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“Belediye işi gönül işi” diyerek sizin teveccühleriniz ile on yıldır Çekmeköy’e gece
gündüz demeden ekip arkadaşlarımla hizmet ediyoruz. Memleket sevdası ile işimizi
gönülden yaptığımız için gönüller kazandık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket
ederek doğumdan ölüme kadar Çekmeköy sakinlerinin her anında yanında bulunmaya,
destek olmaya gayret gösterdik. Her ihtiyaca pratik ve hızlı çözümler üreterek iş ve
istihdam konusunda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Çekmeköy’ü spor ile
yaşayan bir şehir haline getirdik. Taşdelen Ormanı’nda düzenlediğimiz uzun maraton
koşularıyla sporcuları doğa ile buluşturduk. Ev hanımlarının spora olan ihtiyacını
dikkate alarak aerobik ve spor etkinliklerini hayata geçirdik. Genç kardeşlerimizin
spor aşkına kulak vererek onların ihtiyaçlarına uygun tesisler oluşturduk. Çekmeköy’de
rahat bir şekilde yüzme, fitness, basketbol, judo, ritmik jimnastik, voleybol gibi birçok
spor faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için Çekmeköy Kapalı Spor Salonu’nu sizlerin
hizmetine sunduk. Çekmeköy’de ikamet eden bütün ailelerin yaşayabilecekleri sosyal ve
psikolojik sorunların çözümü için “Mutlu Aileler” projesini hayata geçirdik. İlçemizin
ulaşım ağını geliştirerek herkesin rahat ve konforlu bir ulaşım sağlaması adına İETT
Müdürlüğü ile yeni projeler oluşturduk.
Sizlerle kimi zaman Doğa Parkı’nda yürüyüşünüzü yaparken karşılaştık kimi
zaman Cemal Güngör Parkı’nda sabah sporunuzu yaparken hasbihâl ettik. Turgut
Özal Kültür Merkezi, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Alemdağ Kültür Merkezi,
Ömerli Görsel Sanatlar Merkezi gibi ilçemize yakışır mekânlar inşa ederek kültür,
sanat, edebiyat alanında her ay güncel, verimli ve her yaşa hitap eden etkinlikler
düzenledik. Bu kültür merkezlerinde ilköğretim öğrencileri için TEÇÖM (Test Çözüm
Merkezi), Yenilik Akademisi, Açık Fikir Platformu gibi gençlere yönelik çalışmalar
gerçekleştirerek Çekmeköy’ü bir eğitim ve kültür vadisine dönüştürdük. Her ay düzenli
olarak Çekmeköy2023, Teneffüs ve Çekmeköy Çocuk dergilerini çıkararak ilçemizi bir
marka haline getirmenin çabası içinde olduk.
Çekmeköy bir ilçe belediyesi olmasına rağmen, birçok alanda uluslararası projelere
imza atarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın takdirini kazandı.
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarımızla on binlerce gence ulaşarak onların ülkemiz
için geliştirdikleri projelerin değer kazanmasına yardımcı olduk. Artık geleneksel
hale getirdiğimiz Uluslararası Kısa Film Yarışmamızla dünya genelinde çok sayıda
sinemasevere ulaşarak ülkemizin kültür iklimine katkıda bulunduk. Yeni yönetmenlerin,
senaristlerin sinema alanında söz sahibi kişilerle tanışmalarına imkân sağladık.
Çekmeköy, İstanbul’daki 39 ilçe arasında en genci olmasına rağmen, yerel belediyecilikte
göstermiş olduğumuz başarılar sayesinde ilçemizin adı sadece İstanbul’da değil tüm
Türkiye ve dünyada duyuldu ve Çekmeköy’ün marka değeri yükseldi.
Sevgili Hemşehrilerimiz,
31 Mart sabahında daha iyi bir Çekmeköy’e uyanmak için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Bütün bu hizmetler, yeni ve vizyon projeler sizlerden destek bekliyor. Tüm
gayret ve çabamız Çekmeköy’ü İstanbul ve tüm Türkiye’de adından daha çok söz ettiren,
gözde bir ilçe haline getirmektir. Hız kesmeden Allah’ın izniyle hizmete devam…
Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, ailemizin temel direği
kadınlarımıza en kalbi duygularımla sağlık ve esenlikler diliyorum.
Son olarak, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’mizin 104.
yılı vesilesiyle bizlere bu eşsiz vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi hayır ve minnetle
anıyorum.
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SAYGI KÜLTÜRÜ
Klasik tanımlamayla halkın kendi kendini yönetmesine olanak veren bir yönetim biçimi dediğimiz
demokrasi, gücünü nereden alır? Demokrasinin
gücü; bireyi siyasal bir varlığa dönüştürebilmesi, ötekiler arasındaki konumunu belirlemesi ve
uyumlu yaşama biçimine ilişkin formülü akılcı bir
yöntemle ortaya koymasındandır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
“demokrasi kültürü” üzerinde durulması gereken en önemli konuların başında gelmektedir.
Demokratik davranabilmek için karşımızdaki
bireylerin fikirlerini dinlemek ve bu fikirlere saygı
göstermek gerekmektedir. Yani saygı kültürüne
sahip olmak gerekir her şeyden önce. Böylesi bir
davranış türü ancak yaşanarak ve zaman içinde
elde edilebilir.
Saygı kültürüne sahip bireyler olabilmemiz için
öncelikle ailemizde, sosyal çevremizde, eğitim
aşamalarımızda ve mesleki yaşantımızda da
saygının gerekliliklerini yerine getiren ve saygıya
değer veren bireyler olmamız gerekmektedir.
Eğer fikir alışverişinde bulunulmayan bir aile
ortamında yetişmişsek, okul ve sosyal çevre de
bunu destekler nitelikte ise, işte o zaman bu
kültüre sahip olabilmemiz beklenir bir durum

olamaz.
Bu bir yerel seçimdir. Adı üzerinde bu bir seçim,
yani savaş değil. Bir kavganın tarafı olmadan,
demokratik ve özgür bir rekabetin tarafında yer
almalıyız. Aynı bölgede yaşıyor ve aynı havayı
soluyoruz her şeyden önce. Bu sebeple birlik
ve dayanışma ruhuna ve hatta kaynaşma duygusunun varlığına hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var.
Bu zamana kadar milletçe tek yürek olarak
önümüze çıkarılan engelleri teker teker aştık. Bu
mücadelelerin zor olduğunu bilerek ama kavga
etmeden barışçıl söylem ve eylemlerle bu günlere
geldik. Yine ülkemizin milli birliğini, dirliğini,
demokratik hukuk devleti ilkesini koruyabilmenin,
güçlü bir Türkiye oluşturmanın mücadelesini vermeye devam etmeliyiz. Bu sebeple önümüzdeki
yerel seçimlerin huzur içerisinde geçmesi için ne
gerekiyorsa yapmamız gerekiyor.
31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşecek olan
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçları ne
olursa olsun başta Çekmeköy’ümüz olmak üzere,
tüm milletimize ve ülkemize şimdiden hayırlı
olsun. Yeter ki bu saygı kültürünü koruyalım ve
her türden fikre saygıyla yaklaşabilelim…
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

İYİLİKTEN YANA…
Biliyoruz ve iman ediyoruz ki her canlının bir kaderi var. Fakat yine
iman ettiğimiz bir nokta var: Kıran, örseleyen ya da zulmeden olup olmamayı tercih etmek bizim elimizde. Affetmek istemezsek; haksızlık
yapmakta, incitmekte diretirsek arkasına sığınabileceğimiz bahane
çok. Hırslarımız, hınçlarımız ya da ihtiraslarımızdan pişman olmadıkça
onlarla iyiliğe ulaşmak, iyi kalmak kabil değil. Fakat iyilik yapmak, daha
güncel tabirle ifade edecek olursak ‘’gönül yapmak’’ sadece fiili eylemlerden müteşekkil değil. Bilakis gönül yapmak, gönül koymamaktan ve her daim iyilikten yana olmaktan geçiyor. Bu anlamda iyilerin
pes etmeye, ümitsizliğe düşmeye hakkı olmasa gerek. Bilhassa Hakk’a
ve halka sarılanların…
Bu konuda çokça söylenen bir sözü anmakta fayda var:
Ne kimse senden incinsin ne sen kimseden incin
İncinmediğimiz, incitmediğimiz bir ömür temennisiyle, gelin dergimizin bu ayki sayısına birlikte göz atalım. Başarıları, mütevazılıkları ve
öncülükleriyle farklı kulvarlardan tam 8 isimle yaptığımız röportajı
beğeninize sunuyoruz. Kanal 7’nin sevilen ekran yüzü Hülya Yürekli
Seloni; okçuluk sporundaki başarısı ve kazandığı uluslararası ödüllerle
ülkemizi gururlandıran genç sporcu Mete Gazoz; televizyon programlarında yaptığı mimari dokunuşlarla tanıdığımız, sadece evlere değil, gönüllerimize de giren Mimar Selim Yuhay; verdiği uyku
danışmanlığı eğitimiyle çocuklarını uyutmakta zorluk çeken annelerin
imdadına yetişen Esra Şimşek, nam-ı diğer İrlandalı Anne; basılı/dijital
kaynakları ve sunduğu kütüphanecilik hizmetiyle sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar için bağımsız bir araştırma merkezi işlevi
gören Kütüphanesi’nin Müdürü Mustafa Birol Ülker; İstanbul’un sayılı
kadın otobüs şoförlerinden Sevda Uzun, geçtiğimiz yıl çıkardığı öykü
kitabıyla yazın dünyasına adım atan Merve Büyükçapar, ‘’Onaralım,
değiştirmeyelim’’ sloganıyla yola çıkan Ak Yıldız Çekmeköy Auto
King’in sahibi Erol Akyıldız ile yaptığımız söyleşiler, siz değerli okuyucularımızla buluşuyor.
Elbette sağlık, güzellik, bakım, çocuk yetiştirme alanlarında rehber niteliğindeki yazılarımızı da unutmamak gerek… Çocuklarda problem
çözme becerileri, gribin yol açtığı hastalıklar, diş tedavisinden korkan
çocuklar ve yetişkinler için çözüm yolları, akciğer kanserinin sebepleri, polikistik over sendromunda beslenme önerileri, dünden bugüne
seçimler ve 18 Mart Çanakkale Zaferi konularıyla birbirinden değerli
yazarlarımızın yazılarını da istifadenize sunuyoruz.
Keyifli okumalar…

Editör - Soner KARTAL
cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
facebook.com/Cekmekoy2023
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“İnsanların cinsiyetine göre değil,
başarısına göre değerlendirildiği
bir kanalda çalışıyorum.”
HÜLYA YÜREKLİ SELONİ
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Yİne Çekmeköy Kazanacak
“Gönlümüzde bu sevda,
yanımızda hemşehrilerimiz
oldukça şehrimize büyük eserler
kazandırmaya devam edeceğiz.”

SELİM YUHAY
“Mimarlık; biraz özveri,
biraz sabır ve çokça insan
sevgisi isteyen bir meslek.”

22

82

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
PROF. DR. FUAT SEZGİN
ULUSLARARASI BİLİM
OLİMPİYATLARI’NA
BAŞVURULAR BAŞLADI

İRLANDALI ANNE
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şartta rahat bir şekilde uyur.”
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“Bedrin aslanları ancak
bu kadar şanlı idi…”
Prof. Dr. Necmettin Alkan
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“Odaklandığım tek bir
hedef var: Ülkeme olimpiyat altını kazandırmak...”
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4

70

98

“İLK KADIN METROBÜS
ŞOFÖRÜ OLMAK
İSTİYORUM”
Sevda UZUN

110
TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI
BİR KÜTÜPHANE
İSAM

124
“YAZMAK, İNSANI
ANLAMAKLA BAŞLIYOR”
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Demokrat Parti ile
başlayan demokratikleşme süreci on
yıl boyunca devam
etmiş, zamanında çözülemeyen
sorunların sebep
olduğu bunalımlar
yüzünden 27 Mayıs
1960 askeri darbesi
ile son bulmuştur.

İLGİNÇ VAATLERİ VE DİLLERDEN
DÜŞMEYEN ŞARKILARIYLA

DÜNDEN BUGÜNE
TÜRKİYE’DE YEREL SEÇİMLER
Türkiye 1946 Seçimlerine kadar
tam yirmi üç yıl boyunca “Tek
Partili” seçim sistemiyle yönetildi. 16 Mart 1920’de Meclis-i Mebusan’ın dağıtılmasından sonra
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Ankara'da
toplandı. O gün bugündür Türkiye’de demokrasi askeri darbelerle kesintiye uğrasa da sandık
daima halkın önüne gelmeye
devam etti.
“Demokratik hayatın vazgeçilmezi” olarak kabul edilen yerel
yönetimlerin siyasi hayattaki
yeri ise yasalarla belirlenmiştir.
5393 sayılı Belediye Yasası’nın
3.maddesinde de belediye; “belde sakinlerinin mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip
kamu tüzel kişisi” şeklinde
tanımlanır.
Bu arada seçim vaatleri ve
seçim şarkıları da en az seçim
sonuçları kadar konuşulmuştur.
“Açık oy, gizli tasnif”, “Yeter, söz
milletin”, “İki anahtar” , “Orta
direk” ve “Adil düzen” söylemleri
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ise seçimlerin unutulmayanları olarak hafızalardaki yerini
korumaktadır. Aynı zamanda
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne geçişten sonraki ilk
seçim olarak da tarihteki yerini
alacak olan 31 Mart 2019 Seçimleri arifesinde gelin Türkiye’de
yerel seçimlerin kısa serüvenini
hatırlayalım.

ÇOK PARTİLİ
HAYATIN İLK SEÇİMİ

1930

Yerel Seçimleri Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen
ilk çok partili seçimdir. Seçime
Cumhuriyet Halk Fırkası ve yeni
kurulan Serbest Cumhuriyet
Fırkası katıldı. Yeni kurulmasına
rağmen SCF, ikisi kent düzeyinde

olmak üzere 502 seçim bölgesinin 40'ını kazanarak büyük
başarı göstermişti. Ancak Serbest Cumhuriyet Fırkası yöneticileri, seçimlerde hile ve yolsuzluk yapıldığını ileri sürdüler.
Fethi Bey, bu iddia ile ilgili İçişleri
Bakanlığı’na bir önerge verdi.
Oturumda söz alarak baskı
iddialarını anlattı ancak sonuç
alamadı. Üstelik tartışma “irticayı
hortlatmak” boyutuna vardırıldı
ve iki parti arasındaki ilişkilerin
iyice gerilmesine neden oldu.
Bunun üzerine Ali Fuat Cebesoy, sadece 98 günlük Serbest
Cumhuriyet Fırkasını feshetmek
zorunda kaldı.
2 Ağustos 1930 tarihinde Ali
Fethi (Okyar) tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası,
Cumhuriyet
Halk Partisi’nin
karşısında
Meclis’te bir
muhalefet partisi bulunması
düşüncesiyle
kurdurulmuş
ve halktan,
beklenmedik destek

görmüştü.*

1946

Yerel Seçimleri,
Türkiye Cumhuriyeti'nin
ikinci çok partili seçimidir.
Cumhuriyet Halk Partisi ve
Demokrat Parti arasında
çekişmeli geçen seçimde
İsmet İnönü'nün CHP'si birinci parti oldu. Celal Bayar'ın
partisi DP ise ikinci oldu.
‘’Açık Oy Gizli Tasnif’’ şeklinde gerçekleşen seçimler
demokrasi tarihimizde “şaibeli seçim” olarak yer almıştır.
DP konuyu mahkemeye taşısa da sonuç alamamıştır.

1950

’de yapılan Mahalli İdareler Seçimi
13 Ağustos
ise iktidar değişikliğine neden oldu ve Demokrat Parti ilk
önemli başarısını elde etti. Bu sonuçta hiç şüphesiz 1946
seçimlerinde CHP’nin benimsediği “Açık Oy, Gizli Tasnif”
ilkesinin payı büyük olmuştur. Çünkü demokratik olmayan
esasları bünyesinde barındıran seçim kanunu, seçimlerde
her türlü hile ve yolsuzluğa açık olduğu için halkın tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu seçimde Demokrat Parti’nin seçim
propagandasındaki ‘’Bizim seçim propagandamız, Halk
Partisi’nin bugüne kadar yaptıklarını anlatmaktır” söylemi
halk nezdinde karşılık bulmuş,
“Yeter söz milletindir” sloganı ise
hafızalara adeta kazınmıştır.

1963

17 Kasım
’te
yapılan yerel seçimler,
27 Mayıs 1960 Darbesi
ve Anayasası'nın kabulünden sonra yapılan
ilk yerel seçimdir. Kapatılan Demokrat Parti’nin
mirasçısı konumundaki
Adalet Partisi (AP) için önemli bir fırsat olmuştur.

1968

Yerel Seçimlerinde CHP ve Türkiye İşçi
2 Haziran
Partisi’ne rağmen Adalet Partisi oy artışını sürdürmüş, CHP
oylarında ise önemli ölçüde düşüş yaşanmıştır.

1973

9 Aralık
Yerel Seçimleri, Genel Seçimlerinden yaklaşık iki ay sonra yapıldı. CHP Ankara, İstanbul ve İzmir'in
de aralarında bulunduğu 33 ilin belediye başkanlıklarını
kazandı. 22 ilde Adalet Partisi, 3 ilde de Milli Selamet Partisi
seçimleri kazandı. 12 Mart Muhtırası’ndan sonra yapılan bu
ilk seçimde bağımsız adaylar 8 ilde başkanlık kazandı.

1977

1955

30 Eylül
’te ilk kez “tek dereceli” olarak yapılan
seçimlerde Demokrat Parti, belediyelerin büyük çoğunluğunu alarak başarı sağlamış ancak bağımsız adayların
partiye girmesi istifaları da beraberinde getirmişti. 6-7 Eylül hadiseleri ve giderek artan ekonomik sıkıntılar istikrarsızlığa adeta davetiye çıkardı. Nitekim 1955 yılının sonuna
doğru Başbakan Menderes’in kabinesinde yoğun istifalar
oldu. 1950‘de serbest seçimler sonucu iktidara gelen

11 Aralık
Seçimlerinde CHP %41,7 oy alarak
birinci parti oldu. Buna göre 67 ilden İstanbul, Ankara
ve İzmir ile birlikte 42'sinde CHP, 15'inde AP, 5'inde MHP,
3'ünde MSP ve 2'sinde
Bağımsızlar seçimleri
kazanırken, Bursa'da ilk
defa CHP oyları AP'yi
geride bıraktı. Bülent
Ecevit’in mavi gömleği
ve Şenay’ın seslendirdiği
“Hayat bayram olsa-Sev
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kardeşim” şarkıları ise seçimin unutulmazları arasında yerini aldı. CHP, tarihinin en yüksek oy oranına bu seçimde çıktı
ancak seçimin siyasi sonuçları ağır oldu. Zira AP’den 12
vekilin istifa etmesiyle erken genel seçim gündeme geldi.
En çok konuşulan konular ise “Güneş Motel” vakası, “Nafile
turlar” ve “Milliyetçi Cephe Hükümetleri” oldu.

1984

Seçimlerine altı siyasi
parti ve bağımsız
adaylar katıldı. 12
Eylül Darbesi’nden
sonra genel seçime
katılmayan siyasi
partilerin bu seçime
katılmalarına izin
verildi. Bu yüzden
de normal siyasi hayata dönüş bakımından bu seçime
önem atfedilir. Partilerdeki bölünmüşlüğe rağmen Merkez
Sağ Parti konumuna gelen Turgut Özal’ın Anavatan Partisi
(ANAP) %41 oy alarak 54 ilde başkanlık kazandı. 8 başkanlığı Erdal İnönü’nün liderliğindeki SODEP, 3 başkanlığı MDP
alırken Refah Partisi (RP) 2 belediye başkanlığı kazandı.
“Arım balım peteğim” şarkısı; “Benim vatandaşım işini bilir”
ve “Orta direk” söylemleri en çok konuşulanlar oldu.

1989

26 Mart
yılında yapılan yerel
seçimlere yedi siyasi
parti katıldı. SHP; başta
İstanbul, Ankara ve
İzmir olmak üzere 39
ilin belediye başkanlıklarını kazanırken,
16 ilde DYP, 5 ilde de
Refah Partisi başkanlık kazandı. ANAP’ın, “Eli kolu bağlı bir belediye başkanı
ister misiniz?” sloganı fayda etmedi ve ANAP büyük oy
kaybederek üçüncü parti olabildi. Oy oranını yükselten RP
lideri Necmeddin Erbakan’ın gündem oluşturan konuşmaları ve Erdal İnönü’nün “Limon gibi sıkılmaya Hayır” ı çok
konuşuldu.

1994

27 Mart
Yerel Seçimlerine 13 siyasal parti katıldı
ve hiçbir partinin oy oranı %25’e ulaşamadı. Seçimde
ANAP’ın artık iktidardan uzaklaştığı görüldü. Necmeddin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi’nin ise özellikle

büyük şehirlerdeki başarısı çok konuşuldu. Recep Tayyip
Erdoğan'ın İstanbul’da, Melih Gökçek'in de Ankara’da
Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği, 1994 Yerel Seçimleri
siyasi hayatımızın belki de en renkli siması Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın, yıllardır büyük bir sabır ve özveriyle
elde ettiği başarının yanı sıra, üzerindeki siyasi baskıların
daha da yoğunlaşacağı bir seçim olarak hafızalara kazınmıştır. Seçimin en önemli özelliği ise bütün rakiplerini
geride bırakarak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan ve Türk siyasi hayatında yeni bir dönemin
başlangıcı olarak kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan’ın
bundan böyle karar verici konumuna gelmesidir.
Zira RP’nin yükselişinde Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini
üstlendiği “yenilikçi” hareketin yaptığı seçim çalışmaları
tüm dikkatleri üzerlerine çekmiş ve gözler İstanbul’a çevrilmişti. ANAP'ın adayı İlhan Kesici, DYP'nin adayı Bedrettin
Dalan, SHP'nin Zülfü Livaneli, DSP’nin ise Necdet Özkan’dı.
Oldukça çekişmeli geçen seçimde RP, büyük başarı göstererek İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Kayseri
başta olmak üzere 6 büyük şehir, 22 il, 92 ilçe ve 207 beldede, toplam 327 belediye başkanlığı kazandı.

YENİ BİR DÖNEM

2004

Yerel
Seçimlerinde
AK Parti’nin
kurulduğu
2002’den bu yana
sıklıkla üzerinde durduğu
“Yerel kalkınma” vaadi seçmen
nezdinde karşılık bulmuş olacak
ki katıldığı bu ilk yerel seçimde Ak Parti %40 oy alarak
büyük başarı göstermiştir. Zira 2001 yılında kurulan ve
2002’de iktidar olan bir parti için bu başarı her bakımdan
dikkat çekicidir. 2004 yerel seçimleri bir yandan Recep
Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik konusunda İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde gösterdiği başarısını kanıtlamış
diğer yandan da AK Parti’nin elini güçlendirmiştir. Bu

Seçimde “Yeniden Büyük Türkiye” sloganı, çokça söylenen
“Müjdeler olsun Refah geliyor/Adil Düzen geliyor” şarkıları
ve seçimin son günü “Tamam İnşallah” ile adeta noktalanması çok konuşuldu.

1999

’da genel ve yerel seçimler birlikte yapıldı. Kapatılan RP’nin mirasçısı Fazilet Partisi, DSP, ANAP, MHP ve DYP
ile birlikte seçime katılan 21 partiden 6’sı barajı aşabildi.
Laiklik tartışmalarının yoğun yaşandığı seçimde 1991
seçimlerinde büyük ilgi uyandıran “Herkese iki anahtar”
vaadi ile Süleyman Demirel’in “şapkasıyla geri dönmesi” bu
seçimin de çok konuşulanları oldu. Meydanları ise Mustafa
Yıldızdoğan’ın “Ölürüm Türkiye’m” ve DSP’nin “Gözün aydın
Türkiye’m” şarkıları coşturdu.

seçimde yeniden yapılandırılma ihtiyacını vurgulayan AK
Parti köklü değişim vadetmekteydi. En çarpıcı vaadi ise vesayet rejimine son vermekti. “Yerel kalkınma başlıyor-marka şehirler” sloganları eşliğinde Uğur Işılak’ın seslendirdiği
“Haydi Anadolu, AK AK AK” şarkısı dillerden düşmedi.
2009 Yerel Seçimlerine giden süreçte AK Parti artık gücünü
pekiştirmiş, çeşitli vesayet odaklarına karşı kararlı bir duruş
sergilemiş ve “hizmet odaklı” anlayışı öne çıkarmıştır.
“Yılmak yok, yola devam/Durmak yok, hizmete devam”
sloganı ve şarkısıyla Ak Parti bu seçimde, geçen seçimlere
kıyasla oy kaybetmesine rağmen sandıktan birinci parti
olarak çıkmayı başardı. İstanbul’da Kadir Topbaş, rakibi
Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı sekiz puan farkla kazırken Ankara’da Melih Gökçek, rakipleri Murat Karayılan ve Mansur
Yavaş’ı geride bıraktı.

2009 Seçimleri Çekmeköy’ün de ilk defa AK Parti belediyeciliğiyle tanıştığı seçimdir. Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, girdiği iki yerel seçimi de açık ara farkla kazandığı
gibi, döneminde yapılan bütün seçimlerde partisinin oylarını yükseltmiş, başarı grafiğini hep korumuştur. Ahmet
Poyraz başkanlığındaki Çekmeköy Belediyesi, bu arada
geliştirdiği ulusal ve uluslararası pek çok proje ile Çekmeköy’e ilkleri yaşatmış, “eğitim vadisi” Çekmeköy’ü daha da
yaşanabilir hale getirmiştir.

*Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi
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2014

Yerel Seçimleri 2009 Yerel Seçimleri itibarıyla AK Parti
diğer partilerin yanı sıra
kendiyle de bir yarışa
girdi. “Marka şehirler”
söylemine “medeniyet
ve gelenek” vurgusunu
da ekledi. Şehirciliği bir
bütün olarak ele alan AK
Parti yeni dönemde akıllı
belediyecilik, göç, şehir
estetiği ve şehir güvenliği gibi önemli konuları
gündeme taşıdı.
17-25 Aralık yargı darbesi,
Gezi Parkı eylemleri,
Çözüm Süreci ve FETÖ’nün İhanetleri en çok konuşulan
konular oldu. AK Parti, girdiği bu sekizinci seçimde de
oyların yüzde 45,5’ini alarak rakiplerini geride bıraktı.
Bu yılkı seçim müziği ise Nogay Türklerine ait Cengiz Han
Marşı’ndan alınan Dombıra olarak belirlendi ve ülke çapında ses getirdi.

AK Parti, 2002'den bu yana
kaç seçim kazandı?
14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan’ın genel
başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
seçimlere ilk defa 3 Kasım 2002’de girdi. O günden bu
yana 5 genel, 3 yerel, 3 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı
Seçimi olmak üzere 16 yılda girdiği 13 seçimin tamamını
kazanarak siyasi hayatımızda örneği olmayan bir başarı
elde etti.
2019 Yerel Seçimleri yaklaşırken geride bıraktığımız on
yedi yıllık süreçte gerçekleşen ve AK Parti’nin 2004, 2009
ve 2014 seçimlerinde geliştirdiği “hizmet odaklı” belediyecilik anlayışına önümüzdeki seçimlerde “94 ruhu” ile “gönül
belediyeciliği” söylemi ilave edilmiştir.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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Yine

Devam Eden Projeler

Çekmeköy

Kazanacak
Doğa Aile
Sağlığı Merkezi

Engelliler Okulu

Gönlümüzde
bu sevda,
yanımızda
hemşehrilerimiz
oldukça şehrimize
büyük eserler
kazandırmaya
devam edeceğiz.

Mimar Sinan
Aile Sağlığı
Merkezi

Çekmeköy
Kültür Merkezi

Tel Boyu
Yeşil Alan

Hamidiye
Kültür Merkezi

Sırapınar - Reşadiye Koçullu - Hüseyinli Köy
Konağı Kültür Merkezleri
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Vizyon Projeler
Bisiklet Yolları
Çekmeköy Millet Bahçesi
ve Yaşam Merkezi

Anadolu Köy

Mahalle Gençlik Kulüpleri

12

Taşdelen Yenidoğan
Kavşağı ve Ekşioğlu Girişi

Alemdağ İlim Cad.
Kentsel Tasarım
Düzenlemesi

Serindere
Vadipark

Enerji Köy
Bilim, Kongre
ve Fuar Merkezi

Alemdağ Yüzme
Havuzlu Spor
Kompleksi

Taşdelen Gençlik Parkı

Taşdelen Yüzme Havuzlu
Spor Kompleksi

Ömerli Spor Tesisleri

Taşdelen Şehir Kütüphanesi
ve Yaşam Merkezi

Sırapınar Doğa Sporları
Merkezi ve Sosyal Tesis
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Röportaj

Röportaj

SELİM YUHAY

Mimarlık; biraz özveri,
biraz sabır ve çokça insan
sevgisi isteyen bir meslek.

Türkiye’nin en tanınmış
mimarlarından Selim Yuhay’ı
tanıyabilir miyiz?

Alain ‘‘Evin dışı tabiata, içi insana göredir’’ der. Haklılık payı
da yok değil. İnsanların evleri zevklerini ve yaşantılarını
yansıtır. Biz de belki istediğimiz
eve sahip değiliz ama onu
istediğimiz forma kavuşturan
mimarlar var. Yaptığı televizyon
programıyla insanların yalnızca
evlerine değil gönüllerine de
giren, işini çok severek yapan ve
mimar denilince ilk akla gelen
isimlerden Selim Yuhay da onlardan biri...
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Biz de Çekmeköy2023
dergisi olarak ekranlardan tanıdığımız,
900’den fazla eve
konuk olarak ailelerin
yaşam alanlarına sihirli dokunuşlar yapan,
Türkiye’nin en tanınmış
mimarı Selim Yuhay
ile bir araya geldik ve
mimarlık mesleğinden,
TV programından,
hobilerinden bahsettiğimiz güzel bir röportaj gerçekleştirdik.

23 Mayıs 1972, İstanbul doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü’nden 1994 yılında mezun
oldum. Psikoloji, matematik ve
reklamcılığa duyduğum ilgiyi
mesleğimle birleştirerek, her zaman
hayalini kurduğum insanların hayallerine dokunmak ve onlara kalıcı
mutluluklar oluşturmak için girişimlerde bulundum. Bugün bu hayalimin bir kısmını gerçekleştirmiş
olmak bile benim için tarifi olmayan
bir mutluluk. Öte yandan Yuhay
Mimarlık Şirketinde yaptığımız özel
mimari projelerle, tasarım ve farklı
uygulama tekniklerini birleştirerek
özel müşterilerimize yurt içi ve yurt
dışında da hizmet vermekteyim.
Mimar olmaya nasıl karar verdiniz?
Bu mesleği seçmek isteyenlere
önerileriniz neler?
Belki vereceğim cevap size çok klasik
gelecek, ancak yine de söylemeden
geçemeyeceğim: ‘’Çocukluğumdan
beri süre gelen bir istek’’ diyebilirim.
Çünkü kendimi bildim bileli, bulunduğum her evin ya mobilyasının
yerini değiştirir ya da duvarlarını veya
eşyaları boyardım. Tabi babamın
bu meslekte olmasının da beni hep
etkilediğini söylemem gerekir. Bu
mesleği seçmek isteyenlere tavsiyem, özellikle kendilerini sosyoloji
ve psikoloji alanlarında yetiştir-

meleri olacaktır. Ne kadar gezer,
görsel anlamda kendilerini ne kadar
yetiştirirlerse o kadar başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Benim çok
gezme imkanım olmadığından daha
çok araştırma yaparken, part-time
çalıştığım resim galerileri ve yazılı
basın işlerinde kendimi eğittim. Ama
en büyük şansım tabii ki babam
‘Yaşar Yuhay’ olmuştur. Sürekli bu
işin içinde olup inşaat tozunu küçük
yaşta yutmuş olmam, bana bu
meslekteki gerçek tecrübeyi kazandırdı. Mimarlık; biraz özveri, biraz
sabır ve çokça insan sevgisi isteyen
bir meslek.
Eski adıyla Evim Şahane şimdiki
adıyla Güle Güle Oturun projesi
nasıl başladı?
Çıkış noktası, çocukluğumdan beri
‘Hayallere dokunmak, ihtiyaç sahibi
insanların yaşamlarında iz bırakmak’
isteğinin, bir TV programı olarak
şekillenmesiydi aslında... Mesleki
tecrübe kazanma ve bunu topluma
aktarma isteğimle, kendimi 2007
yılında digital platformda hazırlayıp
sunduğum 5 dakikalık bir TV programı ile başlayan, sonrasında pek çok
ulusal kanalda yayınlanan TV programına dönüşen bir sürecin içinde
buldum. Bu masraflı TV programını
yapmak için yöneticilerle yaptığım
ve başarısız geçen ikna toplantıları
bittiğinde direncimin kırılmaması
için, başardığım takdirde ‘hayal edilemeyen hayatları ihtiyaç sahipleri için
gerçeğe dönüştürebilirim‘ düşünc-

esiyle her seferinde yeniden, daha
kuvvetli olarak görüşmelerime devam ettim. Özel hayatımdaki
değişimler bile beni bu amacımdan
uzaklaştıramadı. Ve ne mutlu ki
bugün bunu konuşurken 900‘e yakın
evde kanalların, bana inanan sponsor
firmaların, ustalarımın, teknik ekibimizin, gönüllü dostlarımızın ve tv
izleyicilerimizin sayesinde ‘hayaller’
yaşanıyor.
Siz insanların evlerini düzenlemekle onların tabir-i caizse
yaşamlarına dokunuyorsunuz ve
onlarla bütünleşiyorsunuz. Onların
sevinçlerine ortak olduğunuzda,
mutluluklarını gördüğünüzde
neler hissediyorsunuz?
Biz duygusal bir toplumuz. Ayrıca
evlerimizde yaşananları kimse bilsin
istemez, içimizde yaşarız. O kapıdan
girdiğinizde siz de o evin bir oğlu, bir
damadı, bir abisi oluyorsunuz. Yeter
ki siz de kalbinizi ve tüm duygularınızı içtenlikle paylaşın. İşte duygularımı duvarlarla veya sahte maskelerle süslemediğim için ailelerimizle
beraber aynı anda yaşanmışlıkları
ve anı tüm netliği ile hissediyorum.
Çünkü aileden olmak bunu gerektirir.
Bazen utanır, bazen ağlar ve bazen
güleriz, hiçbir şey düşünmeden,
sadece hissederek...
Evleri seçerken kriterleriniz var
mı? İnsanların sosyoekonomik
durumlarını göz önünde bulunduruyor musunuz?
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Kısa sürede projeyi bitiriyorsunuz. Bunun tasarımını ve
projesini kısa sürede nasıl düzenliyorsunuz. Ekipte kaç kişi
çalışıyor?
Toplamda teknik ekip olarak 105 kişiyiz. Kameramanı, kurgucusu, ışıkçısı, 18 usta, atölyede çalışan 4 usta, cilacısı, marangozu,
ulaştırma personeli vs. Benimle birlikte işleri takip eden iç
mimarlar da var. Ekip olarak her zorluğun altından kalkabiliyoruz, bizim için sorun avantaja dönüşebiliyor. Çünkü tek
amaç ailelere hizmet…
Türkiye’de ve dünyada mimarlığı mukayese ettiğimizde ne
tür farklarla karşılaşıyoruz?
Dünyada projelerde mimar başından sonuna kadar işin başında,
takipte olur. Bu bir kültür meselesi… İşin yürütücüsü olan
mimar başından sonuna kadar işin başında olduğu
için işler daha düzgün çıkıyor. Fakat Türkiye’de
ekonomik nedenlerden ötürü mal sahibi
projeyi eline aldıktan sonra onu kendi uygulatmaya çalışıyor. Maalesef müşterilerin bir
kısmı, mimar çok fazla maliyet çıkartır gibi
bir düşünceye sahipler. Aslında sonuç hep
aynı oluyor, projeyi kendisi yapanlar işleri
çok daha pahalıya mal ediyor. Ama artık
toplumumuz yavaş yavaş bu düşüncelerden uzaklaşıyor. Şimdi mimarlara daha
çok saygı var. Bunun belki de en büyük
sebebi programlar sayesinde egoları bir
kenara bırakarak mimarların -benim gibitoplumla yaşaması gerekliliğini hatırlatmak
oldu.
Ülkemizde son yıllarda gündem olan
‘Kentsel Dönüşüm’ yavaş yavaş ilerliyor. Bu
durumun mimarlığa katkısından bahsedebilir
misiniz?
Nüfus çok hızlı artmakta ve yaşam alanlarımız
küçülüyor. Bu yüzden iç mimarlık işte o zaman
ön plana çıkıyor. Küçük mekanlar, yaşantımıza
göre doğru tespit edilerek en doğru şekilde planlandığında doğru depolama, doğru ışık oyunları ve doğru
malzeme seçimleriyle evin metrekaresi büyütülebilir. Belki
şaka yaptığımı düşüneceksiniz ama asla şaka yapmıyorum.
Gerçekten de bu şekilde evleri büyütüyorum.
İç mimarlık ile mimarlık alanları arasında benzerlikler
ya da farklılıklar var mı?
Mimar orkestra şefidir. Mühendislik, iç mimarlık ile birçok
kolun bir arada uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlar.
Mesleki anlamda alınan eğitimin alt başlıklarına hızlıca baktığınızda, mimar kendi mesleki temel eğitimlerinin yanında,

ek olarak iç mimarın eğitiminin
tümünü görür ve uygulamasını
yapar. Ben iç mimari eğitiminin çok
özel olduğunu ve iç mimarların da
proje konusunda imza yetkilerinin
olması gerektiğini de ayrıca söylemek isterim.
Evde yapacağınız düzenlemeyi,
planlamayı belirlerken temel
kriterleriniz neler?
Evi geziyorum, editör arkadaşımıza soruyorum: Evin sahibi hangi
renkleri sever, psikolojisi nedir?
Kendilerine danışarak gardırobu
açıyor, kıyafetlere bakıyorum.
Çünkü giydiği renkler kişinin
ruhunu yansıtır. Bu da evine yansır.
Evin düzeninden, eşyalardan bir
test yapıyorum. Evde hakimiyet
kimde? Acaba erkek gerçekten
orada yaşıyor mu yoksa sırf eşinin
istediği duygu ve düşüncelerle mi
yaşamını sürdürüyor? Ardından,
neresi yapılacaksa ona göre çözüm
üretiyorum. Bu program sayesinde
empati kurma ve analiz etme yetimin de arttığını söylemeliyim.

Çok güzel projeler üretiyorsunuz.
İlham kaynağınız nedir?
Doğanın kendisi zaten eşsiz bir
mimari. İnsanların yaşamlarını geçirdiği, tarihsel mekan değişimlerini
de inceleyerek kendi ilham kaynağımı oluşturuyorum.
Yaptığınız iş ile ilgili olumsuz
eleştiri aldınız mı?
Biz doğamız gereği her zaman
eleştiririz. Bu hepimizi daha iyi ve
güzele götürmek için mükemmel
bir donedir. TV programında kısıtlı
zaman, mekan ve malzemelerle
yaptığım projeler genellikle ev
sahiplerinden takdir gördü ki zaten
önemli olan o mekanda yaşayan
aileye hitap etmek. Ve bu zamana
kadar programda 900’den fazla eve
konuk oldum. Ailelerin yalnızca 6
tanesinden olumsuz eleştiri aldığımı
söyleyebilirim.
Ailenizde veya çevrenizde mimarlık mesleğini yapanlar var mı?
Onlarla fikir alışverişi yapıyor
musunuz?
Evet çevremde var. Aile olarak söylemem gerekirse babam fikir verir.

KISA KISA

Tabii ki ihtiyacı olan ailelere öncelik veriliyor. Ancak bu bir dekorasyon tv
programı ve gerek yeni trendleri gerekse sponsor firmaları da mutlu etmek
içinde farklı sosyoekonomik ailelere de gidiliyor.

Röportaj

Hayat felsefeniz
nedir?
Yaşat ve Yaşa.
Mimar olmasaydınız,
hangi mesleği seçerdiniz?
Reklamcılık.
Hobileriniz neler?
Balık tutmak, film
seyretmek…
Kendinize örnek
aldığınız biri var mı,
idolünüz kim?
Philippe Starck.
En sevdiğiniz kitap
ve yazarı?
Ben Robot-İsaac
Asimov

Doğanın
kendisi
eşsiz bir
mimari.

Genelde hangi
müzikleri dinlersiniz?
Beğendiğiniz sanatçılar kim?
Klasik müzik ve opera
severim. Emma Shapplin, Tracy Chapman,
Norah Jones, Andrea
Bocelli, Ajda Pekkan,
Toto Cutugno…
Tavsiye edebileceğiniz filmler ve
beğendiğiniz oyuncular kim?
Tavsiye edebileceğim
filmler: Grease, StarWars, Hızlı ve Öfkeli’nin tüm serisi.
Beğendiğim oyuncular: Kirk Douglas, John
Travolta, Van Diesel,
Sharon Stone.

Röportaj: Fevzi ÖZMEN
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ÇEKMEKÖY'E İKİNCİ METRO HATTI
Kullanıma açılan Üsküdar - Çekmeköy metro hattının ardından planlanan
Çekmeköy - Yenidoğan - Sultanbeyli metrosunun çalışmaları devam ediyor.
Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğine
sahip M5 Çekmeköy - Üsküdar metrosu Ekim 2018’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
gerçekleşen bir törenle kullanıma açıldı. Bu hat, geçen
kısa süre içinde Brüksel Merkezli Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği’nin yaptığı araştırmalar sonucunda
yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada üçüncü, Avrupa’da
birinci oldu. Tek seferde 1620 kişi taşıyabilme kapasitesi
bulunan hatta günde ortalama 180 bin kişi yolculuk
yapıyor.
M5 hattın devamı olarak projelendirilen Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının çalışmaları, Yenidoğan - Hastane
metro hattı ile birlikte devam ediyor. Yenidoğan, Taşdelen, Güngören, Aydınlar, Sarıgazi duraklarıyla Sultanbeyli
– Çekmeköy - Üsküdar metro hattına bağlanılacak.
18

Dudullu istasyonunda Bostancı hattı ile entegre olan
hatla, Marmaray bağlantısı sayesinde Avrupa yakasına
kolay ve hızlı ulaşım sağlanacak.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ”2009 yılındaki adaylık sürecimizde, ‘İlçemize metro getireceğiz’
dediğimizde yapamazlar demişlerdi. Elhamdülillah
sözümüzü yerine getirdik. Üsküdar - Çekmeköy metro
hattı ilk önce Tepeüstü’ne kadar planlanmıştı. O dönem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ısrarlı görüşmelerimiz
sonucunda yapılan ihale iptal edildi ve hattın Çekmeköy’e kadar uzatılması sağlandı. Şimdi bu hat, Sultanbeyli’ye kadar uzatılıyor ve Taşdelen, Güngören, Aydınlar Mahallelerimizden de geçecek. Allah nasip ederse
önümüzdeki yıllar içinde metro ile ilgili yeni müjdeler
vermek için çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir kanunu ile mahalle
statüsüne kavuşan eski köylerde,
Köy Konağı çalışmaları başladı.
Çekmeköy’ün eskiden köy olan, Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ile mahalle statüsüne
kavuşan; Sırapınar, Reşadiye, Koçullu ve
Hüseyinli’de köy konakları yapılıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından Sırapınar
Mahallesi’nde yapımına başlanan projeler,
Reşadiye, Koçullu ve Hüseyinli’de de yapılacak.
Anadolu Mimarisi ile tasarlanan yapı iki kattan
oluşuyor. Köy konağının birinci katında;
muhtarlık, ihtiyar heyeti odası, kütüphane yer
alırken; ikinci katında çok amaçlı salon ve kulis

odaları bulunuyor. 1.1129 m2’lik yeşil alanı
bulunan köy konağının dış mekanı da mahalle
halkının misafir edecek şekilde düzenleniyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
”İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
ilçemize kazandırılan bu yatırım 7’den 70’e
her yaştan mahalle halkına hizmet edecek.
Sırapınar’daki çalışma bitmek üzere, diğer
3 mahallemiz için de çalışmalar yakında
başlayacak” dedi.
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artırmaktadır. Örneğin sabah
kahvaltısıyla birlikte kivi tüketmek demir emilimini artırmaya
fayda sağlamaktadır.

BAHAR YORGUNLUĞUNA
İYİ GELEN BESİNLER
Mevsim geçişlerinde en çok şikayet edilen konuların başında gelir
yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk… Peki, bahar yorgunluğu olarak ifade
edilen bu durumun önüne geçmek için ne tür besinler tüketmeliyiz? İşte
bahar yorgunluğunun üstesinden gelmeniz için önerilen gıdalar…

SU

Her mevsimin olmazsa olmazı, su! Bahar mevsiminde sıcaklıkların artışı nedeniyle vücudumuzda ek sıvı kaybı olmakta. Yetersiz sıvı aldığımız
takdirde bu bize halsizlik, yorgunluk, tembellik
ve hastalık olarak geri dönecektir. Dolayısıyla
baharı enerjik geçirebilmenin temel faktörü bol
su tüketimi olmalı. Havaların ısınmasıyla beraber
susamayı beklemeden bol su tüketmeyi unutmayın.

YUMURTA

Akla ilk gelen protein, yumurta. Yüksek protein
kalitesine sahip olan yumurta her mevsimin en
değerli besinidir. Vücutta demir eksikliğine
bağlı oluşan yorgunluk, uyku hali, halsizlik
gibi semptomların ortadan kaldırılmasına yardımcı olan besin öğesidir. Beynin en
önemli yapı malzemesi, yumurtanın içerisinde
bulunan bir tür vitamin olan kolindir. Herhangi
bir rahatsızlık olmadığı takdirde her gün yumurta
tüketmek beyninizdeki kolin oranını artırır ve
güne daha zinde başlamanızı sağlar.

ANANAS

Ödem atıcı olarak da bilinen ananasın faydaları
saymakla bitmiyor. Ödem atması nedeniyle
yorgunluk gidermede de etkili. Kalori olarak az, su
içeriği yüksek bir meyve olan ananas lifli yapısın20

dan dolayı bağırsakları çalıştırıp
tok tutar. Ayrıca ananasın yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde
rol oynar. C vitamini açısından
da oldukça yüksek olan ananası
günde 2 halkayı geçmeyecek
şekilde tüketirseniz gün içinde
gerekli olan enerjiyi depolarsınız.

ÇİLEK

Su ve lif oranı yüksek olması nedeniyle tok tutan
çilek, kan şekerini hızlı yükseltmediğinden,
tüketilmesi gereken meyveler arasında yerini alır.
İçerdiği yüksek potasyum sayesinde vücut
direncini artırarak bahar yorgunluğunun
önlenmesinde de yardımcı olur. Çilek,
antioksidan içeriği yüksek, kalorisi
düşük bir meyvedir. Bu nedenle günlük
1 porsiyon meyve olarak 12 adet çileğe
beslenmenizde yer verebilirsiniz.

KİVİ

C vitamini içeriği nedeniyle dikkat çeken bir
meyve olan kivi, enerji verip metabolizmayı canlandırmak için birebir. Yavaşlamış metabolizmayı
hızlandırır, bahar yorgunluğuyla kolay baş etmeyi
sağalar. C vitamini açısından zengin olması
nedeniyle, demir içeriği yüksek besinlerle birlikte
tüketildiği takdirde vücudun demir emilimini de

YEŞİL
YAPRAKLI
SEBZELER

Her öğüne yeşillik... Çalışmalar,
C vitamini açısından zengin olan
maydanoz, roka ve dereotu gibi
bitkilerin vücudun bağışıklık
sistemini güçlendirdiğini
gösteriyor. C vitamini fiziksel
ve duygusal stresi önlemeye
yardımcıdır. Aynı zamanda enfeksiyonlara karşı vücudumuzu
korur ve ödem atma özelliği
sayesinde vücudun ödemli
ağırlığını giderir. Bu sayede daha
enerjik hissetmenize sebep olur.
Gün içerisinde maydanoz suyu
şeklinde, kahvaltılarınızın yanında veya salatalarınıza ek olarak
tüketmek demir emilimine de
yardımcı olacaktır.

SEMİZOTU

Semizotu, omega-3 yağ asitleri
bakımından en zengin sebze
olması nedeniyle bağışıklık
sistemini güçlendirerek bahar
yorgunluğuna iyi gelir. Vücudun
demir ve kalsiyum depolarını
doldurmada yardımcı bir besindir. Potasyum içeriği açısından da zengin olan semizotu,
bahar yorgunluğuna iyi gelen
besinler arasında yerini alır.

KEFİR

İçerisindeki probiyotikler
(vücudumuzdaki yararlı bakteriler) sayesinde bağırsak florasını
güçlendirip bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.
Güçlenen bağışıklık sistemi bahar yorgunluğunu daha kolay atmanıza yardımcı olur. Bu sayede
gün içerisinde daha enerjik hissetmenizi sağlayıp kan şekerinizi
dengede tutmanıza yardımcı
olur. Yapılan bir araştırmaya
göre probiyotik besinler, mevsim geçişlerine karşı toleransı

yükseltiyor. Gün içerisinde bir
bardak kefir tüketerek bağışıklık
sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

KABUKLULAR

Kabuklular, E vitamini, lif,
magnezyum, omega-3 içeriği
açısından zengin kuruyemişlerdir. Bu bakımdan fındık, badem
ve ceviz yorgunluk düşmanı
besinler arasında yerini alır. Aynı
zamanda antioksidan etkisi
gösteren E vitamini bağışıklık
sistemini korumada etkilidir.
Günde bir porsiyon fındık,
badem veya ceviz tüketimi baharı enerjik geçirmenizde önem
arz etmektedir.

MUZ

Potasyum bakımından zengin
olması nedeniyle kas kramplarına ve kas güçsüzlüğüne iyi
gelen bir meyvedir. Düzenli
tüketim sayesinde beyinde seratonin olarak da bilinen mutluluk
hormonunun düzeyini artırır.
Muz aynı zamanda rahat bir
uyku için de tüketilmesi gereken
bir besindir. Karanlıkta uykuya
geçişi artırarak kaliteli bir
uyku sağlayan melatonin
hormonu muz yenildiği
takdirde salgılanıyor. Günde
1 porsiyon muz tüketimi
yorgunluk giderici etkisi
göz önünde bulundurularak
tercih
edilebilir.

C vitamini
içeriği nedeniyle dikkat
çeken bir
meyve olan
kivi, enerji
verip metabolizmayı canlandırmak için
birebir.

YULAF

Havaların ısınmasıyla birlikte
kahvaltıda yumurta tüketmekte
zorlananlar için ideal ve hafif
kahvaltının baş tacı, yulaf. Yulaf
ezmesi hem kan şekerini dengeler hem de vücuttan toksinlerin
atılmasına katkı sağlar. Bununla
birlikte bağırsakların düzenli
çalışmasını sağlayarak daha
enerjik olmanıza yardımcı olur.
Yulaf ezmesini haftanın 3 günü
kahvaltı veya öğle yemeklerinizde 1 porsiyon olarak tercih
ettiğiniz takdirde iyi geldiğini
hissedeceksiniz.

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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ÇANAKKALE
“Bedrin aslanları ancak
ZAFERİ
bu kadar şanlı idi…”
Tarihî hâdiseler, dönemlerine
ve cereyan ettiği şartlara göre
anlam ve önem kazanır; buna
göre de yorumlanırlar. Örneğin
devletin siyasî ve askerî temel kurumlarının kuvvetli
oldukları ve tabiri câizse saat
gibi çalıştıkları dönemlerde
başarılar kolay gelir. Fakat
aksine devletin bütün kurumlarıyla zayıfladığı; iç ve dış
sorunların ülkeyi ve toplumu
22

sardığı sıralarda ise zaferler
öyle kolay kolay elde edilemez.
Bırakın böylesi olumsuz şartlar
altında zafer kazanmayı, ayakta
kalmak ve devletin varlığını
sürdürmek çok daha zordur.
Hatta imkânsız gibidir.
İşte 1915-1916 Çanakkale
Savaşı ve Çanakkale Zaferi
tam bu bakış açısıyla gerçek
bir anlam kazanıyor. Almanya

ile askerî ittifak yaparak 19141918 Birinci Dünya Savaşı’na
giren Osmanlı Devleti çok ama
çok zor bir durumdaydı. Siyasî,
iktisadî, askerî ve toplumsal
olarak büyük bir çöküş içinde
bulunuyordu. Devlet âdeta dibe vurmuştu. Osmanlı;
henüz devletleşme sürecini
tamamlayamamış olan Sırp,
Bulgar, Yunan ve Karadağ’ın
müttefik olarak girdiği 1912-

1913 Balkan Savaşı’nı tam
bir hezimetle kaybetmiş;
Balkanlar’daki topraklarını
bir iki ayda terk etmek
zorunda kalmıştı. Türk ve
Osmanlı tarihinin en ağır
mağlubiyetinin alındığı bu
savaşlar neticesinde, herkes tarafından Türkiye’nin
artık bittiği yorumları
yapılıyordu.

önce deniz savaşlarını ve
ardından kara savaşlarını
da kazanır. 57.000 şehit
verilerek elde edilen bu
şanlı ve büyük zafer, Birinci
Dünya Savaşı’nın seyrini ve
tarihin akışını değiştirir. Bu
zaferin etkilerini İslâm ve
Avrupa coğrafyası sonuna
kadar yaşar ve hala da
yaşamaktadır.

Böylesine âciz bir durum
ve ruh hâliyle girilen Birinci
Dünya Savaşı’nda bu kez
rakipler küçücük Balkan
Devletleri değil; dönemin
Avrupalı emperyalist devletlerinden İngiltere, Fransa
ve Rusya’dır. Bitti denilen
Osmanlı Devleti, Alman
müttefikleriyle birlikte
kibirli emperyalist İngilizleri ve Fransızları ağır bir
mağlubiyete uğratır. Herkesi şaşırtacak bir şekilde

Çanakkale Savaşı öylesine
kritik bir zaferdir ki, Mehmet Akif bunu Hz. Peygamber’in yapmış olduğu Bedir
Savaşı’yla mukayese etme
cesaretini dahi gösterebilmiştir. Rahmetli Akif bu
mukayesesinde fazlasıyla
haklıdır. Zira gerçekten
de Çanakkale Savaşı, tıpkı
Bedir Savaşı gibi, bu tarihten sonraki İslâm Tarihi’nin
akışını benzer şekilde etkilemiştir.

Bitti denilen
Osmanlı
Devleti’nin
57.000
şehit vererek
elde ettiği
Çanakkale
Zaferi, İslam
ve Avrupa tarihi
açısından
bir dönüm
noktasıdır.

Prof. Dr. Necmettin Alkan
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tarih Bölümü Akademisyeni
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runda kalmıştı. Bu, sahip olduğum
ilk Karabağ halıydı ve sonrasında
devamı geldi; her fırsatta desen ve
renklerine adeta vurularak yenilerini ekledim Karabağ kilimlerime.
Dekore ettiğim evlerde de sıklıkla
kullandım. Koskoca hanın sahibinin bu mütevazılığını ise yıllardır
çocuklarıma ve çevreme hep anlattım. Kendisi Hakk’ın rahmetine
kavuşalı altı yıl oldu. Nur içinde
yatsın, ondan sonra kızları devam
ettiriyor baba mesleğini ve de
işlerinde de oldukça başarılılar.
Karabağ Bölgesinde dokunduğu
için bu ismi alan Karabağ kilim
ve halılara, genelde siyah zemin
üzerine işlenen çiçek desenleri
hakim. Nadiren hayvan ve in-

Y

aklaşık 20 yıl önce Kapalıçarşı’da
gezerken bir halı mağazasının
vitrininde gördüğüm anda başladı
bendeki Karabağ halı sevdası...
İçeri girdiğimde mağazanın sahibi bu
halıları beğendiyseniz eğer, daha çok
desen ve çeşitlerin olduğu Nuruosmaniye’deki depomuza bakmanızı tavsiye
ederiz dediğinde, hiç düşünmeden gittim
ve gördüm ki üç katlı hanın bir katı

Karabağ kilim ve halılarına ayrılmış. Hepsi
de birbirinden güzel birer yağlıboya tablo
gibiydi... Hiç aklımda yokken bir tane
aldım o an. Aslında gezmek için çıkmıştım, halı elimde yük olacaktı. Mağaza
sahibi ‘’Hiç sorun olmaz, ben ulaştırırım
size’’ dedi. Ertesi gün Avrasya Koşusu
vardı, yollar kapalıydı ve “Melek Carpet“
mağazasının sahibi Yusuf Bey, halıyı bana
ulaştırabilmek için epeyce yürümek zo-

san figürlü olarak da dokunuyor
ki bunlara madalyonlu model
deniliyor. Karabağ kilim ve halılar,
dokunduğu yörelerde zamanında
duvara da asılarak kullanılırmış.
Hatta bazılarının kenarlarında duvara asma çengelleri hala duruyor.
Eskiden çeyiz için dokunan bu
kilim ve halılar artık dokunmuyor.
Dolayısıyla temin etmek de günden güne zorlaşıyor. Halı şeklinde
dokunanların fiyatları kilimlere
göre daha yüksek. Zira daha nadir
bulunuyor, değeri de gün geçtikçe
artıyor. Günümüzde artık bu kilim
desenlerinin taklitlerini yaparak
baskı şeklinde piyasaya süren halı
markaları var. Fakat gerçek bir
Karabağ kilimin yerini asla tutmuyor bence.

Karabağ
Bölgesinde
dokunduğu
için bu ismi
alan Karabağ
kilim ve
halılara,
genelde siyah
zemin üzerine
işlenen çiçek
desenleri
hakim.

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı

www.instagram.com/mydesignerzu

zuhalufuk@gmail.com
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Akvaryum Fırtınası
Geçtiğimiz yıllarda Eskader ve
Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye
ödüllerine layık görülen Naime
Erkovan, Akvaryum Fırtınası isimli
öykü kitabıyla okurlarına yeni bir
dünyanın penceresini aralıyor.
Naif bir kurgu ve anlatım tarzıyla
karşımıza çıkan Akvaryum Fırtınası,
modern dünyayla başa çıkmakta
zorlanan bir karakterle başlıyor ve
her sayfada sizi içine çekecek olaylarla devam ediyor.

İLK VE ORTAOKULU’NUN

İNŞAATINA BAŞLANDI
Riskli yapı olarak belirlenen Çekmeköy
Ali Kuşçu İlk ve Orta Okulu yenileniyor.
Taşdelen Mahallesi’ndeki Ali Kuşçu İlk ve Orta Okulu, İstanbul
Valiliği’nin İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yenileniyor. Riskli yapı
olarak belirlenen okul binasının yeniden yapım çalışmalarına Ocak 2019’da başlandı. Yeni binanın 480 gün içinde eğitim-öğretime açılması planlanıyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ”Ali Kuşçu okulumuzun ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı ve çalışmalar
hızla başladı. 1,5 sene içinde yavrularımız yeni yuvalarında
eğitimlerine devam edecekler inşallah” dedi.
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”Ali Kuşçu okulumuzun
ihalesi geçtiğimiz
günlerde yapıldı
ve çalışmalar hızla
başladı. 1,5 sene içinde
yavrularımız yeni yuvalarında eğitimlerine devam edecekler inşallah”

Akvaryum Fırtınası bir hikaye kitabı
olmasına rağmen öykülerin birbirinin devamı niteliğinde olması bize
bir roman okuyormuşuz havası veriyor. Ancak roman türüne nazaran
ayrıntılara çok fazla yer verilmeyen
ve çok fazla karakter içermeyen bu
hikayede duygu yoğunluğu göze
çarpıyor.
Hikayenin baş kahramanı Tülin
ruhunu kaybetmiş dünyada,
evinde tek başına otururken kimi
zaman çocukluğunda yaşadığı
güzellikleri, mutlulukları hatırlıyor
kimi zaman da kalbini hâlâ sızlatan
kırgınlıkları anımsıyordu. Bir gün,
penceresinin önündeki sallanan
sandalyede otururken gri bulutlarla
kaplanmış yeryüzünün bu soğuk
halinin, tekdüze bir hayatın var
oluşunun hüznünü yaşıyordu. Artık
hiç kar yağmayan şehrin sıkıcılığı
çocukluğunda kar tanelerini diliyle
yakalayan Tülin’i dünyadan uzaklaştırıyordu. Fakat bunlardan daha
tuhaf bir şey olmuştu yeryüzünde.
Aniden ortaya çıkan ve akıl almaz bir
biçimde yayılarak bütün yerküreyi ele
geçiren bir tuhaflıktı bu. Gülmeyi
unutmuştu insanlar. Gülmeyi unuttuklarından ağız kenarları aşağı
meylediyor, yanakları sarkmaya
başlıyordu herkesin. Balık yememiş
çocuklar gibi gözlerindeki ışıltı
sönmüş, konuşmak ve yemek dışında
kullanılmaz olmuştu ağızlar. Kavga
etmiyordu insanlar ama mutlu da

değildi kimse. Çocuklar, asık suratlı
bebekler olarak doğuyor sonra da
yetişkinlerin yüzlerine bakarak aynısını yapıyorlardı. Sessiz
sedasız ve herhangi bir tepki vermeden oyun oynuyor, kazanıyor ama
gülmüyorlardı.
İşte böyle bir dünyada yaşayıp
zamanının çoğunu penceresinden bakarak geçiren Tülin’in
hayatına bir çocuk girdi. Bu çocuk
Tülin’in gördüğü bütün insanlardan farklıydı. Yüzünde kocaman
gülümsemesiyle hem kendini hem
de etrafındakileri neşelendiriyor,
yaşamaya dair umutları yeşertiyordu. Günlerini bu çocukla geçirmeye
başlayan Tülin her geçen gün kendi
kapalı dünyasından çıkıp gökkuşağını görebileceği bir dünyada
yaşadığının farkına varıyordu. Bu
dünya, yürürken çizgilere basanın
yandığı, koltuk minderlerinden
çadırların yapıldığı, odada serili olan
halının deniz olduğu hayallerle dolu
bir dünyaydı. Çünkü Bir çocukla aynı
odada olmak yaşadığınız dünyadan
daha büyük bir dünyada nefes
almak demektir. Tülin bu dünyaya
zor da olsa alışmaya başlamış, bir
çocuğun mutluluğu ve tebessümü
için yıllardır yapmadığı, yapamadığı
her şey için cesaretlenmişti. Belki
de çocukken yapamadığı, cesaret
edemediği şeyleri şimdi Min diye
seslendiği, dünyasını genişleten ve
değiştiren Furkan Emin sayesinde
gerçekleştiriyordu. Parkta kaydıraktan kayabiliyor, çocukken tamamlayamadığı puzzleını tamamlıyor
ve yaptığı resimlerde insanları
gülerken çiziyordu. Artık hayatın
bütün renklerini görüyor ve çizgilere basmadan yürüyordu.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Akvaryum Fırtınası
YAZARI: Naime Erkovan
SAYFA SAYISI: 102
BASIM YILI: 2018

Bir çocuğun hayaliyle, gülümsemesiyle değişen dünya yine bir
çocuğun fısıltısı ile özgürleşebilir:
İstediğin zaman her şey olabilirsin.

Hazırlayan:
Havva Kotan-Sosyolog
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Grip
Fıtık
Ediyor!
Grip hastaları dikkat!

Hapşırık-öksürük omurgalar içindeki basıncı aniden artırdığı için bel ve
boyun fıtığı yapıyor. Öncesinde bel ve
boyun ağrısı olanlarla fıtık hastaları ise
daha büyük risk altında. Öyle ki, hapşırma ve öksürme nöbetleri sırasında
”fıtık patlaması” bile yaşanabilir.
Hapşırık-öksürük nöbetleri sırasında uygun olmayan pozisyonlar bel ve boyun fıtığını tetikler.
Öksürük-hapşırma nöbetleri sırasında oluşan basınca
bel ve boynunuzun dirençli olması için sandalyede
dik oturur pozisyona geçin. Sandalyenin kollarından
tutarak vücudunuza direnç kazandırın. Elinizi bir yere
dayamaya dikkat edin. Bu şekilde bel ve boyunda
olası zedelenmelerin önüne geçmek mümkün olur.

Yanlış hareketler ve fıtıktan
korunma yolları:
Grip vakalarının sık yaşandığı kış aylarında hastaları tehdit eden sorunlardan biri de fıtıktır. Öksürük
nöbetleri ve art arda şiddetli hapşırıklar sırasında
omurgalar içindeki basınç da artar. Eğer öksürükhapşırık sırasında bel ve boyun direncini düşüren bir
pozisyondaysanız dikkat! Fıtık olma riski artarken aynı
zamanda öncesinde bel-boyun ağrısı veya fıtığı olan
kimselerde öksürme-hapşırma nöbetleri sırasında
”fıtık patlaması” denilen olay yaşanabilir.

Nöbet sonrası uyuşma başladıysa…
Gribal enfeksiyonlarda sık görülen öksürük ve hapşırık
nöbetleri sonrası başlayan boyun ağrısı, kollarda ağrı
ve uyuşma, güçsüzlük, bel veya bacak ağrısı, belde
hareket kısıtlılığı, topallayarak yürüme, vücudun bir
tarafa doğru eğilmesi, bacaklarda karıncalanma olabilir. Öksürme, hapşırma veya ıkınma ile bu şikâyetler
arttıysa ve basit ağrı kesiciler ile birkaç gün içinde
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düzelme olmuyorsa vakit kaybetmeden
hekime başvurmalıdır.

Destekli hapşırın!
Özellikle daha öncesinde bel-boyun
ağrısı ve fıtığı olan kimseler şiddetli
öksürük-hapşırma nöbetlerinde daha
fazla risk altındadır. Nöbet geldiğinde
yapılacak en iyi davranış, bir sandalyede
dik oturmak, sandalyenin kollarından
destek alarak vücuda direnç kazandırmaktır. Bunun yanı sıra şiddetli öksürük
nöbetlerinde bir yatağa yan olarak yatmanız ve mümkün olduğunca dizlerinizi
karnınıza doğru çekmeniz öksürüğe
karşı vücudun daha az zarar görmesini
sağlar. Bunun yanı sıra çömelerek bu
nöbetlerin geçmesini beklemek de
etkili olabilir. Aksi durumda vücut içinde
artan basınç nedeniyle daha önceden
mevcut olan ve kapsülü zayıflayan diskte
”patlama” sonucu fıtık oluşabilir. Bunların
hiçbirini yapamıyorsak hapşırırken ya da
öksürürken dizlerimizi hafif bükmeye,
elimizi bir yere dayamaya dikkat etmemiz gerekir.

Soğuk havalarda korse takın
Özellikle soğuk havalar boyun ve bel
şikâyeti olanlarda şikayetlerin artmasına neden olur. Soğuk havada kasların
kasılması, kan damarların daralması
sebebiyle kas sistemine ulaşan kan
miktarı azalır. Özellikle bağ dokusu
hastalıkları; orta-ileri yaş grubunda daha
sık görüldüğü için, soğuk hava bu yaş
gruplarını daha fazla etkiler. Orta yaş
üzeri kadınlarda, soğuk daha fazla ağrıya
neden olabilir. Bu durumda hastaların
boyun ya da bel bölgelerini sıcak tutacak tedbirler almaları gerekir. Soğuk
havaya çıkarken boyun atkısı kullanmak,
bele yün korse takmak gibi tedbirler
şikâyetlerin artmasını engelleyen yöntemlerdir.

Öksürük kaburga kırıyor
Kronik öksürük yakınması olan kişilerde
kaburga kırığı görülebilir. Öksürükten göğüs kafesinin orta-yan kısmını
ilgilendiren kaburgalar daha sık etkilenir.
Kaburganın gerilmesi sonucu stres kırığı
oluşabilir. Kemik erimesi olan kişiler
daha fazla risk altındadır.

Boynunuzu “küt”letmeyin
Boyun ağrıları ve fıtık oluşma riskini
alabileceğiniz basit önlemlerle düşürebilirsiniz. Öncelikle boynu ağır ve dengesiz zorlanmalardan, ters hareketlerden
özellikle ağır kuvvet denemelerinden
kaçının. Boynu sağa sola şiddetli hareketlerle çevirerek yapılan ve halk arasında ‘boyun kütletmesi’ denilen hareket
son derecede tehlikelidir. Yumuşak
hareketlerle boyun egzersizleri yapın.
Ağır yüklerin tek taraflı olarak taşınmamasına dikkat edin. Özellikle masa başı
işlerde çalışan ve yoğun bilgisayar kullanan kişilerin boyun sağlığı için yumuşak
hareketlerle yapılan egzersizleri uygulaması gerekir.

Ağırlıkları ikiye bölün
• Hareketli olmak, tüm vücut fonksiyonlarını canlı tuttuğu gibi, aşınma, yıpranma ve kuvvet yitirilmesini de önler.
Sürekli oturmak veya ayakta durmak bel
için sakıncalar oluşturur.
• Bel ve sırtınızı mutlaka dik tutun.
Omurga için en rahat ve uygun olanı bel
ve sırtın düz durduğu pozisyondur.
• Düzenli egzersiz yapın.
• Yerden bir şey alırken öne doğru
eğilmeyin, çömelin. Ağır cisimleri kaldırmayın. Taşıdığınız ağırlıkları ikiye bölün
ve vücudunuza yakın tutun.
• Sürekli masa başında oturmak zorunda olanların, ayakların altına küçük bir
yükselti veya iskemle koyup kolları da
koltuğun yanlarına dayamaları uygun
olur.
• Otururken de sık sık pozisyon değiştirin.
• Ayakta dikilirken dizleri gergin
tutmayın. Topukları ve tabanları
yumuşak ve alçak topuklu ayakkabı
giyin. Yatarken bacaklar gergin olmasın.
Sırtüstü yatarken dizlerin altına konacak
küçük bir silindir yastığın büyük yardımı
dokunur.
• Spor yapın, imkânı olanlar için yüzme
yapılabilecek en ideal spordur (serbest
veya sırtüstü). Ayrıca hızlı tempolu
yürüyüş yapılabilir ve bisiklete binilebilir.
Omurga kaslarını düzenli çalıştırın. Bu
da düzenli egzersizle olur. Bu egzersizler
hiçbir zaman zorlanarak ve sert yapılmamalıdır.

Soğuk havaya çıkarken
boyun atkısı
kullanmak,
bele yün
korse takmak
gibi tedbirler
şikâyetlerin artmasını
engelleyen
yöntemlerdir.

Yrd. Doç. Dr. Kenan Kıbıcı
Nöroşirürji Uzmanı

Sağlık ve Yaşam Dergisine
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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Röportaj

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Mete Gazoz, 19 yaşındayım.
Ülkesine olimpiyat altını kazandırmayı
amaçlayan ve bu uğurda çok çalışan
milli bir okçuyum.

METE GAZOZ

M

ete Gazoz, okçuluktaki başarısıyla ülkemizi
gururlandıran genç bir
yetenek. Geçtiğimiz yıl Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında Erkekler Klasik Yay
kategorisindeki mücadelesiyle
sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı ve adını dünyaya
duyurdu. Almanya’nın başkenti
Berlin’de yapılan Okçuluk Dünya
Kupası Klasik Yay kategorisinde
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ve İspanya’nın Tarragona kentinde yapılan Akdeniz Oyunları’nda
ise altın madalya kazanarak
ülkemizi gururlandırdı. Okçuluk
sporunun gerektirdiği fiziksel
donanıma sahip olabilmek için
yüzme, basketbol, resim ve piyano kursları alan Mete Gazoz
ile spora ilgisini ve hedeflerini konuştuk. İşte genç yaşına
rağmen büyük başarılar kazanmış milli sporcu Mete Gazoz ve
okçuluk serüveni…

Odaklandığım
tek bir
hedef var:
Ülkeme olimpiyat altını
kazandırmak.

Okçuluk sporuna ilginiz ne zaman
başladı? Bir hikâyesi var mı?
3 yaşından beri okçulukla ilgileniyorum. O yaşta nasıl ilgileniyordun
diyebilirsiniz ama babam başta olmak üzere ailem okçuluk dünyasının
merkezinde yer aldığı için oyuncaklarım da doğal olarak ok ve yaylar oldu.
Ailenizde sporla ilgilenen birileri var mı? Bu spora başlama ve
yarışmalara hazırlanma sürecinde
onların yaklaşımı nasıldı?
Ailemizde babamın da etkisi ile okçuluk tabii ki bir gelenek ama şunu
söyleyebilirim ki ben ok atmaya
başladıkça bu spordan zevk aldım ve
bu sporun bana göre olduğuna ve
başarılar yakalayacağıma inanarak
devam ettim.
Okçuluk sporunun zor yanları neler?
Saatlerce antrenman yapmaya,
yediğine-içtiğine, dengene, kaslarının
gücüne, duruşuna, nefes alışverişine,
yaşam tarzına, sosyal ilişkilerine dikkat
etmeyi gerektiriyor. Bu benim yaşam
tarzım. Ben keyif alıyorum yani zor diye
nitelendiremem. 
Her sporcunun başarısızlığa uğradığı
zamanlar olmuştur. Sizin bu tür
zamanlardaki motivasyon kaynağınız
nedir?
Yeteneklerime, beni seven ve benim
sevdiğim insanlara güvenirim. Başarılı
olduğumda da başarısız olduğumda da
motivasyonum bu güvenden gelir.
Günlük antrenman rutininizden
bahseder misiniz? Müsabakalara
nasıl hazırlandınız?
Günde ortalama atış sayım 400. Ancak
bir okçu için yalnızca ok atmak yeterli
değil. Kamp dönemlerimizde günün 8
saatine yakınını çalışarak geçiriyo-
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Haber

ÇEKMEKÖY

TANZİM SATIŞ
NOKTASINA
BÜYÜK İLGİ

rum. Sabah sporu, denge
çalışması, atış alanında
geçirilen vakit, aldığımız
notların değerlendirilmesi
ve tabii ki psikolojik olarak
yarışlara hazırlık, çalışma
ritüelleri arasında yer alıyor.
Okul çağındasınız. Yoğun
çalışma temponuz eğitim
hayatınızı nasıl etkiliyor?
Esas mesele ikisini bir arada
götürebilmek. Çok yoğun
bir turnuva takvimim var. Bu
arada okula zaman ayırmak
tabii ki de zor ama kararlı bir
şekilde devam edeceğim.
Altın madalyayı kazandığınızda neler hissettiniz?
Birçok sporcuya sorabilirsiniz, o an hissettiğiniz
duyguların kelimelerle bir
karşılığı yok.
Sizce bir sporcuyu kıymetli
kılan nedir?
Yaptığım sporun neredeyse
tüm teknik ve tarihsel detaylarına hakim olmaya çalışıyorum. Hocalarımla, babamla
sohbet ediyorum. Okumalar
yapıyorum. Okçuluğu size
şimdi anlatmak istesem

belki de saatlerinizi alırım. O
kadar kıymetli bir sporumuz
var ki. Okçuluk Federasyonu’nun destekleriyle çok
güzel işler yapılıyor, bizler
de başarılar kazandıkça
ata sporumuz tüm ülkenin
gündeminde yer aldı. Bunu
görmek çok güzel.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Enflasyonla Mücadele programı
çerçevesinde İstanbul’da 50 noktada
tanzim satışlarına başladı. Tanzim
satışlarına Çekmeköy’de Madenler
Meydanı ev sahipliği yapıyor.
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da 50 noktada tanzim satış noktaları
kuruldu ve satışlara başlandı. Tanzim satış
noktalarında ilk etapta domates, salatalık,
ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber
satışı gerçekleştiriliyor. Sebzelerin üreticiden

tüketiciye ulaştığı satış noktalarında fiyatlar
günlük olarak değişiklik gösterebilecek.
Madenler Meydanı’nda yoğun ilgiyle karşılanan tanzim satış çadırı her gün saat 10.0019.00 arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Geleceğe yönelik planlarınız neler?
Odaklandığım tek bir hedef
var: Ülkeme olimpiyat altını
kazandırmak. O sürece kadar
da katıldığım tüm turnuvalarda en iyi sonuçları alıp
olimpiyatlara Dünya Şampiyonu unvanıyla gitmek
istiyorum.
Türkiye’deki genç sporculara bir mesaj vermek
isteseniz bu ne olurdu?
İster okçulukla ister başka
bir sporla ilgilenenlere…
Spor müthiş bir özgüven
aracıdır. Başarı amaçtır ama
esas olan spor yapmaktır.
Sağlıklı olmanın kıymetini
bilsinler; düzgün beslenmenin, düzgün yaşamanın
önemini kavrasınlar. Gerisi
hayal güçlerine kalmış…

Röportaj: Engin ERKÖSE
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siniz. “Bugün işyerinde arkadaşımla
yaşadığım problemi nasıl çözeceğime
karar veremedim, sence bu konuda ne
yapabilirim?” gibi basit bir probleminizi
çocuğunuzla paylaşmanız onun da
yaşadığı problemi sizinle paylaşması için
bir yol açacaktır.

Problem Çözme Becerileri

♥ Okulda yaşadığı olumsuz bir durumu
paylaştığında sorun yaşadığı arkadaşının
da çocuk olduğu unutulmamalıdır. Bu
sebeple çocuğunuz yaşadığı problemi
paylaşırken hissettiğiniz olumsuz duygularınızı yöneterek, soğukkanlılıkla, sakin
bir şekilde dinlemelisiniz.
♥ Aynı arkadaşıyla farklı konularda
tekrar bir problem yaşayabilir. Yine mi
kendini savunamadın?,”Yine cevabını
veremedin mi?” gibi yargılayıcı cümleler
kurmayın. Yaşadığı olumsuz duruma çok
fazla tepki göstermeniz paniklemesine
ve bir sonraki yaşadığı durumu paylaşmada zorlanmasına sebep olabilir.
♥ Problem yaşadığı arkadaşıyla ilgili
devamlı olarak olumsuz geribildirimler
verip bunu gündem haline getirebilir.
Durumu soğukkanlılıkla yönetebilmek
adına çocuğunuza “Herkes her davranışı
aynı hızda öğrenemeyebilir, bazı çocukların doğru davranışı öğrenmek için
daha fazla zamana ihtiyacı olabilir” gibi
bir ifadede bulunabilirsiniz.
♥ Yaşadığı problemi çözmek için izlediği
yolları sorabilirsiniz. “Bu durum seni
üzmüş/kızdırmış olmalı, bunu çözmek
için nasıl bir yol izledin?” gibi bir yaklaşımda bulunabilirsiniz.

B

azen çocuklar okulda yaşadıkları ve kendi başına
çözebilecekleri problemleri dahi arkadaşlarıyla
iletişime geçmeden öğretmeniyle paylaşma ve
yardım isteme arayışına girebilir. Çocuğunuza
problem çözme becerisini kazandırmak, sosyal becerisini
olumlu yönde etkileyecek ve kişiliğine önemli bir katkıda
bulunmasını sağlayacaktır.
Her çocuğun kişilik yapısı farklıdır. Bazı çocuklar yaşadığı
günlük durumları paylaşmaya çok açıktır. Bazı çocuklar ise
okula gitmek istemeyecek kadar etkilendikleri bir sorun
olsa bile günlük durumlarını paylaşmak istemez. Çocuklar bir problemi kendi başlarına çözüp çözemeyecekleri
konusunu anlamlandırmada zaman zaman zorlanabilir.

Çocukları, yaşadığı problemleri
çözme noktasında ebeveyn olarak
nasıl destekleyebiliriz?
♥ Yaşadığı olumsuz durumu paylaşmasını konusunda
cesaretlendirin. Olumsuz durumunu destekleyecek birinin
yanında olduğunu bilmeye ihtiyaç duyacaktır.
♥ Günün nasıl geçti, neler yaptın? sorusunu sormak yerine,
önce kendi gününüzün nasıl geçtiğini anlatmakla başlayın.
Sizi en çok mutlu eden/kızdıran/üzen durumları söyleyebilirsiniz. İletişimi kendi paylaşımlarınızla başlatmanız,
çocuğunuzun paylaşımda bulunmanın doğal bir süreç
olduğunu anlamasına olanak sağlayacaktır.
♥ Gün içerisinde yaşadıklarınızı anlatırken ufak bir probleminizi de çocuğunuzla paylaşıp ondan fikir alabilir-
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♥ Bazen çocuklar çözemeyeceğini düşündüğü bir problemde sizin
çözmenizi, öğretmenle konuşmanızı,
sorunu yaşadığı öğrencinin annesini
aramanızı ya da arkadaşını direkt sizin
uyarmanızı isteyebilir. Böyle bir durumda
problemi kendisinin çözebileceğini fakat
çözüm yollarını beraber bulabileceğinizi
söyleyebilirsiniz. Çözüm yollarını bulduktan sonra sonucunu takip etmeniz
önemlidir. Bu durum, çocuğunuza
‘’Yaşadığın problemi çözebilecek güce
sahipsin ve ben senin yanındayım’’ mesajını verecektir.
♥ Çocuğunuzun, yaşadığı problemi
çözmesi için beraber çözüm yolları
bulurken arkadaşıyla doğru bir şekilde
iletişim kurabildiğinden emin olun.
Bazen ufak problemler, tekrarlandığında
karşı tarafın çok yoğun öfke duymasına sebep olabilir. İstemediği davranış
şekilleriyle karşılık göstermesiyle

sonuçlanabilir. Böyle bir durumda,
çocuğunuzun fiziksel bir temasla karşılık
vermesinin çocuğunuzu haklıyken haksız
duruma getirebileceğini vurgulayabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen
aşamalarla çocuğunuzu
yönlendirebilirsiniz.
1. Aşama: Uyar/durumu paylaş. “Bana
tombul yanak demeni istemiyorum.”
2. Aşama: Daha ciddi uyar (gerekirse
sesini yükselt) ve duygunu paylaş. “Bana
tombul yanak demen beni kızdırıyor,
daha önce de uyarmıştım.”
3. Aşama: Durumu yetkili biriyle
paylaşabileceğini belirt. ‘’Bu durumla
ilgili seni uyarmıştım, devam edersen
öğretmenden yardım istemek zorunda
kalacağım.”
4. Aşama: Öğretmene konuyla ilgili
yaptıklarını anlat ve yardım iste.
Çocuğunuzu problemin çözümü
konusunda yönlendirdikten sonra ona,
“Bu yöntemi denedikten sonra işe
yarayıp yaramadığı benimle paylaşmanı
istiyorum.” gibi bir ifadede bulunmanız
yaşadığı problemle ilgilendiğinizi ve
yanında olduğunuzu hissettirecektir.
Bazen yaşanılan problemler bir yetişkinden yardım isteme aşamasında
çözülürken bazen ikinci aşamada çözülebilir. Çocuğunuzu yaşadığı problemi
çözmesi konusunda doğru aşamalarla
yönlendirmeniz problemlerini çözmeyi
keşfetmesini sağlayacak, özgüvenini
olumlu yönde etkileyecektir. Kazandığı
becerileri ilerleyen zamanlarda arkadaşlık ilişkilerinde de kullanabilecek,
kendini daha iyi ifade edecektir.

Çocuğunuzun,
yaşadığı
problemi
çözmesi
için beraber
çözüm yolları
bulurken
arkadaşıyla
doğru bir
şekilde iletişim
kurabildiğinden emin
olun.

Reyzan Şahin
Psikolojik Danışman
ve Rehber Öğretmeni
Sağlık ve Yaşam Dergisine
katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz.
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ŞUBAT TATİLİNDE
KÜLTÜR MERKEZLERİMİZ
DOLUP TAŞTI

Okulların tatile girmesini fırsat bilen veliler çocuklarıyla kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmek için Çekmeköy Belediyesinin
düzenlediği kültürel etkinlikleri tercih etti. Babanneler-anneanneler torunlarıyla, teyzeler-halalar yeğenleriyle, anneler-babalar çocuklarıyla sinema ve tiyatro izleyerek keyifli
vakit geçirdi. İşte sinema ve tiyatrolarımıza katılan değerli
misafirlerimizden etkinliklerimizle ilgili görüşler…

Çiğdem BEŞİROĞLU
Çekmeköy Belediyesinin etkinliklerinden çok memnunum, çocuklar için
yapılan etkinliklerinden daha da mutluyum.
Yeğenimle birlikte keyifle, üç gündür etkinliklere katılıyoruz, memnuniyetimizden dolayı
belediyemize teşekkür mesajı da attım. Yeğenim
Ataşehir’de oturmasına rağmen tiyatro ve sinema
izlemek için buraya gelmek istiyor. Buradan da
sizin aracılığınızla Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’a yaptığı çalışmalardan dolayı
teşekkürlerimi iletiyorum.

Hatice DEMİRCİ
Çekmeköy’de ikamet ediyorum ve Çekmeköy Belediyesinin çocuklara
yönelik yaptığı etkinlikleri hem takip ediyor hem de çok beğeniyorum. Bu
güzel çocuk tiyatrosuna da 5 yaşında olan yeğenimle katıldık. Çok eğlendik ve kaliteli zaman geçirdik. Şu an tatil olduğu için daha sık gelmeye başladık fakat yeğenim sübyan okuluna giderken de fırsat buldukça
birlikte gelmeye çalışıyoruz. Sinema ve tiyatrolar çok güzel fakat naçizane
tavsiyem kukla gösterilerinin de bu etkinliklere eklenmesidir. Çekmeköy’de oturuyor olmam böyle etkinliklere katılmak için avantaj, farklı bir
ilçede otursaydım da muhtemelen yine bu etkinlikleri kaçırmazdım.
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Etkinliğinize çocuğum ve down
sendromlu öğrencilerimle birlikte
katılıyorum. Hepimiz burada
olmaktan çok mutluyuz.

Hülya ÇETİN
5 senedir Çekmeköy’de ikamet ediyorum fakat etkinliklerinizden haberim yoktu. Komşumun etkinlik kitapçığınızı almasıyla faaliyetlerinizden haberdar oldum. Okullar tatile girdiğinden beri hemen
her etkinliğinize katılıyoruz. Çocuğumun sinema, tiyatro izlemesi benim için çok önemli. Bundan
sonra her fırsat bulduğumda etkinliklerinize katılmaya devam edeceğim. Özellikle hafta sonları
çocuklarımızın gelebileceği saatlerde çocuk oyunu ve sineması olursa çok memnun olurum.

Eser ÇEVİK
Çekmeköy Belediyesinin etkinliklerine torunumla birlikte geliyorum. Bir
eğitmen olarak tiyatro ve sinemanın
konularını, içeriklerini çok beğeniyorum. Torunumun Çekmeköy Belediyesi aracılığıyla kültürel faaliyetlere
katılmasından çok mutluyum, çok
teşekkür ediyorum. Önceki günlerde
torunumun hastalığından dolayı
etkinliklere katılamamıştık, bugün
de biraz rahatsız olmasına rağmen
tiyatroyu kaçırmamak için gelmek
istedi. Kısacası yapılan aktivitelerden
çocuklar memnun, veliler memnun. ☺

Tuğba BABIR
Etkinliğinize çocuğum ve
down sendromlu öğrencilerimle
birlikte katılıyorum. Hepimiz burada olmaktan çok mutluyuz. Kaliteli ve
eğlenceli vakit geçirmek için Çekmeköy
Belediyesinin faaliyetlerinin sıkı takipçisiyim. Her fırsat bulduğumda Sancaktepe’den tiyatrolarınıza öğrencilerimi
getiriyorum. Onların da her aktif birey
gibi sosyalleşebildiği ve eğlenebildiği
bu etkinliklere katılmaktan çok
memnunum.
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Kerime SOYLU
Her sene etkinliklerinizi takip
ediyorum, çocuklarım yapılan etkinliklerle çok eğleniyor. Her kültür merkezinde çocuk etkinliklerinin olması gerektiğini
düşünüyorum. Her anne baba çocuğunu sinema ve tiyatroya götürmek ister. Belediyenin
bu etkinlikleri ücretsiz yapıyor olması bizim
için avantaj. Çekmeköy Belediyesine
çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyoruz.

Umut Hüseyin DİNÇ
Çekmeköy’de ikamet ediyorum ve belediyemizin etkinliklerinden çok memnunum.
Çekmeköy’de oturmayıp yakın bir ilçede
oturuyor olsaydım yine bu güzel etkinliklerden çocuğumun faydalanması için
gelirdim. Sanırım herkes bu etkinliklerden
memnun çünkü her sinema ve tiyatronuzda salon tamamen doluyor. Tatilde evde
oturmak istemeyen çocuklarımız için de
biz veliler için de etkinliklerinizin oldukça
yararlı olduğunu düşünüyorum.

Semra SEFEROĞLU
Hemen her etkinliğinize katılıyorum. Yetişkin tiyatrolarına da
çocuk tiyatrolarına da geliyoruz.
Oğlum ve ben kültürel aktivitelerinden keyif alıyoruz. Çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken
sinema ve tiyatro aracılığıyla bir
şeyler de öğreniyor. Etkinliklerin
ücretsiz olması sürekli katılımı da
sağlıyor. Çekmeköy Belediyesini
faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Seda AVCI
Çekmeköy Belediyesinden etkinliklere dair sürekli
mesaj geliyor fakat ilk kez
katılma fırsatı buldum. Kızım ve
yeğenlerimle birlikte güzel bir
gün geçirmek için buradayız.
Bundan sonra da her fırsatta
gelmeyi düşünüyoruz.

Lale MANKIRCI
Bu sene hemen her etkinliğinize katılıyoruz özellikle
tiyatroları kaçırmamaya çalışıyoruz. Çocuklarım
tiyatroyu daha çok sevdi ve daha dikkatli izliyorlar.
Hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Daha farklı çocuk
etkinlikleri de olursa mutlaka katılırım. Şu anki
faaliyetlerden dolayı da Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’a memnuniyetlerimi iletiyorum.
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI
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ÜNLÜ RESSAM
GÜLSEREN SÖNMEZ’İN
ÇİN İZLENİMLERİ - 2

EV

R-İ ALE
M

Okurları İçin Kaleme Aldı

D

Gezdi, Gördü ve Çekmeköy2023

ÇİN

Çekmeköylü hemşehrimiz ressam Gülseren Sönmez, Çin’in gizemli topraklarını gezdi, Murat Özsoy ise fotoğrafladı. Sizleri, yıllardır esrarını koruyan Doğu’nun en önde
gelen mekanlarına uzanan keyifli bir seyahate davet ediyoruz…

ÇİN

Ruhlarını Yogayla Eğitenlerin,
Beden Diliyle Şiir Yazanların,
Uzun Ömürlü İnsanların Ülkesi

5. Gün
Sabah kahvaltısından sonra Beijing’den ayrılıp check-in ve bagaj
işlemlerimizin tamamlanmasının
ardından yerel hava yollarıyla
Xi’an’a (Şian) gidiyoruz.
İki saatlik uçak yolculuğundan
sonra Çin’in eski başkenti, İpek
Yolu’nun başlangıç noktası olan
Xi’an’a geldik. Şehir turundan sonra, M.S. 1370’te inşa edilmiş antik
şehir duvarlarını ve M.S. 652’de
yapılmış Büyük Kaz Pagodası’nı
ziyaret ettik. Xi’an’ın 14 km uzunluğundaki şehir duvarları sanki
zamana kafa tutmuştu. Güzelliğinden de sağlamlığından da hiçbir
şey kaybetmemişti. Xi’an eski
surlara sahip tek şehirdi.
Burası Xuanzang’ın meşhur rahibi
tarafından, Hindistan’dan büyük
miktarlarda getirilmiş olan Budist
metinlerine ev sahipliği yapıyordu.
Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda
yedik. Otelimize yerleştikten sonra
akşam yemeği için göz kamaştıran
güzellikteki opera binasına gittik.
Upuzun bir masa etrafına sıralandık.
Çorbalarımız, içinde sürekli ateş
yanan fener gibi bir ocak üzerinde
duruyordu. Anlatılmaz yaşanır cinsinden bir olaydı. Çinliler her an bizi
şaşırtıyordu. Tıpkı doğalarına gösterdikleri özen gibi, her türlü sunumlarındaki özen ve titizlik şölenseldi.
Masamıza getirilen 16 çeşit mantıda
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neler yoktu ki! Tavuk şekli verilmiş
mantının içinde tavuk eti, ceviz şekli
verilmiş mantının içinde ceviz, horoz
şekli verilmiş mantının içinde horoz
eti, inek şekli verilmiş mantının içinde
inek eti vardı!
Yerimizden kalkmadan Tang Hanedanı’nın öyküsünü anlatan bin bir
renkteki ışıklar içinde bale gösterisini izledik. Hayatımda yaşadığım
en güzel anlardan biriydi. Görkemli
opera binasında görsel şölen izlemek
harikaydı. Otelimize mutluluk içinde
döndük. Ancak, opera binasında
yemek yemek doğrusu bana biraz
sanata saygısızlık gibi geldi.

6. Gün
Sabah kahvaltısından sonra, tüm Çin
halkının ilk hükümdarı olarak kabul
edilen, Qin Shi Huan’ın mezarında
bulunan, eşsiz görkemli Unesco
Kültür Mirası, Dünya Harikası (TERRA
COTA ORDUSU) Toprak Askerler veya
Kil Atlı Savaşçılar Ordusu’nu görmeye
gittik.
M.Ö. 200 yıllarında üretimine başlanan heykellerin yapıldığı atölyeleri
gezdik. Şu anda da o atölyelerin
benzerlerinde bu askerlerin kopyaları
yapılıyor. Sonra, kilden askerleri
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korumak için yapılan
korunaklı 1,6 km uzunluğundaki dünyanın en
büyük hangarının
içindeki Dünyanın 8.
Harikasını Terra Cota
Askerlerini hayranlıkla izledik. 6 bin kil
askerle karşılaşmak
heyecan vericiydi. Terra
Cota Ordusu’ndaki heykeller Çin halkından daha uzun, sıra
sıra dizili iri kilden yapılmış insanlardı.
Terra Cota Ordusu çukurunda ön
saflarda bulunan 520 at da insanlar
gibi iriydi. Bu muhteşem görüntüyü
görüp de etkilenmeyecek insanı
düşünemiyorum. İnsanlar öldükten
sonra dirileceklerine inandıklarından
Qin Shi Huan da uyandığında ordusu
hazır bulunsun diye askerlerinin
birebir kopyalarını yaptırtmış.
Terra Cota Ordusu’ndaki kil insanların
hepsi birbirinden farklıydı. Hiçbiri
diğerine benzemiyordu. Tüm dünyadaki insanlar gibi… Kil askerlerin saç
şekilleri ve kıyafetleri; imparator,
general, yüzbaşı, okçu veya asker
olduklarını gösteriyordu. Okçular
bulunduğunda hepsinin ellerinde
silahları varmış. O yıllardan kalma
40 bin adet silah da ele geçirilmiş.
Bu silahların bu gün bile bir kılı
ikiye bölecek hassasiyette jilet gibi
keskin olması, özelliğinden hiçbir şey
kaybetmemesi insanları şaşkınlığa
düşürmüş, araştırma konusu olmuş.
Ayrıca küçük taş parçalarının birbirine geçmeli tasarımlarından oluşan
87 adet zırh bulunmuş. Kil askerlerin 8 bin adet olduğunu henüz
2 bin tanesinin yeryüzüne çıkarılmadığını öğrendik. Toprak üstüne
çıkarıldıklarında renkli giysilere sahip
olan heykellerdeki renklerin zamanla
yok olması Çinlileri düşündürdüğü
için, çözüm buluncaya kadar bu 2 bin
kil askeri yeryüzüne çıkarmamaya
karar vermişler.
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Terra Cota Ordusu 1974 yılında
bir köylünün
evine kuyu
açmak isterken
tesadüfen bulunmuş. Söylendiğine göre Terra
Cota Ordusu’nun
yapımında 700
bin kişi çalışmış.
Bu kil orduyu 10
yılda tamamlamışlar. Bazı inanışlara göre de bir
gecede tamamlanmış! Bazı kaynaklara bakılırsa
Yunanistan’dan gelen heykeltıraşlar
bu kil heykellerin yapımında çalışmış.
Çin-Yunan bileşkesi olduğunu iddia
edenler de var.
Bozulmuş bir Terra Cota Askeri’nin
restorasyonunun bir yıl sürdüğünü
öğrenince yapılan işin büyüklüğünü
daha iyi anladım, çok da şaşırdım. Bu
muazzam orduyu korumak için Çinliler dünyanın en büyük hangarı ile
(1,6 km) çok güzel bir koruma sistemi
kurmuşlar.
Türkiye’de de Unesco tarafından
dünya harikası olarak vasıflandırılan
Nemrut Dağı heykelleri bulunmakta. Bu heykeller Kommegene Kralı
Antiochos Theos tarafından M.Ö. 62
yılında yapılmış. Yunan ve Pers tanrı

acımasız hükümdar en az 11 nesil yaşayacağını düşündüğü
için kendisine muazzam bir mezar alanı planlamış. Arkeologlara göre bu mezar alanı Mısır’daki Krallar Vadisi’nden
bile daha büyük. İmparator bu alanın tam ortasına piramit
şeklinde bir anıtmezar yaptırmış, bu mezarın kenarları
400’er metre kadar; iç dizaynı ise 125 metre genişliğinde,
145 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde piramit
olarak yapılırken, o piramit ters olarak da toprağın derinliklerine uzanıyor. O uzantının en derin yerinde de kendi
mezarı yer alıyormuş.

Terra Cota
Ordusu 1974
yılında bir
köylünün evine
kuyu açmak isterken tesadüfen
bulunmuş.

heykellerinin maalesef durumları yürekler acısı. Dağların
doruklarında 10 metreye varan yükseklikleriyle hayranlık
uyandıran bu heykeller kaderine terk edilmiş durumda.
2150 metre yükseklikteki bu heykeller her yıl farklı bir
şekilde yıpranmakta, çatlayıp parçaları dökülmekte. Çin’deki koruma sistemi gibi çok ciddi bir korunmaya ihtiyaçları
var. Her gördüğümde üzüldüğüm bir konudur bu. Yetkililerin titizlikle üzerinde durmaları gerekmekte.
Xi’an’ın hükümdarı 7 kavmi birleştirerek Çin’i kurmuş.
Ölümünden 100 yıl sonra yazılan kaynağa göre eşi benzeri
bulunmayan egosu ve hayal dünyası çok büyük olan bu

Son yıllarda bulunan kaynaklarda da ölmekten çok korkan,
ölümsüzlüğün sırrına ulaşmak isteyen bu imparatora
yaveri cıvalı su içirmeye başlamış. Amacı imparatorun
küçük oğlu Kava-i’yi başa geçirmekmiş. Zamanla cıvadan
dolayı akli dengesini yitiren imparatorun ölümünü çocuklarına söylememişler. İmparatorluğun gerçek varisi ağabeyi
Fu-Su babasını görmeye geldiğinde Kava-i ağabeyini
tutuklatıp öldürtmüş. Sonra da bütün kardeşlerinin yanı
sıra imparatorun bütün cariyelerini de babasından hamile
kalma ihtimalini düşünerek gözünü kırpmadan öldürtmüş.
Xi’an, tüm bu özelliklerinden dolayı Çin tarihinin aynası
olarak kabul ediliyor.
* Bu şehrin içinden Sarı Irmak’ın Mevkin ve Menevin adlı iki
kolu geçiyor.
* Xİ’an 1000 yıl boyunca 13 hanedana başkentlik yapmış.
* Xi’an havaalanı dünyanın en büyük hava alanı kabul
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Haber

ATA SPORU
edilen Pekin (Beijing) havaalanı kadar
büyük. Bu nedenle Pekin finans merkezi,
Xi’an tarihi merkez, Şanghay ultra modern kent, Guilin ise güzelliğin merkezi
olarak adlandırılıyor. Xi’an’ın hayat
standartları dar gelirliye uygun. Çünkü
Şanghay’da evlerin metrekare fiyatları
uçmuş, binlerce dolardan başlıyormuş.
* Xi’an’da her Çinli bir yeşim taşına sahip
olmalıdır inanışı yaygın.
* Xi’an, ceyd-yeşim taşının merkezi.
Bu nedenle ceyd taşından bin bir çeşit
hediyelik eşya yapmışlar. Gördüğümüz
devasa büyüklükteki ünlü Buda Heykeli de beyaz ceyd taşından yapılmış. O
nedenle Xi’an’da ve Çin genelinde ceyd
taşının önemi büyük.
* Pekin (Beijing) önemli bir inci merkezi.
Tatlı su incileri burada yetişiyor ve dünya
inci rezervinin yüzde 90’ınını bu şehir
karşılıyor.
* Şanghay, ipek merkezi. İpek kumaşlar,
ipek yorgan ve yastıklar bu şehirde
yapılıyor.
* Xi’an inovasyon (yaratıcı buluş, yenilik,
bilimsel araştırmacılık), yeni buluşlar
şehri olarak kabul ediliyor.
* Xi’an eski surlara sahip tek şehir olarak
kabul ediliyor.
* Yıllar önce Çin’de müthiş bir kıtlık
olmuş. Budistler hep beraber, tam bir yıl
boyunca tanrılarına, yiyecek göndermesi
için dua etmişler. O sırada gökyüzünden
bir yaban kazı düşmüş. Bu kazı kutsal
sayıp bakıp iyileştirmişler. Onun adına
çok büyük bir tapınak yapmışlar: Büyük
Vahşi Kaz Pagodası. Bu tapınakta, 672
yılında yazılmış, Hindistan’dan getirilmiş
Buda’ya ait kutsal metinleri saklamışlar.
* Geziye gittiğimiz günlerde; 1995
yılından bu yana hızla gelişen ve değişen
bir Çin’le karşılaştık. Eskiden 50 m2 alan
üzerine kurulmuş, üç katlı bir binada 5
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ila 7 aile yaşarken günümüzde çok katlı
binalar gördük. Daha doğrusu çok katlı
değil de gökdelenleri gördük, demek
daha doğru olacak. O küçük binalarda
bile ev fiyatları çok pahalı; bu evlerin
bazılarının metrekaresi 12 bin yuan imiş.
1995 yılından bu yana Çin’de neredeyse
her ay bir gökdelen yapılmış. 40 katın
üzerindeki binalara gökdelen deniyor.
Çin son yıllarda “gökyüzüne doğru yükselen” ender ülkelerden biri. 493 metre
yüksekliğiyle dünyanın 2. büyük binası
kabul edilen Şanghay Kulesi de bunlardan biri. Bu binanın yanı sıra 300’den
fazla da gökdelenin varlığından bahsediliyordu.
* Çin’de 5 özerk bölge ve 55 etnik grup
bulunuyor.
* Önceleri ticaret develerle İpek
Yolu’nda Avrupa’ya doğru yapılırken
16.yüzyılda deniz yolları keşfedilmiş. Yıllarca Xi’an’dan başlayan İpek Yolu ticareti,
yerini deniz ticaretine bırakmış.
* İpek Yolu’yla Uzak Doğu’nun en nadide ürünleri ipekler, baharatlar, seramik
kaplar Doğu’dan Batı’ya Avrupa’ya taşınmış. Batı’dan da Doğu’ya ürünler gelmiş.
İki yönlü bir ticaret yapılmış. O zamanlar
Xi’an, İpek Yolu’nun başlangıç ve bitiş
noktası olarak kabul ediliyormuş.
* Xi’an’da Müslüman Türklerin bulunduğu köydeki Ulu Cami’ye yürürken
üzerlerimize örtü ve etek vererek bizleri
içeri aldılar. Caminin görüntüsü klasik Çin
mimarisinde idi.
* Xi’an’da imparatorların ve ailelerinin
dinlenme yeri olan Hunging Kaplıcası’nı,
6 bin yıl önce kurulmuş, cilalı taş devrinden kalma Banpo Köyü’nü, ilkel alet ve ev
eşyalarının sergilendiği Banpo Müzesi’ni
gezdik. Yerel restoranlarda yemeklerimizi
yedik. Geceyi otelimizde geçirdik. Gece
12’de valizlerimizi otel fuayesine indirdik.

1995
yılından
bu yana
Çin’de
neredeyse her
ay bir
gökdelen
yapılmış.

Ünlü Ressam Gülseren SÖNMEZ’in
Çin İzlenimleri
tüm aksiyon ve
büyüleyiciliğiyle bir
sonraki sayımızda
yine sizlerle olacak.
Takipte kalın…

CANLANIYOR
Çekmeköy Belediyesi ilçede bulunan ilköğretim
okulu öğrencilerine binicilik eğitimi veriyor.
Çekmeköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan
çalışmayla, ilçedeki okullarda eğitim
gören 30 bin öğrenci, at binmeyi
öğrenecek. Orta Asya’dan beri Türk
tarihinde önemli bir yer tutan at
ve biniciliğin yeniden Türk halkına
hatırlatılacağı projede dersler ikinci
eğitim öğretim dönemiyle başladı.
Dersler 2018-2019 eğitim öğretim
yılının sonuna kadar devam edecek.
Uzman eğitmenlerin kontrolünde
gerçekleşen binicilik derslerinde
binlerce Çekmeköylü çocuk doyasıya
eğlenirken; bir yandan da unutulan
bir Türk kültürünü öğreniyor. Hayvan
sevgisini ve sporu bir araya getiren
projenin çocukların fiziksel ve ruhsal
gelişimlerine de faydalı olması
amaçlanıyor. Uzmanların tavsiyesine
göre at binme aktivitesi çocuklarda;
iç kaslara doğrudan hitap ederek
dengeyi geliştiriyor, özgüveni ve cesareti artırıyor, öğrenme güçlüklerine
yardımcı oluyor, solunum sistemini
ve eklem hareketliliğini geliştiriyor.
Binicilik eğitimleri çocuklarımıza ve
ailelerine hayırlı olsun diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
”Çocuklarımız için ilçemizde birçok
projeye imza atıyoruz. Bu proje ile
yaklaşık 30 bin öğrenci binicilik eğitiminden faydalanacak. Tarihimizde
ve kültürümüzde büyük bir yeri

olan atların ve biniciliğin ilçemizdeki çocuklar tarafından bilinmesi
bizim için son derece önemli. Köklü
Türk tarihi boyunca, destanlarda,
atasözlerinde, deyimlerde, sanatsal
çalışmalarda, sosyal yaşamda,
savaşta ve ekonomide sürekli yer edinen at kültürü değişen dünya şartları
ile birlikte günümüzde yok olmaya yüz tutmuş durumda. Kaşgarlı
Mahmud, Divanı Lügati’t-Türk’de ‘At
Türk’ün kanadıdır’ der. Bazı kaynaklarda ‘Türkler sanki at üstünde
doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler’ denilmektedir. Tarih bu kadar
açıkken, biz de bu proje ile geçmişten
günümüze köprü kurarak çocuklarımızın tarihini bilmesi, kültürüne
sahip
çıkmasını
amaçladık.
İnşallah
çocuklarımız
burada binicilik dersi
alırken
kültürünü
tanıyacak
ve farklı
alanlarda
da kendilerini
geliştirme
fırsatı bulacaklar“ dedi.

Tarihimizde ve
kültürümüzde
büyük bir yeri
olan atların
ve biniciliğin
ilçemizdeki
çocuklar
tarafından
bilinmesi bizim
için son derece
önemli.
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MÜSLÜMANLAR
MEDENİYETE
NELER KAZANDIRDI?
Kahvenin bir Arap çoban tarafından Etiyopya’da keşfedildiğini biliyor muydunuz?

KEŞF-İ KAHVE

Maksatlı olarak aksi iddia edilse de Müslümanların, medeniyetin gelişimine ne kadar önemli ve geniş katkılar sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Bu bağlamda, bilim ve teknolojinin İslam medeniyetindeki yerini
ve modern toplumların İslami geleneğe neler borçlu olduğunu daha iyi anlamak maksadıyla Müslümanlar
tarafından geliştirilmiş eserleri ve icatları öğrenmek gerek. İşte İslam dünyasının icatları ve mucitleri…

Keyif için, uyanık kalmak için, zinde
olmak ya da hatır için… Farklı sebeplerle olsa da hem Türkiye hem
de dünyadaki birçok insan için olmazsa olmaz tutkulardan biri olan
kahve, bundan tam bin iki yüz yılı
aşkın bir süre önce keçi otlatan
bir çoban tarafından keşfedildi.
Keçilerin kahve bitkisini yedikten
sonra canlandığını fark eden
Halid adlı çoban, meyveleri yemek yerine toplayıp kaynatmayı
tercih etti ve ortaya kahve çıktı.
Gezginler, sufiler ve tüccarlar
sayesinde İslam dünyasına
yayılan kahvenin İngiltere’de yayılması ise 1650’li yılarda gerçekleşti.
İngiltere halkı kahveyi o denli
sevdi ve benimsedi ki 1700 yılına
gelindiğinde Londra’da beş yüzü
aşkın kahve evi bulunuyordu.
Avrupalıların kahve tüketimi geleneksel Müslüman usulüne uygun
olarak gerçekleşse de
1683 yılında yeni
bir kahve hazır-

Saatin kendisi mekan,
yürüyüşü zaman, ayarı insandır.
Ahmet Hamdi Tanpınar
İnsanoğlu ilk çağlardan beri zamanı hesaplamak istemiş, bu düşünceyle de farklı
metot ve aletler keşfetmiştir. Bunlardan
ilki Mısırlıların M.Ö 4000’lerde kullanmaya
başladığı Güneş Saati’dir. Mısırlılar toprağa saplanan bir çubuk yardımıyla gölgenin uzunluk ya da kısalığını ölçmüşlerdir. Fakat bu metot yalnızca güneşli
günlerde kullanılabildiği için tam zamanlı
bir kullanım söz konusu değildi. Bu ihtiyaca binaen kum saati üretildi. Fakat kum
saati de sürekli çevrilmeyi gerektirdiği için başında bir insanın bulunmasını
gerekli kılıyordu ve kısmi bir kullanımı söz
konusuydu.
Zamanın mekanik olarak ölçülmesi
yönündeki ilk adımlar din adamlarından gelmiştir. Asıl saatin keşfine zemin
hazırlayan ve Müslümanlar tarafından
da sıklıkla kullanılan ise Su Saati olmuştur. Dibinde delik olan bir kovanın su ile
dolması ve boşalmasıyla zamanı gösteren
bu saatler, zamana yeni bir bakış şeklini
olanaklı kılmıştır. Zira güneş saatleri belirli
bir zamanı gösterirken, su saatleri ne
kadar zaman geçtiğini de gösteriyordu.
Budist ve Hindu tapınaklarında çok yaygın
kullanılan bu düzenek sonraki dönemle-

rde Hindistan’daki Müslüman camilerinde
de kullanılmıştır.
Gelgelelim, saat düzeneğindeki asıl
gelişme, El Cezeri adındaki Diyarbakırlı bir
dahi ile başlamıştır. El Cezeri, öncülerinden daha iyi tasarlanmış, daha verimli
ve daha yüksek kapasiteli makineler
geliştirmek istemekteydi. Bu alanda
yaptığı çalışmalar sayesinde otomatik makine kavramının ilk tohumlarını atmıştı.
Artuklu hükümdarlarının hizmetindeyken
(1206) her şekil ve ebatta saatler yapmış
bulunuyordu. El Cezeri’nin kendisinden
sonra mekanik alanda çalışan mühendisler için paha biçilemez bir kaynak eser
vücuda getirmesi ise dönemin sultanı
Selahaddin Eyyubi’nin oğlu Nasirüddin
sayesinde gerçekleşmiştir. Nasiruddin,
vakit ve emek harcayarak oluşturulan
aletlerin zayi olmasına engel olmak
adına Cezeri’den her bir icadını resimleyen ve betimleyen bir eser derlemesini
istemiştir. Artuklu hükümdarının bu isteği,
Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi
Hakkında Kitap ismiyle meyvesini vermiş
ve eserde 50 kadar aletin ayrıntılı tarifi,
kullanım esasları, yararlanma olanakları
çizimlerle gösterilmiştir.

lama usulü keşfedildi ve
bu tarz, kahve evlerinde kısa
sürede benimsendi. Bugün kapuçino adıyla bildiğimiz içeceğin
icatçısı Capuchin tarikatına mensup bir rahipti. Bu Viyanalı rahip,
Türk kahvesini fazla sert bulduğu
için içerisine krema ve bal karıştırdı
ve kahvenin rengi Capuchinlerin
cüppeleri gibi açık kahverengiye
dönüştü. O gün bugündür bu yumuşak içimli meşrubata capucchino denilmeye başlandı.

Bir Yemen dilberi mahbûb-ı cihândur kahve
Bir siyâh cemâlli esmerce civândur kahve
Vehbi
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Kıssadan Hisse

Emanet

Kıssadan Hisse

Filli Su Saati
Her yarım saatte bir zamanı söyleyen Filli Su
Saati; altın çağını yaşayan Doğu’nun, dönemine
göre gelişmiş teknolojisinin göstergesiydi.
El Cezeri’nin eseri, saatin gelişiminde dönüm noktası oluşturacak bir icadı da barındırıyordu: Filli Su
Saati. Müslümanlar, her gün doğru saatlerde ibadet
etmek için zamanı bilmek durumundaydı. Ayrıca
camilerde ezanın vaktinde okunabilmesi için de
saatin bilinmesi elzemdi. Ramazan orucu, bayram
günleri, Hacca ne zaman gidileceği gibi tarihler için
de zamanın bilinmesi gerekliydi. Tüm bu ihtiyaçlar,
Filli Su Saati’nin icadına zemin hazırladı.
Zamanın koşulları göz önünde bulundurulduğunda hem bir mühendislik hem de bir kültür harikası
olan bu su saat, icatçısının İslam’ın evrenselliğine
duyduğu hayranlığı ifade etmek üzere tasarlanmıştı. Filli su saati, günü 24 parçaya ayırarak zamanı
bildirmesi bakımından alanında ilktir. Eseri önemli
kılan bir diğer husus da etkilendiği tüm kültürlerin
öğelerini içinde barındırmasıydı: Yunan (Arşimet)
su prensipleri, Hint saati (gant), Hint fili üzerine binmiş Mısır zümrüdüankası, Arap figürleri, İran halısı,
Çin ejderleri, hükümdar, seyis ve katip figürleri…
Saatte kullanılan her hayvan bir miti sembolize
etmekteydi. Fil, kraliyet ve soyluluğu; zümrüdüanka, yeniden doğuş ve hayatı; ejder ise güç ve
yenilmezliği… Kale üzerindeki figürün Selahaddin Eyyubi’yi temsil ettiği ve El Cezeri’nin büyük
lidere duyduğu saygıyı ifade etmek için kullandığı
düşünülmektedir.
Birbirinden farklı figürlerin doğru kompozisyon
içine yerleştirilmesiyle oluşan renkli görsel ve
birçok düzeneğin tek bir sistemde sergilendiği
uyumlu çalışmayla filli saat, türünün en uç
örneklerinden biridir. 2 buçuk metrelik saat, günü

Kaynak:
1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası,
Editör: Salim Al-Hassani
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24 eşit parçaya ayırır ve işaretini her yarım saatte
bir verir. Zamanı göstermesinin yanı sıra statü,
azamet ve zenginlik göstergesi bu ihtişamlı saat,
hareketli figürleriyle zamanı bildiren ilk robotik uygulamaları barındıran icat olarak tarihe
geçmiştir.

İşçi emeklisiyim, ne şimdi ne de
önceleri hiç arabam olmadı. Her yere
toplu taşıma araçlarını kullanarak
giderim. Bir gün Talas’ta otobüs
durağına doğru giderken büfeye
uğradım. Büfeden çıktıktan sonra
otobüs saatini kaçırmamak için
koşarak otobüse ilerledim. Araca
bindiğimde çantamın olmadığını
fark ettim, bu sırada hareket etmiştik. Çantanın nerde olduğunu da
bilmiyorum; biri mi aldı, bir yerde mi
unuttum hiçbir fikrim yok. “Böyle olacağı varmış” diye düşünerek yoluma
devam ettim. Çantanın içerisinde de
110 dolar, kimlik, biraz Türk parası,
işlerle ilgili alınacak verileceklere dair
bilgiler vardı.
Aradan uzunca bir zaman geçti, bir
gün telefonum çaldı, “Aydın bey
siz beni sesimden tanımazsanız,
görseniz muhakkak tanırsınız. Ben
sizi çok iyi tanıyorum ve sizinle
görüşmem lazım.” dedi karşı taraf. “Ne
görüşeceğiz arkadaş, sen kimsin?”
diye sordum, “Bu şekilde olmaz,
sizinle görüşmem lazım.” diyerek
ısrarcı tavrını devam ettirdi. Ertesi
gün tekrar aynı telefon ve benzer
bir konuşma. Ertesi gün bir daha.
“Görüşelim, yerim belli, buyur gel.”
dediysem de “Yok olmaz, benim dediğim yerde görüşelim.” dedi.
Artık adamın ısrarı üzerine dayanamayarak kabul ettim ve söylediği
adrese gittim. Kapıyı çaldım, kapıyı
açan kişi beni arayan kişiydi, görünce
de o kişiyi gerçekten tanıdım. İçeri
girdik, gariban bir mahallenin
gariban bir eviydi. Bir soba ve sedir
vardı odada. Sobanın yanında bir
kadın oturuyor, yerde başka bir kadın

oturuyor ve yüzü dahil hiçbir yeri
görünmüyordu.
Sedire birlikte oturduk hoş beş ettik
daha sonra adam “Aydın bey yerde
oturan kadın benim baldızım” diyerek
konuşmaya girdi. “Bu kadının kocası
kumarcı, sarhoş biri ve birini bıçakladığı için hapse girdi. Çocuklarıyla
birlikte bize sığındılar. Fırsat bulursa
gidip temizlik işlerinde çalışıyor.” Merakla konuşmayı dinlemeye devam
ediyordum. Bir anda adam “Aydın
bey, sen Talas durağının oralarda
bir çanta kaybettin mi?” diye sordu.
İlk anda hatırlayamadım, aradan 12
sene geçmişti. Hemen sonra hatırlayarak “Evet bir çanta kaybettim,
ne oldu bilmiyorum” dedim. Adam
kadına çantayı getirmesini söyledi ve
kadın kalkıp getirdiği çantayı sedirin
üstüne, adamla aramızdaki boşluğa
bıraktı. Hayatımda ilk kez ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Ve adam
konuşmaya devam etti; “Aydın bey,
sen bu çantayı bir kuruyemişçide
unutmuşsun ve bu kadın çantayı bulmuş, senin arkandan gelmek istemiş
fakat kocası çantayı elinden alarak
ona engel olmuş. Bu durum kadını
çok rahatsız etmiş, temizlik yaptığı
yerlerden paranı biriktirmiş; doları
dolar, Türk lirasını Türk lirası olarak.
Beni aradı ‘’Çantanın sahibine ulaş,
helallik almak istiyorum’’ dedi.
Kadının bir liraya ihtiyacı varken 110
doları 12 sene biriktirmiş ve benden
helallik istiyor, ne diyebilirsiniz?
Hakkım gani gani helal olsun. Şimdi
bana sorsalar “Senin şeyhin var mı?”

diye, “Evet benim bir kadın şeyhim
var” derim. Kadını görsem tanımam,
yüzünü hiç görmedim; adamın
aracılığıyla birkaç kez hakkımı helal
ettiğimi tekrarladım. Adam kadına
dönerek “Hadi kızım kalk bize birer
çay getir” dedi. Kadın kalktıktan sonra çantayı alamayacağımı söyledim.
Adam “Çantayı alacaksın, görecek
aldığını” dedi fakat ben çantaya elimi
süremiyorum. Dedim ki “İçerisindeki
parayı sana vereyim. Kadın madem sana sığınmış, ihtiyaç oldukça
kadın ve çocukları için harcarsın.”
Bu şekilde anlaştık ve çayı içtikten
sonra içerisinde para olmadan
çantayı teslim aldım, evden çıktım.
Bu olaydan sonra eve gitmedim,
gözümü açtığımda bir yerde sabah
ezanı okunuyordu. Camiye girdim ve
namazımı eda ettim.
O günden sonra hayatım başka bir
istikamette ilerledi. Derler ya; Allah
görüp değerlendirene her an fırsat
sunar, imkan verir. Benim için de
öyle bir gündü. Çok bilen, okuyan bir
adam sanarken kendimi, o kadının
yanında küçücük kaldım. O kadını şu
anda da görsem tanımam, hanımımdan rica ettim, ara ara bulundukları
adrese gidip ihtiyaçlarını giderdi. Ve
biz bu vesileyle Müslüman bir kadından ibret aldık, hayatımızın istikametini değiştirdik. Hayattaki en büyük
dava, o kadının davası bunu anladım.
Ahirette o kadının makamına yaklaşabilir miyim, bunun peşindeyim…
Varlıkta herkes verir, yoklukta da
verebilecek misin? Haramdan herkes kaçar, helalinden Allah için ne
kadar fedakarlık yaptığına bak…

Hikaye https://www.youtube.com/watch?v=NJ4_VVnKkso adresinden alınmıştır.
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Haber

Haber

CEMEVİ
İNŞAATINA
DESTEK
Çekmeköy Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu
Kültür Vakfı Cem Evi
yapım çalışmalarına
desteğini sürdürüyor.
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Çekmeköy Belediyesi; Mimar
Sinan Mahallesi’nde yer tahsisini
yaptığı, inşaat çalışmalarının devam ettiği Çekmeköy Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nin çatı ve kaplama işlerini
üstlendi. Çalışmaları yakından
takip ettiklerini belirten Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “İhtiyaç
durumunda her zaman yardıma hazırız” dedi.

“İhtiyaç
durumunda her
zaman
yardıma
hazırız”

İETT’DEN
ÇEKMEKÖY’E
YENİ DURAKLAR
İETT Çekmeköy Belediyesi’nin girişimleri ile
ana arterlerde ve yolcu kapasitesi yüksek olan
duraklarda yenileme çalışmalarına başladı.
İlçe sakinlerinin daha kaliteli ve konforlu, kolay
ulaşım hizmeti alabilmesi için yeni hat, sefer ve
duraklar için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda
çalışmalarını sürdüren Çekmeköy Belediyesi’nin
girişimleri ile İ.E.T.T (İstanbul Elektrik Tramvay ve
Tünel İşletmeleri) ilçede bulunan ana arterlerde ve yolcu kapasitesi yüksek olan duraklarda
yenileme çalışmaları yapıyor. Eski durakları
kaldıran ekipler 3 metrelik etrafı camla çevrili
durakları belirlenen alanlara monte ediyor.

Eski
durakları
kaldıran
ekipler 3
metrelik
etrafı camla çevrili
durakları
belirlenen
alanlara
monte
ediyor.
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Röportaj

Röportaj

Pozitif ve güleç yüzlüsün.
Nasıl başarıyorsun bunu?

HÜLYA
YÜREKLİ
SELONİ
Hülya Seloni ile röportaj
yapma fikri uzun zamandır
planlarım arasındaydı. Gün
bu gündür diyerek bu fikrimi
kendisine sunduktan birkaç
gün sonra bir araya geldik.
Kahkahası bol, samimi, sımsıcak bir sohbet yaptık… Hülya
aslında manken ya da fotomodel olmak istiyormuş. Ama
babası izin vermediği için
annesinin hayalini gerçekleştirerek haber spikeri olmuş…
Karşınızda Kanal 7’nin güler
yüzlü, sempatik ekran yüzü
Hülya Yürekli Seloni.
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İnsanları çok seviyorum ve
sevgiyi önemsiyorum. Gülmeyi
de çok seviyorum. Gülünce ve
biraz da sevgi dolu olunca insanlar onu pozitif enerji olarak
algılıyor. Gülümseyince karşımdaki insanlar da
gülümsüyor. ☺

Pozitif olmanın elbette
avantajlarını da dezavantajlarını da yaşamışsındır.
Suistimal edildiğini
düşünüyor musun?
Medya dünyasını sen de biliyorsun, çok sıkıntılı bir dünya.
Bu dünyada çalışıp da nasibini
almayan insan yoktur. Ben de
aldım elbette ama öyle çok
büyük sıkıntılarım olmadı.
Her zaman iş arkadaşlarıyla iyi
geçinen, uyumlu çalışan birisi
oldum.

Haber sunmak istediğin
bir iş miydi?
Aslında hiç düşündüğüm bir
iş değildi. Annemin hayaliydi.
Annem ben küçükken TRT
spikerlerini izler, “Keşke benim
kızım da böyle olsa” dermiş.
Annem çok haber izleyen,
haberi çok seven bir kadın.
Şimdi bir taşla iki kuş vurmuş
oldu. Hem beni izliyor hem de
haberleri izliyor. Aslına bakarsan ben kamera önü istiyordum ama neyi istediğimi de
çok iyi bilmiyordum.

Kamera karşısına ilk nasıl
geçtin?
Kamera ile tanışmam reklam
filmleriyle oldu. Ama çok
beceriksizdim. ☺ Bu konuda
hiç yeteneğim yoktu, bir şekilde ekran karşısında olmayı
istiyordum ama nerede nasıl
olacağını ben de bilmiyordum.
Çalıştığım reklam ajansı beni
güzellik yarışmasına sokmak
istedi. Ben de mankenlik, foto

modellik yapmak istiyordum.
Hiç yapmadım çünkü babam
izin vermedi.

Televizyonculuk
serüvenin nasıl başladı?
TGRT’nin açmış olduğu spikerlik sınavına başvurdum.
Hiç umutlu değildim. Ama
elemelerden geçtim. İlk olarak
TGRT ile başladım. Sabah
kuşağı programının içerisinde
küçük bölümler hazırlıyordum.
Sonra Kanal 6’da bir yönetmen
arkadaşım aradı. Didem Uzel’in
sunduğu “Top Secret” programı için sunucu aradıklarını
söyledi. Koştura koştura gittim.
Deneme çekimine girdim ve
yönetmen İsmail Umaç çok
beğendi. ”Görüntü iyi, diksiyon
inanılmaz“ dedi.
O zaman yönetim kurulunda
Ufuk Özen vardı. Çekimleri
izleyince beni çağırdı. Bir
haber metni okumamı istedi.
Kanal 6 olarak yeni bir haber
yüzü arıyorlardı. Çok şaşırdım,
çünkü haberi hiç düşünmemiştim ve eğlence programı
sunmak istiyordum. Ama Ufuk
Bey ısrarla haber istedi. Ve işe
başladım.

İnsanların
cinsiyetine
göre değil,
başarısına
göre değerlendirildiği
bir kanalda
çalışıyorum.

İlk canlı yayınını hatırlıyor
musun?
Hiç unutmuyorum ki… Hayatımda hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.
Başımdan ayaklarıma kadar
titredim. “Ben yapamayacağım
bu işi” dedim. Hatta haber bittikten sonra uzun süre yerimden kalkamadım.

Yıllardır Kanal 7’de
çalışıyorsun. Kanal 7 ile
diğer çalıştığın kanallar
arasındaki en önemli fark
nedir?
En büyük fark bence buranın
aile ortamı olması. Ben kendimi bu ailenin bir ferdi gibi
hissediyorum. Evden çıkıyo
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Bir haber spikerinde olmazsa olmazlar neler sence?
Haber spikeri öncelikle haberin
detaylarına vakıf olmalıdır. Tabii
görsellik de çok önemli olsa gerek. Yabancı kanallara baktığımızda bizdeki gibi krallar kraliçeler
yok. Bizim halkımız seviyor kralları ve kraliçeleri. Bir de şimdi çıtır
haber spikeri dönemi başladı.
Oysa yabancı ülkelerde haber
spikerlerinin yaş ortalaması 40’ın
üzerinde.

rum yine bir aileye geliyorum. İkide bir insanlar ayrılıp
yerine yenileri gelmiyor. Bir kaygımız yok. İnsanlar
birbirlerine karşı çok saygılı. Burada olduğum için çok
mutluyum, inşallah buradan emekli olurum… Başka
bir kanala gitmek istemiyorum.

Peki, haber merkezinde
nasıl geçti ve geçiyor günler?

Yıllardır içinde olduğun
medya sektörüne nasıl
bakıyorsun?

Haber merkezinin bir parçası olmanın mutluluğunu
yaşıyorum. Hepimiz sadece işimize konsantreyiz.
Haber merkezi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cinsiyet ayrımcılığının hiç
yaşanmadığı, son derece huzurlu ve sakin bir ortamda
çalışıyorum. İnsanların cinsiyetine göre değil, başarısına göre değerlendirildiği bir kurumdayım. Burada
kadın erkek ayrımcılığı hiç yaşamadım ama diğer
kanallarda çalıştığım yıllarda buna çok rastladım.

Uzun uzadıya medyanın gücünü
anlatmaya gerek yok bence.
Medya bana göre, toplumu yönlendirmede çok önemli bir güç...

Başka yerden teklif alıyor musun?
Alsam ne olur? Bu beni hiç heyecanlandırmıyor.
Elbette benimle temasa geçmek isteyenler oldu ama
gitmeyi hiç düşünmedim.
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Kendini bir anchor olarak görüyor musun?

Gitmek değil de sanki seni artık başka alanlarda da görmeye başlayacağız gibi geliyor
bana. Zira şu an bu röportajı bir dizi setinde
gerçekleştiriyoruz. Son gelişmelerden kısaca
bahseder misin?

Hep olmak isteyen bir kişiyim, oldum diyen biri
değilim. Ama işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Haber sunmak çok keyifli bir iş. Geldiğim noktayı
insanların değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
Takdiri izleyici yapsın.

Kısmet bakalım. Çok sevdiğim bir diziden teklif geldi,
ben de ‘’Vira bismillah’’ dedim. Hep beraber bekleyip
göreceğiz. Güzel bir giriş yaptığımı umut ediyorum.
Umarım devamı gelir. İtiraf etmeliyim ki çok zor ve
zahmetli bir işmiş. Lakin bir o kadar da keyifliymiş.
Çekilin yoldan, dizilerin yeni kraliçesi geliyor! ☺

Haber sunarken bir tarzın var mı?
Hiç kimseyi taklit etmedim ve kimseden de etkilenmedim. Ayrıca haberde çok aşırı derecede mimik
yapan birisi değilim ya da çok donuk değilim ama
gerektiğinde haberin duygusuna göre yüz ifadem
değişebiliyor. Çünkü haberi sunarken onu yaşıyorum.

Hemen hemen her gün
ekranlarda kadına yönelik
şiddet haberleri izliyoruz.
Sence yayınlanan bu haberler kadına yönelik şiddeti
hangi yönde etkiliyor?
Sadece insanlara nasıl izletiriz
kaygısıyla hazırlanan bu tür
haberlerin şiddeti körüklediğini
düşüyorum. Çünkü kullandığınız
dilde aşırıya kaçarsanız bu tür
haberler, özellikle şiddete eğilimi
olan hasta ruhları teşvik edebiliyor. Bu nedenle şiddet ve benzeri
hassas konularda titiz olmak ve
toplumu doğru yönlendirmek
gerekiyor.

Kadına şiddet haberleri sunarken neler hissediyorsun?

En hassas olduğum konu, çok
üzülüyorum. Çünkü hiçbir kadın
şiddeti hak etmiyor. Aslında
şiddeti hiçbir canlı hak etmiyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda çok sıkı çalışmalar
yapıyor. Yapılan çalışmalar sevindirici ama yeterli mi bilemiyorum.

Kendinle barışık mısın?
Evet… Kendimi seviyorum. ☺

Annen, senin haber spikeri
olmanı istemiş. Sen kızının
ne olmasını istiyorsun?

Benim öyle bir hayalim yok. Ne
istiyorsa onu olsun, tamamen
onun kararı. Ama Alara’nın da
haber spikeri olmasını isterim
çünkü ben işimi çok severek
yapıyorum. Kesintisiz yaklaşık 25
yıldır haber sunuyorum. Bu Türk
televizyonculuğunda iyi bir süre.

Haber spikerinin en
önemli
özelliği
haberin
içinde,
haberi
gerçekten
bilen ve
yaşayan biri
olması…

Mutlu bir evlilik için
formüllerin var mı?
Benim öyle planlı-programlı bir hayatım yoktur. Hem
mantık hem aşk
evliliği yaptığım için
başlangıcından beri
doğal olarak yürüyor.
Birbirimize karşı sonsuz
saygılıyız ve birbirimize
güveniyoruz. Zaten
birbirinizi anladığınız
zaman hem iyi arkadaş
hem iyi sevgili olabiliyorsunuz. Gayet güzel
gidiyor.
L

Röportaj: Soner KARTA
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MENOPOZ
NEDİR?
Menopoz, tüm kadınların ileri yaşlarda yaşadığı normal
bir süreçtir. Menopoz ve menopoz geçişi, kendine özgü
sağlık sorunları olan belirgin bir geçiş aşamasıdır.
Tıbbi terminolojide, “menopoz” kelimesi,
bir kadının sahip olduğu son adet dönemine işaret eder.

Menopoz nasıl anlaşılır?

Menopoz, adet döneminin ardışık olarak 12 ay
boyunca gerçekleşmemesi halinde anlaşılır. Bu
noktadan sonra bir kadın “postmenopozal” olarak
kabul edilir.
Doğal menopoz yaşı yaklaşık 45 ila 55 yaşları
arasındadır. Kadının 40 yaşından önce menopoza
girmesi erken ve anormal olarak kabul edilir. Çoğu
kadın 51 yaşına kadar menopoza girmektedir.

Menopoz belirtileri nedir?

Menopoz sırasında vücut değişmeye başladığında,
ilk olarak yumurtalık fonksiyon ve hormon üretiminde düşüş yaşanır. Östrojen düşüşünün vücut ve
duygular üzerinde büyük etkisi vardır.
Menopoz belirtileri her kadında farklı seyretmektedir. Bazı kadınlar tüm belirtileri en yoğun şekilde
yaşarken bazıları da hiçbir problem yaşamadan
menopoz döneminden geçmektedir.

Bu doğal döngüye eşlik eden fizyolojik değişimler şöyle sıralanabilir:
Sıcak basması: Menopozun en sık görülen
semptomudur. Kadınların %80’i aşırı sıcaklık
hissiyle beraber cilt ve yüz kızarmaları yaşamaktadır. Sıcak basmaları, hormonal değişikliklerin bir
sonucu olarak ortaya çıkar. Sıcaklık hissi genellikle
beş dakika kadar sürmektedir ve günde birçok kez
tekrarlanmaktadır. Sıcak basmaları; sıcak havalarda,
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sıcak yiyeceklerin veya içeceklerin yutulmasından
sonra ve stres ve gerginlik dönemlerinde daha
belirgin olma eğilimindedir. Bu belirti birkaç yıl
boyunca devam edilebilir.

Uyku bozuklukları: Gece terlemeleri, kaygı,

yorgunluk, unutkanlık ve depresyona neden olabilen menopoz belirtileri uykusuzluğa yol açabilir.

Düzensiz dönemler: Menopoz döneminde,
adet döngüleri bir anda son bulmamaktadır.
Yumurtlama tamamen durmadan önce, adet
döngüsü genellikle daha düzensiz hale gelir ve
dönemler daha uzun sürebilir. Düzensiz dönemler
menopoz öncesi iki ila sekiz yıl arasında sürebilir.
Bir yıl boyunca kanama olmadığında ise, bir
kadının menopoz geçişinin gerçekleştiği söylenebilir.

rahatsızlık yaygın bir semptomdur.
Azalmış östrojen, epitel duvarının incelmesine yol açabilir ve vajinal duvarın
alttaki dokuları daha az elastik hale
gelebilir. Vajinal kuruluk menopozdan
sonra da devam edebilir ve mikroorganizmalara karşı lokal korumadan dolayı
enfeksiyon riskini artırabilir.

Gastrointestinal semptomlar:

Östrojen seviyelerindeki değişiklikler
sıklıkla yağ dağılımındaki değişiklikle
ilişkilidir. Bazı kadınlarda iştah artması
veya azalması, mide bulantısı, şişkinlik,
kabızlık ishal görülebilir.

İdrar kaçırma: Azalan östrojen sevi-

yeleri, mesaneyi ve idrar yolunu kontrol
eden pelvik taban kaslarını zayıflatabilir. Bu değişiklikler ağrılı idrara çıkma,
geceleri sık idrara çıkma ve acil olarak
idrar yapma ihtiyacına yol açabilir.
Ayrıca öksürük, hapşırık, zıplama, gülme
gibi anlarda idrar kaçırma gerçekleşebilir.

Menopoz önlenebilir mi?

Menopoz; yaşlanmanın doğal ve normal
bir parçasıdır; önlenmesi mümkün
değildir. Bununla birlikte, menopozla ilişkili olan bazı komplikasyon ve
semptomlar; sağlıklı bir yaşam tarzı,
menopoz hormon tedavisi (MHT) ve
diğer tedavilerle birlikte daha kolay
atlatılabilmektedir.
Kardiyovasküler hastalık, osteoporoz,
üriner inkontinans ve kilo alma riskinin
özellikle menopozdan sonra arttığı
da unutulmamalıdır. Riskleri değerlendirmek ve önlem almak için düzenli
olarak doktor kontrolü önerilmektedir.

Menopoz tedavisi
nasıl yapılır?

Menopoz, tedavi yapılarak yok edilen
bir hastalık değil; yalnızca doğru
yönetilmesi gereken bir süreçtir.
Menopoz sabit bir formüle göre
yönetilemez, her kadın bireysel düzeyde değerlendirilmelidir. Müdahale türü
semptomlara, ihtiyaçlara, menopoz
aşamasına ve bir histerektomiye sahip
olup olmadığına bağlı olacaktır.

Menopoz döneminde
yapılabilecek önemli
uygulamalar şöyledir:
• Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak,
sağlıklı beslenmek, ideal kiloda olmak,
stresten kaçınmak, egzersiz yapmak
gibi faaliyetler; menopozun getirmiş
olduğu olumsuzlukların en hafif şekilde
atlatılmasında oldukça etkilidir.
• Semptomları hafifletmek için düşük
dozda östrojen veya hem östrojen hem
de progesteron içeren kombine ilaçların
alınması gerekebilir.
• İdrar kaçırma ve mesane problemlerinin azaltılmasına yönelik olarak kegel
egzersizleri yapılmalıdır.

Menopoz,
tedavi
yapılarak
yok edilen
bir hastalık
değil; yalnızca doğru
yönetilmesi
gereken bir
süreçtir.

• Ruh hali değişimleri ve stres yönetimi için gerekli durumlarda psikolojik
destek almak faydalı olabilir.
• Menopozun olumsuz etkilerini
azaltmak için tüketilecek besinler: Keten
tohumu, civan perçini, papatya, maydanoz, ada çayı, hayıt tohumu çayı.
• Menopozdan sonra da mutlaka her
kadının yılda bir kez muayene olması
gerekir.

Ruh hali değişimleri, unutkanlık ve
diğer psikolojik belirtiler:

Ruh hali, sinirlilik, anksiyete, depresyon, unutkanlık
ve konsantrasyon güçlüğü gibi psikolojik belirtiler
genellikle menopozla ilgili semptomların odak
noktasıdır. Menopoz semptomları, altta yatan bir
psikolojik problemi hızlandırabilir, ancak buna
neden olmaz.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek

Vajinal kuruluk ve cinsel rahatsızlık:

Vajinal kuruluk ve buna bağlı olarak yaşanan cinsel
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ŞAMPİYON,
KUPASINI
ALDI
Zaman zaman üst düzey mücadeleye
sahne olan maçta ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri Harun Özdemir
ile Fetullah Akdoğan atarken konuk
ekip Bulvarspor’un tek sayısını Boran
Yıldırım kaydetti.

Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor
Süper Amatör Lig 1.
Grup’ta namağlup
şampiyon oldu.
2018-2019 sezonunda Süper Amatör Lig 1. Grubu
yenilgisiz olarak tamamlayan ve şampiyonluğunu
ilan ederek klasman grubuna kalan Çekmeköy
Belediyesi Alemdağ Spor, ligin son maçında Bulvarspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonunda
kupasını aldı. Alemdağ Stadı’nda oynanan ve Arda
Terzi, Hakan Kaya, Önder Osman Zengin hakem
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Maç sonunda
kupa töreni yapıldı
triosunun yönettiği karşılaşmaya ev sahibi ekibin
taraftarları ve sporseverler büyük ilgi gösterdi.
22.hafta mücadelesinde galip gelen takım ev sahibi Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor en yakın
rakibinin 6 puan önünde ligi zirvede tamamlayarak klasman grubunda oynamaya hak kazandı.

Oynadığı 22 maç sonunda yenilgi
yüzü görmeden 60 puan toplayarak
ligi zirvede tamamlayan Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, maç
sonunda şampiyonluk kupasını aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın,
takım kaptanı Musa Karslı’ya takdim

ettiği şampiyonluk kupası sonrasında sahada ve tribünlerde büyük bir
sevinç yaşandı.

Başkan Poyraz’dan
şampiyon takıma tebrik
Namağlup klasman grubuna kalan
Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor‘u
tebrik eden Başkan Ahmet Poyraz
“Sezon boyunca gösterilen özverili
çalışmalar ve doğru planlamanın
sonucunu bu yıl şampiyon olarak
alan takımımızı tebrik ediyorum.
Saha içinde gösterilen gayret kadar,
ilçemizi temsil konusunda da bizleri
mahcup etmeyen sporcularımıza,
teknik ekibimize ve yönetimimize
teşekkür ediyorum” dedi.

Sezon boyunca gösterilen
özverili
çalışmalar
ve doğru
planlamanın
sonucunu bu
yıl şampiyon
olarak alan
takımımızı tebrik ediyorum.
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TANZİM

SATIŞLARI

Son zamanlarda bir tanzim
ifadesidir gidiyor. Tanzim etmek,
düzene koymayı veya düzen
getirmeyi ifade eder. Tanzim satış
şekli ise kamu kurumlarının piyasaya olumlu müdahale araçlarından birisidir. Yani belediyeler ile
halka hizmet amaçlı kurulmuş
kamu kurum ve kuruluşlarının
halkın menfaati ve çıkarı doğrultusunda piyasaya ucuz ürün
sürmeleridir.

Tanzim satış olgusunu yeni duyan
genç nesil böyle bir uygulamanın ilk kez Cumhurbaşkanımız
tarafından gündeme getirildiğini
düşünebilir. Fakat bunun daha
önceki dönemlerde de zaman
zaman uygulandığını biliyoruz.
Bu konuda yakın tarihimizden bir
örnek vermek isterim.
Tanzim satışı 1973 yılında TANSA
adı ile satışa başlamış, 1976 yılında
ise "Tanzim Satışlar Müdürlüğü"

çatısı altında İzmir’in Konak
ilçesinde ilk mağazasını açmıştır.
Bu sayı 1986’da 12'ye ulaşmıştır.
Bu gelişmeler sonrasında ortaya
çıkan şirketleşme düşüncesiyle
15 Aralık 1986 tarihinde “İzmir
Büyükşehir Belediyesi TANSAŞ İç
ve Dış Ticaret A.Ş.” kurulmuştur.
1996 yılına gelindiğinde, İzmir
Büyükşehir Belediyesi TANSAŞ A.Ş.
hisselerinin %32.98'ini halka açmış
ve 1999 yılında hisselerini Doğuş
Grubu’na devretmiştir. 2002

yılında Macrocenter'ı da kendi
bünyesine katmasının akabinde
Tansaş, 10 Kasım 2005'te Migros
tarafından satın alınmıştır.
Burada bir kamu kurumu tarafından başlatılan ve daha sonra
şirket haline gelen bir tanzim
uygulaması hakkında bilgi verdik. Yani şu an gündemde olan
ve tamamen milletin menfaatini
koruyan bu uygulamanın yeni
olmadığını, çok daha eskilere
dayandığını belirtmek istedim
öncelikle.
Günümüzde ise bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından müjdesi
verilen ve uygun fiyata sebze-meyve alım imkanı sunan
tanzim satışları yeniden gündeme geldi
ve başladı da.
Bu sayede son
zamanlarda
özellikle tırmandırılan sebze
ve meyve fiyatları
da aslında olması
gereken seviyeye
çekilmiş oldu.
Konunun Türkiye
gündeminde
ciddi şekilde
yer edinmesi
üzerine Cumhurbaşkanımız
oynanan oyunun
altını çizerek şunları belirtmişti:
Son günlerde Türkiye'de bir
oyun oynanmaya
başlandı. Patlıcan, domates,
patates, salatalık... Fiyatları
tırmandırmaya
başladılar. Bu bir
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terör estirmeydi. Nasıl Gabar'da,
Cudi'de inlerine girdiysek bu gıda
terörünü estirenlere de belediyeler
vasıtasıyla tanzim satışlar kurarak
bugün itibariyle ucuz ürünü
satmaya başladık. Şu anda Ankara'da bu çalışmalar başladı.
Fiyatlar neredeyse yarı yarıya
inmiş vaziyette. Halk Ekmek’te
nasıl ucuz ekmeği vatandaşımıza
gönderdiysek, sebzede meyvede,
temizlik malzemelerinde de buna
gireceğiz. Oyunu hep beraber
bozacağız. Bu terörü estirenlere
müsaade etmeyeceğiz…
Sebze-meyve fiyatlarındaki
artışı önlemek amacıyla hayata
geçirilen tanzim satış uygulaması kapsamında, kurulan çadır
ve mobil araçlarda domates,
biber, patates, patlıcan, salatalık,
soğan ve ıspanak uygun fiyattan
tüketici ile buluşuyor. Uygulama
neticesinde marketler de fiyatları teker teker aşağı çekmeye
başladı. Hatta birçok dev marketteki fiyatlar bir anda tanzim
satış yerlerindeki fiyatlarla aynı
seviyeye gerilemiş oldu.

Tanzim
uygulaması
sayesinde
birçok dev
marketteki fiyatlar,
tanzim satış
yerlerindeki fiyatlarla
aynı seviyeye geriledi.

Son söz olarak Cumhurbaşkanımızın bu konudaki
değerlendirmeleriyle sizleri baş
başa bırakıyorum: Biz verdiğimiz
mücadelenin ehemmiyetinin
farkındayız. Bugüne kadar hiçbir
meselede Türkiye'yi istedikleri gibi
eğip bükemediler. Kurla, faizle,
diplomasiyle, algıyla olmuyor; bu
defa ülkemizi soğan, patates, sivri
biber, salatalık üzerinden ters köşe
yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız
tedbirlerle bu hamleyi de boşa
çıkardık mı? Tanzim satış yerleri
gibi satış yerlerini kurduk. Fiyatlar
yarıya indi, daha da inecek. …
Bakalım sırada ne var? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
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2019

İLKBAHAR-YAZ
SEZONUNDA
HANGİ RENKLER
MODA?
İşte 2019 İlkbahar/Yaz Sezonu’nun
Moda Renkleri:
Portakal Kırmızısı (Fiesta)
Pantone’nin Fiesta olarak isimlendirdiği bu renk sıcak
renk ailesinden; canlılığı ve dinamizmi çağrıştırıyor.
İlkbahar - Yaz koleksiyonlarında sıkça göreceğimiz bu
rengin enerjisinden ve heyecanından yararlanmak
için bu renge dolaplarda yer açmak lazım!
Derin Kırmızı (Jester Red)
Bordo ve kırmızı arasındaki derin kırmızı olarak
tanımlayabileceğimiz Jester Red, yine Pantone’nin
öne çıkardığı 2019 renklerinden. Ben bu tonları en
çok sonbahara yakıştırsam da, bu tonun alt tonları ve
turuncu gibi diğer canlı renkler ile güzel bir renk
kombosu oluşturabilirsiniz.
Zerdeçal Turuncusu (Turmeric)
Turuncunun biraz daha keskinlik kazandığı hali
olarak tanımlayabileceğimiz zerdeçal turuncusu,
dinamik görüntüsünün yanında sağlık etkisi de
yaratıyor. Bu bahar aylarında bolca göreceğimiz
bu baharat rengini, giysilerde de seveceksiniz. :)
Pembe Tavuskuşu (Pink Peacock)
Pantone’nin pembe tavuskuşu ismini verdiği, fuşyanın
daha dingin hali diyebileceğimiz bu renk 2019 yazında hit renklerden biri olacak, aklınızda yer etsin.
Biber Yeşili (Pepper Stem)
Pantone bu yaz meyve ve sebzelerden bolca ilham
almış gibi duruyor. Biber yeşili olarak tanımlayabileceğimiz Pepper Stem, özellikle ilkbahar aylarına
merhaba demek için güzel bir seçenek gibi duruyor.
Hardal Sarısı (Aspen Gold)
Güneşli günlere merhaba derken, neşe ve iyi duygularımızı uyaran Aspen Gold rengini kombinlerimize
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İlkbaharın resmi başlangıcıyla beraber, markaların yeni koleksiyonlarına da merhaba diyoruz. İnce
dokuların yanında canlı ve dinamik renklere de hayatımızda yer
açacağız. Dünyanın renk otoritesi
Pantone, 2019 İlkbahar/Yaz renk
trendlerini daha önce açıklamıştı.
Şimdi yeniden gözden geçirip
fikir edinmenin tam sırası!

bolca dahil etmekte fayda var. Renklerin enerjisinden daha önce bahsetmiştim, bu renk de tam
olarak bize ilham ve enerji verecek renklerden biri.
Prenses Mavisi (Princess Blue)
Kraliyet mavisi tonu olarak bilinen saks mavisi,
Pantone 2019 ilkbahar/yaz kataloğunda Princess
Blue olarak yer aldı. İşin içinde kraliyet olunca, bu
rengi asil ve ayrıcalıklı görünümler için dolabımıza
eklemekte fayda var.
Canlı Mercan Rengi (Living Coral)
Pantone’nin sunduğu renkler içinden beni en
heyecanlandıran renk paletlerinden biri Living
Coral, yani canlı mercan rengi diyebiliriz. İçinde
hem enerjiyi hem naifliği barından bu rengi, yaz
aylarında uçuş uçuş elbiselerle hayal edebilirsiniz.
Karamel Rengi (Toffee)
Adını, karamelize edilerek yapılan bir tür tatlıdan alan
Toffee için Pantone, karamel rengi diyor.
Lezzetine karşı koyulamadığı gibi bu
rengin iştah açıcı duruşuna da karşı koyamayacaksınız. Güçlü bir stil oluşturmak ve
bu rengi biraz daha fresh hale kavuşturmak için ekru, beyaz gibi açık renklerle
kombinleyebilirsiniz.
Altın Sarısı (Mango Mojito)
Pantone 2019 İlkbahar/Yaz’ı için turunculara ayrıcalık tanıyor. Sarı-turuncu arası
bir renk olan Mango Mojito, yeni sezonda koleksiyonlarda içimizi ısıtacak gibi
duruyor.
Terraryum Yosunu (Terrarium Moss)
Yeşilin dingin bir tonu olan Terrarium
Yosunu bir parça haki rengini de anımsatıyor. Doğanın
yeşil ve fiziksel güzelliği olarak tanımlanan bu rengi,
ilkbahar aylarında bolca kullanabilirsiniz. Yaz ayları
içinse içine turuncu ve kırmızılardan bir demet atıp
güzel bir renk kombosu oluşturabilirsiniz.

Kraliyet
mavisi tonu
olarak bilinen saks mavisi, Pantone
2019 ilkbahar/yaz
kataloğunda
Princess Blue
olarak yer
aldı.

Şeker Lila (Sweet Lilac)
Bahar günleri için iç açan güzellikte bir renk;
lavantanın pembe ile birleşimini anlatan Sweet
Lilac. Kombinlerinizde göz yormayan ve naif
duruşlar sergilemek için yeni sezonda bu rengi
denemekten kaçınmayın.

Naturel Renk Paletleri Hangileri?

Pantone’nin 2019 İlkbahar/Yaz Sezonu için
açıkladığı natürel tonlardaki renk paletleri ise
yukarıdaki diğer renkleri tamamlayacak gibi
duruyor. Ten rengi, Gece Karanlığı, Ekru ve Sert
Kahverengi olarak tanımlanan renkler, güçlü,
gizemli, zarif ve zamansız stiller için yeni sezon
koleksiyonlarında karşımıza bolca çıkacak.

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

instagram.com/nasilgiyerim
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DİŞ TEDAVİNİZ YAKLAŞINCA
İÇİNİZ SIKILIP
KORKULARINIZ
ARTIYOR MU?
önemli avantajı ise günümüzde
en değerli şeyin vakit olduğunu
düşündüğümüzde farklı seanslarda birkaç ay sürebilecek bütün diş
tedavilerinizin tek seferde genel
anestezi ya da bilinçli sedasyon
altında tamamlanabilmesidir.

bitirilebilmektedir. Yapılan diş tedavileri ağızda tedavi gerektiren bütün
dişleri kapsamaktadır. Bu şekilde
uzun tedavi sürecinde defalarca
korku yaşamak yerine tek seansta
tüm dişlerin tedavisi bitirilebilmektedir.

Hangi Hastalara
Genel Anestezi ve
Bilinçli Sedasyon
Uygulanabilir ?

Genel anestezi öncesinde yaşınız ve
varsa mevcut hastalığınıza (tansiyon, şeker vb.) yönelik tüm testler
ve işlem öncesinde anestezi uzmanı
tarafından muayene yapılmaktadır.
Bütün tıbbi tedavilerin riskleri ve
yan etkileri bulunmaktadır. Size en
uygun tedavi yöntemi; diş hekiminiz ve anestezi uzmanınız tarafından; ağız durumunuz ve genel
sağlık durumunuz bütün özellikleri
ile değerlendirilerek en sağlıklı bir
şekilde planlanıp uygulanacaktır.

•

Çocuğunuzun diş tedavi korkusunu yenmesini
ya da işleminin psikolojik
travmasız gerçekleşmesini mi istiyorsunuz? Kendiniz ya da yakınlarınız,
arkadaşlarınız; korku ve
endişelerinden dolayı diş
tedavilerini sürekli erteliyor
mu?
O halde bu yazının devamı
sizin ilginizi çekecek….
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Öncelikle tanımlamalarla başlayalım.

Genel anestezi nedir?
Bilinçli sedasyon nedir?
Genel Anestezi; hayati fonksiyonlarınızda bir değişiklik olmadan,
geçici olarak bilinç kaybı ve refleks azalma hali oluşturulmasıdır.
Genel anestezi uygulaması; sizin ameliyat sırasındaki farkındalığınızı önleyip diş tedavinizin daha konforlu olmasını sağlamanın yanında, kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalenin
yapılmasını kolaylaştırır.
Bilinçli Sedasyon; Adından da anlaşılacağı gibi, bilinç ve kooperasyonunuz kaybolmadan hafif bir uyku hali oluşturulmasıdır. Bu
durumda tüm refleksleriniz
(solunum, yutkunma vb.) korunur. Ancak geçici bir unutkanlık ve
uyku hali mevcuttur ve tüm korkularınız kaybolmuştur. Bu durum
sizi rahatlatmanın yanında diş hekimizin de daha rahat ve hızlı
çalışmasını sağlayarak diş tedavinizin güvenli ve hızlı bir şekilde
tamamlanmasını sağlar.
Genel anestezi veya bilinçli sedasyon altında diş tedavilerinin en
büyük avantajı; uyumsuz hastalarda herhangi bir korku ve endişeye neden olmadan kolayca tedavilerin yapılabilmesidir. Bir diğer

Genel anestezi sırasında
bilinç kapalı
olduğu için
diş tedavileri tamamen
ağrısız ve tek
seansta bitirilebilmektedir.

•
•
•
•

5 yaşından küçük çocuklar (Bu
çocukların ikna yolu ile diş tedavilerini yapmak oldukça güçtür)
Gelişim geriliği olan çocuk veya
erişkinler (Bu hastalar ile iletişim
zor kurulur)
İleri derecede diş tedavi fobisi
(Diş tedavi korkusu) olan çocuk
ya da erişkin hastalar
Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler
Lokal anestezi ile tek seansta
yapılması mümkün olmayan,
birden çok seansta yapılabilecek cerrahi işlemin kısa sürede
genel anestezi altında yapılmasını isteyen hastalar

Çocuklarda genel anestezi ile diş
tedavileri yatış gerektirmeyen
ve aynı gün taburcu olunan bir
müdahaledir. Taburcu sonrası çocuk;
normal hayatına devam edebilmektedir. Genel anestezi sırasında bilinç
kapalı olduğu için diş tedavileri
tamamen ağrısız ve tek seansta

Genel anestezi ve bilinçli sedasyon
sonrası gerekli kontroller ve istirahatiniz tamamlandığında aynı gün
taburcu olmaktasınız.
Sonuç olarak diş tedavilerinizi korkularınız nedeniyle ertelemeyin…

M.İhsan GÜRSOY
Diş Hekimi
Özel YeniDiş Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi/
Sancaktepe
www.yenidis.com.tr
info@yenidis.com.tr
www.instagram.com@yenidisADSM
www.facobook.com@OzelYeniDis
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Birhan
Keskin
1963

Kırklareli doğumlu şair Birhan
Keskin ilk ve orta öğrenimini
İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji
Bölümü’nden mezun oldu. İlk
şiiri 1984’te Yeryüzü Konukları
dergisinde yayınlandı. Sonraki
birçok şiiri Şiir Atı, Yönelişler, Düşler,
Geniş Zamanlar, Fanatik, Bürde, Yedi
İklim, Göçebe, Sombahar, Kitap-lık
ve Kaşgar dergilerinde yayınlandı.
TRT’de program danışmalığı, Yapı
Kredi Yayınlarında editörlük yaptı. 90’lı
yılların başında 2 yıllık yayın hayatı olan
Geniş Zamanlar dergisini, 95 yılında 5 yıl
boyunca Göçebe dergisini çıkardı. Ba isimli kitabıyla 10. Altın Portakal Şiir Ödülü’nün
sahibi olarak çok sevdiği Gülten Akın’dan
sonra bu ödülü alan ikinci kadın şair oldu.
Birhan Keskin’in şiiri saf, lirik, inceltilmiş
duyguların eşlik ettiği akıcı bir şiirdir. Sema Kaygusuz, kitabında Birhan Keskin’i bize şu sözleriyle
anlatır: “Hayatımdaki en uykusuz kişi Birhan’dır. Bana
sorsalar şimdi, Birhan’ı neresinden tanırsın? Ne şairliğinden kavrayabilirim iyice ne her gündönümünde katmerlenen meşrebinden ne de hayretten beslenen fikrinden.
Söyleyeceklerim hep eksikli kalır. Bir tek uykusuzluğunu
tarif edebilirim onun.”
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Delilirikler
Bakarsın Üzgün
Dönerim, Cinayet
Kışı+İki Mektup, 20
Lak Tablet, Yolcunun Siyah Bavulu, Yeryüzü Halleri,
Kim Bağışlayacak
Beni, Ba, Y’ol, Soğuk
Kazı, Fakir Kene.

KARINCA
Ruhumdaki sabır, kalbimdeki aşkla kurdum
kor dantellerden bu yolu, ormanın altına
yeter ki oku onu.
Senin gördüğün ağzımın kenarında duran dua,
ben ayaklarımın altındaki toprağa, döktüğüm
gözyaşına inandım. Öyle uzun ki dünya;
katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf olmaya.
Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol almaya.
Ah! Yine de yolumdaki kederi kimse bilmesin,
büyüsün, genişlesin, dolansın ömrümü;
kapısı kapalı çoktandır, penceresi dargın.
Kim anlayacak bu kor işaretleri?
Kimsenin dilinden okunmasın içimde ufalan.
Ovada ve dağda saklı bir mavi için
düştümdü yola. Benim de yaban bir çığlığım vardı,
çok zaman oldu, teslim ettim onu rüzgara.

ENSTRUMENTAL
Aksın, içimde siyah bir nehir gibi
dolanan keder
unuttuğum, unutmaya çalıştığım ne varsa
bende durmasın
içimde öyle çok ki, her gidenden
biriktirdiğim melekler
Zaman insafsızlık etmese
kederin oyduğu tarafımı sana getirsem
kalem beni tutmasa, anlatsam sana
siyah, simsiyah bir engerektir zaman
ve kış neler eder insana
nasıl yarım bırakır, ayırır parçalara
sense kışı yaşamadın daha
Reddettim bütün kesinlikleri, kalbim
bu hayale bir daha inansın diye
siyah... değişmiyor
siyah hala bir nehir içimde
ve kalbim anlamıyor
adalet yok, niye?
Yıktığım, atladığım, söndürdüğüm
bir yangın yerindeyim
içimde sadece, dediğim gibi
her gidenden biriktirdiğim melekler
kalbimin üstünde bir daha hançer

Kışa girdik kıştan çıktık
ama değişmiyor insan
karınca duası diyorlar ördüğüm yola..
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İRLANDALI

ANNE
Bebeğim geceleri sık sık uyanıyor,
uykuya geçerken aşırı direnç gösteriyor,
sallanmadan, pış pışlanmadan uyumuyor
diyorsanız bu röportaj tam size göre!

Birçok anne için mucize ve hayal olan
deliksiz uyku İrlandalı Anne için bebek
oyuncağı ☺ Biz sorduk, uyku danışmanı
meşhur İrlandalı Anne uykusuz anne ve
bebekler için cevapladı.

Namı diğer İrlandalı Anne’yi yani Esra Şimşek’i tanıyabilir
miyiz?
Esra ben :) Türkiye’nin ilk kadın internet reklamcılarından biriyim, 2005 yılından beri dijital reklam alanında çalışıyorum.
2017 yılında İrlanda’ya yerleştim ve anne oldum. Oğlum
Tarık şu anda 21 aylık. İngiltere’nin en ünlü uyku koçlarından
birinden uyku danışmanlığı eğitimi ve sertifikası aldım. Şu
anda Türkiye’deki annelere online danışmanlık veriyorum ve
iki - üç ayda bir Türkiye’ye giderek çeşitli etkinliklere katılıyor
ve seminerler veriyorum.
Uyku eğitimi nedir, neden gereklidir ve hangi yaş aralığını
kapsamaktadır?
Uyku eğitimi 0-4 yaş arasındaki çocukların uyku alışkanlıklarını düzenleme çalışmalarıdır. Gerekliliğine sadece anne
karar verir. Bebeğini uyutmakta zorlanan, gece sık sık uyanan
ve annenin yardımı olmadan uyuyamayan bebekler için
hayat kalitesini artırabileceğini söyleyebilirim ama yine
de son karar annenin diyoruz.
Bebeklere uyku eğitimi vermenin yanlış olduğunu
düşünen bir kesim var. Siz bu konuda neler
söyleyebilirsiniz?
Uyku eğitimi sadece bir tanım. Karşı olan
kesimin aslında uyku eğitimine değil “bebeklerin odada tek başına bırakılıp ağlaya
ağlaya uyumalarını hedefleyen yöntem”e
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itirazları var, doğrudur. Ben de
bunu asla tavsiye etmiyorum.
Zamanında böyle uygulamalar yapılmış diye uyku eğitimine tümden karşı çıkanları
uyku eğitimini biraz daha
araştırmaya, öğrenmeye davet
ediyorum.
Kolik bebeklere uyku
eğitimi verilebilir mi?
Kolik bebeklerin kolik durumu
ilk dört ayda bitiyor. Uyku
eğitimi de 4 ay sonrasında
başlıyor. Bu yüzden verilebilir
diyebilirim. :)
Uyku eğitimi için en doğru
zamanı nasıl belirleyebiliriz?
En doğru zamana anne karar
verir. Ben bebekten çok annenin hazır olması gerektiğini
düşünüyorum. Annenin sakin,
kararlı, stresten uzak olduğu
bir dönemde başlaması daha
doğru olur.
Bağımsız uykuya geçiş için
en sık kullanılan yöntemler
nelerdir?
Uyku eğitimi ile ilgili çok
fazla yöntem var. En ünlü
yöntemler yani ekol olarak
kabul edilenler; Tracy Hogg,
Kim West ve Ferber tarafından
geliştirilmiş yöntemlerdir. Tracy Hogg ve Kim West daha yumuşak “no tears - ağlatmadan”
uyku eğitimi diye geçiyor.
Bebeğimize uyku eğitimi
vermek istediğimizde hangi
adımları takip etmeliyiz?
İlk adım kararlı olmak, sonrasında bebeği gözlemleyip
iyi bir uyku planı yapmak
gerekiyor. Uyku planında olması gerekenler bebeğin ideal
uyku saatleri, uyku rutinleri,
hangi yöntemin kullanılacağı
ve nasıl uygulanacağı gibi
başlıklardır.

Bebeğimizle aynı odada
veya aynı yatakta
uyumamız uyku
eğitimi için bir
engel midir?
Engel değil, bu
da doğru bilinen
yanlışlardan biridir.
Uyku eğitiminin
amacı tüm şartlardan bağımsız olarak
bebeğin uykuya
dalma becerisini
geliştirmektir. Ayrı
oda, ayrı yatak vs.
bunlardan bağımsız
düşünüyorum.
Bebeğimizin sağlıklı
uyuması için farklı bir
odayı mı tercih etmeliyiz?
Farklı oda, aile tarafından
kendi kültürüne ve şartlarına göre karar verilmesi
gereken bir durum. Bu
konularda tek bir doğru yok.
Avrupa’da anneler bebek
doğar doğmaz, 2. ayda veya
6. ayda oda ayırır ama bizim
kültürümüzde 2 yaşına kadar
aynı odada uyumak tercih
edilebiliyor.
Uyku eğitimi sonrası uyku
saatlerinde ebeveynlerin
dışarda olmasında, bebeğin
hastalık durumunda, diş
çıkarma döneminde ya da
büyüdükçe değişen uyku
saatlerinde nasıl bir yol izlemeliyiz?
Bu da çok sık sorulan sorulardan biri. Uyku eğitiminde
hedeflenen, bebeğin tüm
şartlardan bağımsız olarak
uyuması, eğitimi tamamlamış
bir bebek her yerde ve her
şartta rahat bir şekilde uyur.
Hastalık, diş çıkarma veya
yolculuk gibi durumları uyku
eğitimi almış bebekler daha
kolay atlatıyor ama bu anne
desteğine hiç ihtiyaç duymayacaklar demek değil. Anne

Uyku eğitiminin amacı
ayrı yatak,
ayrı oda gibi
şartlardan
bağımsız
olarak
bebeğin
uykuya
dalma
becerisini
geliştirmektir.

71

Röportaj

Haber

İETT’DEN
BİLET MÜJDESİ

Uyku eğitimini
tamamlamış bir
bebek her yerde
ve her şartta
rahat bir şekilde
uyur.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın İETT yetkilileri ile görüşmeleri neticesinde 138 ve 138 B İETT
otobüs hatları tek bilete düşürüldü.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın İETT yetkilileriyle görüşmelerinde dile getirdiği konu, çözüme
kavuştu. İETT, Cumhuriyet Köyü Bereket Sitesi ve Bozhane
Ömerli -Bereket Sitesi güzergahları arasında sefer yapan,
çift bilet uygulamalı 138 ve 138 B İETT otobüslerinin artık
tek bilet olarak sefer yaptığını duyurdu.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ‘’İlçemizin
Şile sınırlarındaki mahalleleri merkeze uzak kalıyor. Bu
mahallelerin ulaşım mesafeleri nedeniyle bu hatlarımızda çift bilet alınıyordu. Vatandaşlarımız bu hatların
tek bilete indirilmesini istiyordu ve bu taleplerini bize
iletiyorlardı. Biz de İETT’ye bu talepleri ilettik, yetkililer
de vatandaşlarımızın beklentisini geri çevirmedi sağ
olsunlar” dedi.

böyle durumlarda yanında durup
destek olabilir, saçını okşayabilir elini
tutabilir ama kesinlikle emzirerek
veya ayakta sallayarak uyutmaktan
kaçınmalıdır.
Gece sık uyanan bebeğimizin
açlıktan mı yoksa alışkanlıktan mı
uyandığını nasıl ayırt edebiliriz?
Bebeklerin aylara göre tahmini tok
kalma süreleri var anne onlara göre
düşünebilir. Diğer işaretler mesela bebeği anne kucağına alır almaz direkt
uykuya geçiyorsa büyük ihtimalle açlıktan değil sadece uykuya geçmek
için anneyi istiyordur.
Uyku eğitimi sonrası bebeklerimizin gece boyu kesintisiz uyku uyuması mümkün mü?
Beslenme ihtiyacı olmayan veya başka bir ihtiyacı olmayan bebekler
uyur. Benim oğlum uyuyor. :)
Tek başına uyku eğitimi vermeyi başaramazsak size nasıl ulaşabiliriz?
irlandalianne@gmail.com adresine mail atarak ulaşabilirsiniz :)
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İlçemizin Şile
sınırlarındaki mahalleleri merkeze
uzak kalıyor. Bu
mahallelerin ulaşım
mesafeleri nedeniyle bu hatlarımızda çift bilet
alınıyordu. Vatandaşlarımız bu hatların tek bilete indirilmesini istiyordu ve
bu taleplerini bize
iletiyorlardı. Biz de
İETT’ye bu talepleri
ilettik, yetkililer de vatandaşlarımızın
beklentisini geri
çevirmedi sağ
olsunlar.
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ADALET VE
LİYAKAT
NEDEN ÖNEMLİDİR?
Adalet denildiğinde her ne kadar
akıllara “adalet sistemi” gelse de
aslında sivil ya da kamusal hayatın
her alanını çepeçevre kuşatması
ve Allah’ın sıfatlarından biri olması
bakımından adalet, oldukça önemli
bir kavramdır. Bu yönüyle evrendeki
tüm işleyişin, olup-biten her şeyin
bir denge içerisinde olduğunu ifade
eder. Adaletle özdeşleşen bir isim
olan Hz. Ömer’in “Fırat ve Dicle kenarında bir oğlak kaybolsa korkarım
ki Allah, onu Ömer’den sorar” demesi
dikkat çekicidir. Şeyh Edebali bunu,
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şeklinde anlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in, memurlarına ısrarla verdiği talimat, önemli
örneklerdendir: “İnsanlara, dinin
nedir, namaz kılıyor musun, oruç
tutuyor musun gibi Allah'ın soracağı
soruları sormayın. Aç mısın, bir ihtiyacın var mı, bir sorunun var mı gibi
kulun soracağı soruları sorun.” *
“Layık olma” anlamına gelen liyakat ise yakışmak ve uygun olmak
anlamındadır. Adalet ile liyakat
uyumlu, hatta ayrılmaz ikilidirler. Zira
sorumluluk söz konusu olduğunda
bu ikilideki herhangi bir kusur veya
eksiklik, telafisi mümkün olmayan
hatalara sebep olacaktır. Evrendeki
işleyiş adalet üzerine seyrettiği gibi
devlet ve toplum ilişkileri de adaletle
yürür.
Ünlü Selçuklu veziri ve siyaset bilimci
Nizamülmülk Siyasetname’sinde,
herkesin liyakatince istihdam edilmesinin gereğini anlatırken “liyakatli,
tecrübeli bir kölenin bin evlattan
evla” olduğunu belirtir.
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Yüce Allah, kulları arasında ayırım
gözetmeksizin herkese adaletli
davranmayı emretmektedir:
“Ey inananlar! Allah için adaleti
ayakta tutun ve adaletle şahitlik
eden kimseler olun. Sakın herhangi
bir gruba duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin…”

(Maide,5/8)

“Ey iman edenler! Kendinizin,
ana-babanızın ve en yakınlarınızın
aleyhine de olsa adaleti titizlikle
ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Şahitlik
ettikleriniz) zengin veya fakir de
olsalar adaletten ayrılmayın… Eğer
gerçeği çarpıtırsanız ya da şahitlikten kaçınırsanız biliniz ki Allah
bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Nisa,4/135)

Valilerine adalet ve liyakat konusunda titiz davranmalarını tembihleyen Hz. Ali, Malik b. Eşter’e yazdığı
mektupta; insanlara karşı mutlaka
sevgi ve merhametle yaklaşması,
çaresizlere de kol-kanaat germesi
talimatını vererek özellikle dikkat
etmesi gereken hususları şöyle ifade
etmişti:

“Ben seni öyle memleketlere gönderiyorum ki birçok hükümetler senden
önce oralarda adaletle hüküm sürdü
veya zulmetti. Sen vaktiyle nasıl
senden önceki valilerin yaptıklarını
gözden geçirdin ise halk da şimdi
öylece senin yaptıklarını gözetecek. O zaman senin onlar hakkında
söylediklerini halk da şimdi senin
hakkında söyleyecek. Dikkat et;
biriktireceğin en sevimli azık, güzel
işler olsun. Arzu ve heveslerine hâkim
ol. Sana helal olmayan şeylerde
nefsine karşı cimri ol. Zira nefse karşı
cimrilik, onun hakkında adaletin ta
kendisidir.
Kendine, yakınlarına, yönettiklerin
arasındaki dostlarına ve Allah’ın
kullarına karşı adaletten katiyen
ayrılma. Aksi takdirde zulmetmiş
olursun. Bilesin ki Allah’ın kullarına
zulmedenin davacısı Allah’tır. Allah
da birinin hasmı oldu mu o kimsenin
tutunacağı her dal ve delil batıldır,
yok hükmündedir. Bu yüzden görev
ve sorumluluk vereceğin kimselerde
hak ve adalet konusunda mutlaka
titiz olanları tercih et. Sakın yakın
adamların içinde; sadece iyi günlerde
etrafında olan, adaletten hoşlan-

mayan, istemekten bıkmayan, teşekkür bilmeyen ve felaket karşısında
dayanaksız kimse olmasın.”
Hiç şüphesiz adalet ve liyakat birbirinden ayrılmayan iki temel kavram
olarak herkesin hayatında yer edinmiş, değerini de hep korumuştur.
Daha çok da İslam’ın insana kazandırdığı bir özellik olması hasebiyle

ayrı bir kıymeti söz konusudur. Zira
dünyada yapılan her iş ve davranışın,
ahirette mutlaka “hesabının verileceği” inancı İslam’ın temel inanç
esaslarından biridir.
Bu arada Şeyh Edebali’nin Osmanlı
Devleti’nin kurucusu ve damadı
Osman Gazi’ye öğütlerini yeniden
hatırlamakta yarar var:

ŞEYH EDEBALİ’NİN
OSMAN GAZİ’YE NASİHATLERİ

Yüce Allah,
kulları arasında ayırım
gözetmeksizin
herkese adaletli
davranmayı
emretmektedir.

Ey oğul, artık Bey'sin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize,
gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek
sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana... Ey
oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı
yaşat ki devlet yaşasın.
Ey oğul; işin ağır ve çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun... Güçlüsün,
kuvvetlisin, akıllısın, kelamlasın. Lakin bunları nerede, nasıl kullanacağını
bilmezsen sabah rüzgârında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını
yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın! Dünya, senin gözlerinin
gördüğü gibi değildir. Bütün bilinmeyenler, fethedilmeyenler, görünmeyenler,
ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır.
Ey oğul; ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen, yeşilken çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü
görme. Bildiğini bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme.
*Kemalpaşaşazade, Tevarih-i Al-i Osman
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AFYON
AFYONKARAHİSAR
KARA
HİSAR
Türkiye’yi Geziyoruz…

CEVİZİN YAPRAĞI
DAL ARASINDA
Cevizin yaprağı dal arasında,
Güzeli severler bağ arasında.
Üç beş güzel bir araya gelmişler,
Benim sevdiceğim yok arasında.

Evlerinin önü zerdali dalı,
Pencereden gördüm kınalı eli (o nazlı yari).
Benim sevdiceğim tomurcuk güldü,
Sensiz lokmaları yiyemez oldum.
Sensiz odalara giremez oldum.
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ŞEHRİN İSMİ
NEREDEN
GELMEKTEDİR?

Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi
devletlere yurt olan şehir tarih boyunca
“Karahisari İdevle”, “Karahisari Sahip” gibi
isimlerle anılmıştır. Bölgede yaşayan
insanlar haşhaş ile geçimini sağladığı
için haşhaş bitkisinden elde edilen özsu
anlamındaki Opium kelimesi Afion olarak
söylenmiş ve zaman içerisinde yerleşim
yerine Afyonkarahisar denilmiştir.

ACIGÖL
400 yıl önce volkanik patlama sonucu oluşan
Acıgöl’ün bir bölümü Afyon bir bölümü
Denizli sınırları içerisindedir. Acıgöl denilmesinin sebebi gölün gerçekten acı olmasıdır;
içerisinde yüksek oranlarda, magnezyum
ve sodyum klorürleri ve sülfatları bulunur.
Bu nedenle gölde balık yaşamaz ve kurak
yaz aylarında beyaz bir görüntü alır. 300
metreyi geçen derinliğiyle dünyanın 3. en
derin gölü olma özelliğine sahiptir. Gölün
güney doğusunda bulunan Söğüt Dağı’nın
eteklerinden kaynayan sular, gölü beslemektedir. Ülkemizin en sodalı gölü olması sebebiyle de flamingo, martı, kara batak, turna,
pelikan, leylek, angıt, kılıçgaga, akça cılıbıt,
mahmuzlu kız kuşu, gülen sumru gibi kuş
türlerinin yaşam alanıdır. 2003-2004-2005
yıllarında Av Yaban Hayatı Koruma Sahası
ilan edilmesine rağmen bölge yeterince korunamamaktadır. Soda üretimi için
oluşturulmuş alanlar kuşların yaşam alanını
kısıtlamaktadır. Bölgeye yolu düşen herkesin hayranlıkla seyredeceği ve her bir anını
fotoğraflayacağı Acıgöl, turizm açısından
yüksek potansiyele sahip olsa da korunmadığı sürece tüm güzelliğini kaybedecektir.
Dileriz ilerleyen dönemlerde doğanın bizlere
armağan ettiği bu göl hak ettiği değeri görür.
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NE YENİR?

NE ALINIR?

Nohut çöreği, göce köftesi, sucuk,
lokum, haşhaşlı köy ekmeği, kuzu
kebabı, kaymak, şakşuka, Özbek
pilavı, sırt dolması, göce tarhanası,
ekmek kadayıfı, çullama köfte,
ilibada dolması, sulu köfte, sakala
çarpan çorbası Afyon mutfağının
başlıca yöresel lezzetleri arasındadır.

Afyon denilince akla ilk gelen keçi sütünden
yapılan kaymaktır. İyi muhafaza edilirse
alınabilecekler listesinde ilk sırada yerini
alır. Her kasabın kendi yaptığı ve ayrı lezzetlerde olan sucuklardan damak tadınıza
uygun olanını seçmenizle listeye ikinci
maddeyi de eklemiş olursunuz. Lokum
da bu liste için iyi bir seçenektir. Kalıcı bir
Afyon hatırası isteyenler ipek halı, kök
boyalı kilim, mermer biblo, satranç takımı
veya bakır süs eşyalarını tercih edebilir.

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!

İHSANİYE
Afyon’un belki de en çok turist ağırlayan ilçesi İhsaniye… Her adımda tarihi güzelliklerin sergilendiği
bölge mutlaka bir rehber eşliğinde gezilmeli. Volkan
tüfünü oyarak kendilerine yaşam alanı oluşturan Frigya
Krallığı’nın mirası Frig Vadisi, Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler

ve kaya yerleşimlerini içinde barındıran Ayazini Kilisesi, Bizans döneminde yerleşim yeri olarak kullanılmış
Avdalas Kalesi, soylu bir kişiye ait olduğu düşünülen
mezar anıtı Aslanlı Taş, tek parça kayadan oluşturulmuş
tapınak Kapıkaya, Maltaş, Yılanlıtaş ve sakinliğiyle huzur
veren Emre Gölü İhsaniye’de gezilecek yerler arasında.

Sakala
Çarpan Çorbası
Malzemeler:
•
1/2 su bardağı yeşil mercimek
•
6 su bardağı su (tavuk suyu
veya et suyu tercih edilir)
•
2 adet küçük kuru soğan
•
4 yemek kaşığı tereyağı veya
margarin
•
3 yemek kaşığı un
•
2 tatlı kaşığı tuz
•
1/2 su bardağı tel şehriye
•
1 yemek kaşığı kuru nane
Hazırlanışı: Mercimek yıkanır ve
bir su bardağı su ile akşamdan
ıslatılır, kalan su eklenip 25-30
dakika pişirilir. Soğan soyulur,
yıkanır ve ince ince doğranıp yağ
ile birlikte kısık ateşte ara sıra
karıştırılarak kavrulur, un katılarak
bir iki defa çevrilir ve mercimeğe
eklenir. Tuz ilave edilir. Kaynayınca şehriye ilave edilir. 15-20
dakika daha pişirilir, iki yemek
kaşığı yağ eritilir, nane de eklenip
karıştırıldıktan sonra, çorbanın
üzerine gezdirilir.

Afyon, Sandıklı, İscehisar – Kırkin
ler ve Seydinler,
Avdalas ve Bayramaliler Kalesi’ni
gezmeden; Ulu Cami,
Gedik Ahmet Paşa Cami, Yeni Cam
i, Mevlevi Cami, Kuyulu
Cami, Kabe Mescidi, Yukarı Pazar
Mescidi, Kubbeli Mescit,
Kale Mescidi, Tac-ı Ahmet Cami, Ak
Mescit Cami, Çavuşbaş
Cami, Mısri Kasım Paşa Cami ve Baş
Çeşme Cami’ni
ziyaret etmeden; Göynüş Vadisi Açı
k Hava Tapınağı,
Sarıçayır Kaya Mezarları ve Şuhut
Bininler Kayalığı’nı
görmeden; Bolvadin Kırkgöz Köprüs
ü, Altıgöz Köprüsü
ve İscehisar Köprüsü’ne uğramada
n; Kurini, Buzluk ve
İnsuyu Mağaralarını bilmeden; Afy
onkarahisar Müzesi,
Zafer Müzesi, Bolvadin Müzesi, İhs
aniye Ayazini Kasabası,
İhsaniye Döğer Yerleşim Yeri, Synnad
a, Apameia Kibotos
Antik Kenti, Yedi Kapı Kaya Yerleşi
m Yeri ve Pentapolis
Kentleri’ni tanımadan DÖNMEYİNİZ…

AFYONLU ÜNLÜLERİMİZ

Ahmet Necdet Sezer

İlker Başbuğ

Fatma Barbarosoğlu

Asım Kocabıyık

Veysel Eroğlu

Nurgül Yeşilçay

Şebnem Doğruer – Mesut Dağlı - Erman Şener - Halil Ürün
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radyoterapidir. Kanserin bölgesel
lenf bezlerine veya uzak organlara
yayılımının ve hastanın tedaviyi tolere edip edemeyeceğinin belirlenmesi büyük önem taşır. Bazı ileri
evredeki hastalara da kemoterapi ve/
veya radyoterapiden sonra da cerrahi girişimler yapılabilmektedir. Bu
şekilde iyileşme ve hayat süresinde
uzama sağlanabilir.

Belirtileri nelerdir?

Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı,
ses kısıklığı, öksürükle kan gelmesi,
metastaz varlığında; kemik ağrıları,
nörolojik belirtiler, iştahsızlık, halsizlik, zayıflama.

iS GARA

AKCİĞER KANSERİNİN BİR NUMARALI NEDENİDİR

Araştırmalar, sigara içen erkeklerde akciğer kanserine yakalanma
riskinin 20 kat fazla olduğunu
gösteriyor. Hala en tehlikeli
kanser türlerinin başında gelen
akciğer kanserinin en önemli
tedavi yöntemi ise cerrahi. Daha
hızlı ve kötü klinik gidiş gösteren
bazı kanser türleri olsa da
akciğer kanseri günümüzde en
çok öldüren kanser haline gelmiş
durumda.
Akciğer kanserinin büyük çoğunluğunda (% 80) neden, sigara
içimidir. İçilen her 15 sigarada,
genetik bir mutas-

80

yonun başladığı düşünülür.
Amerikan Kanser Derneği’nin bir
milyondan fazla kişide yaptığı
araştırmada, sigara içen erkeklerde akciğer kanseri riskinin 20
kat daha fazla olduğu saptanmış.
Sadece sigara değil nargilenin
de zararlı olduğu ve sigara ile
düzenli alkol kullanımı da kanser
riskini artırır. Sigara içmeyenler
de akciğer kanserine yakalanır.
Ancak yakalanma olasılığı çok
daha düşüktür. Genetiğin önemli
bir rolü olduğu için ailesinde
kanser öyküsü olan kişiler daha
dikkatli olmalıdır.

Akciğer kanserinin
sıklığı ne kadardır?

Akciğer kanseri sıklık bakımından,
kadınlarda meme kanserinin ardından erkeklerde ise prostat kanserinin
ardından ikinci sıklıkta görülmektedir. Ancak her iki cinste de kanserden
ölümlerin en sık sebebidir. Akciğer
kanseri ölümcül bir hastalıktır, ne
yazık ki henüz kesin bir tedavisi bulunamamıştır. Beş yıllık sağ kalım oranı
% 15, ortalama yaşam 8 aydır.

Akciğer kanseri
ne zaman ölümcül
olmaktan çıkar?
Bunun iki yolu vardır:
•

Cerrahi tedavi önemli
Hastalığın evresi cerrahi tedavi için
önemlidir. Akciğer kanserinde bilinen
en iyi tedavi yöntemi cerrahidir. Evre
I-II’de ilk seçilecek yöntem cerrahi
tedavidir. Bu evrelerde cerrahi tedavi
genellikle küratiftir. Yani iyileşme ve tam
şifa sağlanabilir. Evre I’de kemoterapinin rolü, etkinliği belirsizdir; yalnızca
tümör boyutu 4 cm’den büyük hastalara kemoterapi önerilir. İyi bir performansa sahip Evre II hastalarda, ameliyat
sonrası kemoterapi yaşamı uzatır. İleri
evrede ise hastaların yüzde 85’inde
ilk tedavi seçeneği kemoterapi veya

•

Kansere erken evrede iken tanı
koymayı sağlamak. Bu konu
ile ilgili çeşitli çalışmalar var.
Kan testleri (biyomarkerlar,
likid biopsi) ve nefes testleri
üzerinde çalışmalar devam
ediyor. Şu anda en etkili metot
riskli gruptaki hastaları tarama programına almak. Uzun
süredir Japonya’da süren tarama
çalışmaları ve bilimsel çalışmaların sonuçları yüz güldürücü
olunca Amerika’da da tarama
programlarına onay verildi. Artık
en önemli rehberlerde tarama
önerisi mevcut.
Akciğer kanseri “önlenebilir
hastalık” kategorisindedir. En etkili tedavisi akciğer kanserine en
sık neden olan sigaraya başla-

mamak, başlanmışsa da bırakmaktır.
Akciğer kanseri olanların %85’i sigara
içicisidir.

En riskli grup kimler?

50 yaş ve üstünde, 25 yıl sigara
içmiş veya birinci derece yakınlarında kanser bulunan hastalarda risk
yüksek. Bu nedenle bu nitelikleri
taşıyan kişilere düşük doz bilgisayarlı
tomografi çekilmesini öneriyoruz.

Akciğer kanseri erken
evrede tespit edilince
nasıl tedavi yapılır?

Erken dönem akciğer kanserinin
en etkili tedavisi ve kesin tedavisi
cerrahidir. Evre 1’de cerrahi sonrası
kanserden kurtulma oranı yüzde 94’e
ulaşabilir. Bu nedenle erken teşhis
çok önemlidir. Erken tanı için riskli
grupta bulunan hastaların düşük doz
bilgisayarlı tomografi çektirmeleri ve
sigarayı bırakmaları gerekir.

Akciğer kanserinde
ameliyat riskli mi?
Ameliyat nasıl yapılır?

Ameliyatın elbette riski var ama
kabul edilebilir oranlarda. Örneğin
kanser için en sık yaptığımız, akciğerin bir lobunun çıkarılması gereken
bir ameliyatın hayati riski yüzde 1,22,5 arasındadır. Yakın zamana kadar
ameliyatları torakotomi denilen
büyük kesilerden yapılırdı. Ancak
son yıllarda teknolojinin de yardımı
ile ameliyat tekniklerimiz gelişti. Atık
birçok ameliyatı kapalı metotlarla
(Torakoskopik; video yardımlı, VATS,
Robotik) ve küçük kesilerle yapılır.
Bu sayede çok daha konforlu, etkin,
daha az ağrılı, daha az hastane yatış
süresi gerektiren, hastanın günlük
hayatına daha çabuk dönebildiği bir
ameliyat gerçekleştirilir.

İleri evredeki
akciğer kanserinde
ne yapılabilir?

Amerikan
Kanser
Derneği’nin
bir milyondan
fazla kişide
yaptığı araştırmada, sigara
içen erkeklerde
akciğer kanseri
riskinin 20 kat
daha fazla olduğu saptanmış.

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk
Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Kemoterapi, immünoterapi ve
radyoterapide çok başarılı ve sağ
kalımı artıran gelişmeler mevcuttur.
Artık tedavi için çok daha umutluyuz.
Sağlık ve Yaşam Dergisine
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ersan Aslan, Maltepe Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, jüri üyeleri,
öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

bin TL ve mansiyon olarak da 2 bin TL ödül
verilecek. Proje sonunda başarı elde eden
öğrenciler proje destekçisi üniversitelerden
burs alabilecekler.

21 Şubat 2019 Perşembe gününden
itibaren projelerin kabul edildiği yarışmada son başvuru tarihi 5 Mayıs 2019 olarak
belirlendi. Öğrenciler projelerini http://
icatmakinesi.com adresinden jüri heyetine
ulaştırabilecekler. Projenin final sergisi
12-13 Haziran tarihinde Maltepe Marma
Otel’de yapılacak. 30 Haziran’da yapılacak
ödül töreninde kategori birincilerine 10
bin TL, ikincilerine 5 bin TL, üçüncülere 3

Araştırma, Teknoloji ve Enerji Verimliliği adı
altında 3 kategoride ele alınacak projeler,
akademisyenlerden oluşan jüri tarafından
değerlendirilecek. Projenin jüri heyetinde; Dr. Numan Sabit Çetin, Prof. Dr. Nihat
Akkuş, Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş, Prof.
Dr. Hamit Topuz, Doç. Dr. Nurettin Yiyit,
Doç. Dr. Gökhan Aydemir, Doç. Dr. Murat
Hüdaverdi, Yrd. Doç. Dr. Melike Karakaya,
Dr. Hasan Gökceoğlu gibi alanında uzman

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
PROF. DR. FUAT SEZGİN
ULUSLARARASI
BİLİM OLİMPİYATLARI’NA
BAŞVURULAR BAŞLADI
Çekmeköy Belediyesi’nin bu yıl
dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Bilim
Olimpiyatları’nın tanıtım toplantısı Taşdelen
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Çekmeköy Belediyesi'nin, bilimle ilgilenen lise öğrencilerinin cesaretlendirilmesi için bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Bilim Olimpiyatları tanıtım toplantısı Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. “Prof.
Dr. Fuat Sezgin Uluslararası Bilim Olimpiyatları” adıyla
gerçekleşecek organizasyonun tanıtım toplantısına;
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit
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Bu yıl
dördüncüsünü
düzenlediğimiz
olimpiyatlarımızda yine yakın bir
tarihte ebediyete
intikal eden hocamız Prof. Dr.
Fuat Sezgin’in
adını verdik.
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akademisyenler bulunuyor.
Bilim Olimpiyatları Tanıtım
programına yoğun programı
sebebiyle katılamayan Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı,
28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım; proje vesilesi ile Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ı tebrik
ederek, gençlere başarılar
diledi.
Tanıtım toplantısında
katılımcılara seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz: “Geçen yılın birincisi

Ezgi kardeşim bize iyi ki
varsınız dedi. Kendisine
teşekkür ediyorum ama iyi
ki siz varsınız gençler, iyi ki
Ezgiler var. Bundan önce;
Prof. Dr. Aziz Sancar,
Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç, Merhum
hocamız Necmetin
Erbakan adına bilim
olimpiyatları düzenledik. Bu yıl dördüncüsünü
düzenlediğimiz olimpiyatlarımızda yine yakın
bir tarihte ebediyete
intikal eden hocamız Prof. Dr.
Fuat Sezgin’in
adını ver-

dik. Onların bu memlekete kazandırdıklarına bakarak, adlarından
ve yaptıklarından ilham alarak
sizlerin de ülkemizin geleceğine
çok şey katacağınıza eminiz.
Bu olimpiyatlarla sizlere
destek olmak, hayallerinize
ulaşmanızı sağlamak amacındayız. İnşallah hedefleriniz doğrultusunda güzel projelere imza
atarsınız. Projeye emek
veren mesai arkadaşlarıma, proje ortaklarımız
Ege Üniversitesi,
Maltepe Üniversitesi ve Kırıkkale
Üniversitesi’ne
teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, jüri heyetine
projeye desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.
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Bu olimpiyatlarla sizlere
destek olmak, hayallerinize ulaşmanızı sağlamak
amacındayız.
İnşallah
hedefleriniz
doğrultusunda güzel projelere imza
atarsınız.
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Ev Yapımı Lezzetler

Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor
Balığımın rengi kırmızı değil belki ama vereceğim tarifin tadı nefis. Tam da balığın bol
olduğu mevsimde... Hem balık hem sebzeyi bir arada sunabileceğiniz bu sihirli tarif için
haydi anneler mutfağa, BALIK KÖFTESİ yapmaya. Balık sevmeyen çocuk kalmasın.
Ayın ikinci tarifi halk arasında genellikle kırık-çıkık durumlarında içilen, bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan koruyan PAÇA ÇORBASI. ‘’Boy uzatan çorba’’ diyelim biz ona. Hastalıkların
kol gezdiği bu mevsimde, içinde bulunan D vitaminiyle gerek büyüme dönemindeki çocukların gelişimini desteklemesi gerekse yaşlılarda kemik erimesine iyi gelmesiyle her mutfakta pişmesi gerekenlerden. Vücudu gençleştiren, kırışıklıkları engelleyen, bizi ayakta tutan,
bağ dokuyu güçlendiren, lökositten zengin, kolajen dostu paça çorbasıyla şifaya buyurun.

BALIK KÖFTESİ

Malzemeler
300 gr didiklen
miş balık eti
(Ortalama bir pa
lamutun yarısı
kadar)
1 adet soğanın
rendesi
1/2 adet havucu
n rendesi
1/2 su bardağı
un veya ekmek
içi
1 yumurta
3 yemek kaşığı
zeytinyağı
1 adet sarımsa
ğın rendesi
Tuz ve baharat
Yapılışı
Tüm malzemel
er aldığı kadar
un ile ele yapışmayacak kıvam
a gelene kadar
yoğurulur.
İstenilen şekil ve
rilerek 180 C fır
ında üzeri
kızarana kadar
pişirilir.
Afiyet olsun.
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Malzemeler
ça (ayak)
5 adet kuzu pa
İçme suyu
ı sirke
1/2 çay bardağ
n
1 adet kuru soğa
rısı
sa
ta
ur
m
yu
et
1 ad
un
1 yemek kaşığı
yu
1/2 limonun su
t
Tuz ve bahara
Servis Ederken
k
Sirke ve sarımsa

Yapılışı
ice temizKuzu ayaklar, iy
2 çay bardağı
lenmesi için 1/
suda 1 saat
sirke eklenmiş
bekletilir.
tüyler var
Üzerinde minik
tütsülenerek
ise öncesinde
rılır.
tüylerden arındı
bir taşım
ıp
ın
al
e
Tencerey
yu dökülür.
kaynatılır ve su
eklenerek
Bu kez sıcak su
ğan ile
iri doğranmış so

lır (Soğan ağır
pişmeye bırakı
ak).
kokusunu alac
a yüzünde
nd
sı
na
Pişirme es
alınır.
oluşan köpükler
sirke
z
ra
bi
ca
Kaynayın
sık ateşte
eklenir ve en kı
m edilir, suyu
pişirmeye deva
su eklenir.
azaldıkça sıcak
ayrılır,
en
Etler kemiklerd
et
en
ril
süzgeçten geçi
r.
suyuna ekleni
rısı ve limon
Un, yumurta sa
yedirilerek
suyu birbirine
r.
terbiye hazırlanı
an et
ın
al
en
Tencered
ar azar
az
ile
e
iy
rb
suyu te
it sıcaklığa
karıştırılarak eş
getirilir.
kaynatılır,
Bir taşım daha
r
tuz ve baharatla
eklenir.
k
Sirke ve sarımsa
is
rv
ilavesiyle se
edilir.
Afiyet olsun.
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Röportaj

AK YILDIZ ÇEKMEKÖY
AUTO KING

Olmasını hiçbir zaman istemesek de son yıllarda artan trafik kazaları
ve doğal afet hasarları bireylerin gözü gibi baktıkları milyonlarca liralık
araçlarına büyük zararlar veriyor. Bu konuda geleneksel oto tamirciliğinin yerini alan kurumsal kimlikteki onarım servisleri vatandaşın derdine
deva oluyor. Türkiye’de söz konusu oto bakım ve onarım markalarının
başında Auto King geliyor. Çekmeköy2023 olarak röportaj gerçekleştirdiğimiz Erol Akyıldız, Auto King gibi kurumsal kimlikteki onarım servislerinin acentelere de büyük avantaj sağladığını kaydediyor.
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Öncelikle firmanızı ve kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
20 Kasım 1956 yılında Rize’nin
Çayeli ilçesinde doğdum.
İlköğrenimi Çayeli’nde, ortaöğrenimi İstanbul’da tamamladıktan sonra 1978 yılında
çalışma hayatına atıldım. 1983
yılında profesyonel olarak
otomotiv sektöründe çalışmaya başladım. Otomotiv
sektöründeki başarılarımın
yanında inşaat sektöründe de
birçok proje yürüttüm. 1993
yılında kurumlaşarak Akyıldız
Otomotiv’i kurdum. 2005 yılında Daihatsu markası ile Güneş
Sigorta ve Ergo Sigorta acenteliklerini, 2008 yılında ise Planet
Spor Salonu’nu kurum bünyesine katarak Akyıldız Otomotiv’in güçlenerek büyümesi
yolunda önemli adımlar attım.
2010 yılında Mazda markasını,
2012 yılında Allianz Sigorta
Acenteliğini, 2013 yılında
Suzuki markasını kurumumuza
dahil ettik. 2016 yılında Derindere ve Teb Arval ile yaptığımız
anlaşma ile Derindere ve Teb
Arval firmasının Hasar Onarım
Merkezi olduk. 2018 yılında Auto-King ile yaptığımız
anlaşmayla büyüme ivmesini

sürdürüyoruz. Evli ve bir çocuk
babasıyım.
Auto- King’in ne olduğunu
ve ülkemiz açısından önemini açıklayabilir misiniz?
Auto-King bir araç üzerinde
yapılması gereken tüm
hizmetleri, aracın değerini kaybetmeden, araca artı
değer katarak yapan bakım ve
onarım kuruluşudur.
Ülkemiz açısından önemi ise,
“Onaralım, değiştirmeyelim”
sloganı ile ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktır.
Türkiye’nin gerçekten böyle
bir hizmete ihtiyacı var mıydı?
Bizce vardı. Çünkü Auto-King
vermiş olduğu hizmet ile
hem araç sahiplerinin hem
de sigorta şirketlerinin menfaatlerini koruyan, doğru ve
kaliteli hizmet ile ülkemizin 54
noktasında kurumsal hizmet
vererek bunu kanıtlayan bir
kuruluştur.
Neden Auto-King?
Araç sahiplerine sağladığı
faydalar neler?

Profesyonel ekip, kaliteli
hizmet, kurumsal kimlik ve en
önemlisi karşılıklı güven.
Türkiye'de Auto King
çalışmaları ve Auto King
çalışmalarının gelecekteki ilerleyişi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Auto-King Türkiye’de yaygın bir
hizmet ağına sahip. Bu hizmeti
başarılı bir şekilde daha da ileri
taşıyacağına inanmaktayız.
Bu sistemin başarısını nasıl
ölçümlüyorsunuz?
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DANIŞAN
MUTLU
AİLELER

Kaliteli ve değerinde bir hizmet anlayışı ile genişleyen ve her geçen gün
büyüyen müşteri memnuniyeti bizim
için bir ölçüdür.
Auto King hizmetlerinin sağlıklı işlemesi için ciddi bir altyapıya ihtiyaç
var. Sizin bu konudaki yatırımlarınız
ne durumda?
Şirketimiz bu hizmet ağı için tüm
altyapı yatırımlarını tamamlamış,
eğitimli ve deneyimli personeli ile
hizmet vermeye başlamıştır.
Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Bu
tecrübeleriniz ile geçmişe dönseniz
sektörde neyi değiştirmek isterdiniz?

hem araç sahiplerini hem de sigorta
şirketlerini mağdur eden, kurumsallıktan uzak işletmelerin denetimlerle
tespitinin yapılıp gerekli yaptırımların
yapılması hususudur. Bugün bunun
eksikliğini hepimiz yaşamaktayız.
Son olarak okuyucularımıza iletmek
istediğiniz mesajlarınız nelerdir?
Bizler Türkiye’de yaygın servis ağı olan
Auto-King Çekmeköy olarak sizlerin
hizmetinizdeyiz. Aracınızla alakalı her
türlü sorunuz için bizi arayarak ücretsiz
danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Çekmeköy Belediyesi’nin Kadın ve
Aile Danışmanlık
Merkezi’nde uzman
psikologlar, ailelerin
mutluluğu için
çalışıyor.
Çekmeköy Belediyesi’nin 2013
yılında uygulamaya koyduğu
Kadın ve Aile Danışmanlığı
Projesi, 2019 yılında da faaliyet göstermeye devam ediyor. Uzman psikologların bulunduğu merkezde, psikolojik danışmanlık
hizmeti tamamen ücretsiz olarak veriliyor.
Kadın ve Aile Danışmanlık Merkezi 2013 yılında, aile içi şiddet
oluşmadan önlem almak ve eğer aile içi şiddet oluşmuşsa, bu
durum sonrası gereken psikolojik desteğin sağlanması adına
kurulmuştu. Merkez, 5 yıl içerisinde ana kuruluş amacını muhafaza ederken aynı zamanda da hizmet alanını genişletti. 13 yaşın
üzerindeki herkes Kadın ve Aile Danışmanlık Merkezi’ni arayıp
randevu oluşturarak hizmet alabiliyor.
Seanslar normal bir klinikte olduğu gibi yaklaşık olarak bir
saat sürüyor. Seans içerisinde verdiğiniz bilgiler hasta-doktor
mahremiyeti içerisinde tamamen gizli tutuluyor ve üçüncü hiçbir
şahısla paylaşılmıyor.

Sektörde eğitimli ve donanımlı personel sayısını arttırmak için gerekli
çalışmaları yapmak isterdim. Diğer
bir konu ise, yapmış olduğu işlerle

Kadın ve Aile Danışmanlığı hizmeti, Mehmet Akif Kültür Merkezi
ve Alemdağ Kadın ve Aile Danışmanlık Merkezi olmak üzere iki
farklı bölgede verilmeye devam ediyor.

Kadın ve Aile
Danışmanlığı
hizmeti, Mehmet Akif Kültür
Merkezi ve Alemdağ Kadın ve
Aile Danışmanlık
Merkezi olmak
üzere iki farklı
bölgede verilmeye
devam ediyor.

Röportaj: Soner KARTAL
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3.MUSTAFA (1757-1774)
Sultan 3. Ahmet’in oğludur. Patrona Halil İsyanı ile tahttan indirilen
babasıyla birlikte 27 yıl kafes hayatı
yaşadı. Şehzadeliği sıkıntılı hatta
hayati tehlike altında geçmesine
rağmen kırk yaşında tahta
çıkmayı başardı. 1.Mahmut ve
3.Osman’ın saltanat günlerine
şahitlik etti. Sarayda gözetim
altında tutulduğu yıllarda
karşılaştığı zehirlenme tehlikelerinden ise kendi gayretiyle
öğrendiği pratik tıp bilgisi
sayesinde kurtulabilmiştir.

3.Mustafa, vakıflara ve vergilere yeni
düzenlemeler getirerek hazineye
gelir sağladı. Onun yaptığı belki
de en önemli ıslahat, sıkı tasarruf
tedbirleriyle saray masraflarını en
aza indirmesidir. Ayrıca para ve altın
kuruna müdahale ederek özellikle
Yahudi kuyumcuların altın üzerinde
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Padişahın Süveyş Kanalı’nı açmak ve
Sakarya Nehri’ni bir kanal vasıtasıyla Sapanca Gölü’ne bağlamak gibi
büyük projeleri ise hayalden öteye
gidemedi. Bu arada halkın büyük
merkezlere göç etmesine engel olmak istendiyse de olumlu bir netice
alınamamıştır.
Uluslararası ilişkilerde ise bu
dönemde Avrupa’da “Yedi Yıl
Savaşları” yeni bitmiş, kısmen
de olsa sükunet hakimdir. 1739
yılında imzalanan Belgrad
Anlaşması bu konuda etkili
olmuştur. Ancak bu barış ve
istikrar döneminde yapılması
gerekenler yapılamadı. Nitekim
Rus Savaşı’nın patlak vermesi
ile tüm dengeler bozuldu. Öte
yandan Avrupa’da çok önemli
gelişmeler olmakta, Aydınlanma Dönemi’nin getirdiği
ekonomi ve zihniyet değişikliği
yaşanmaktadır. Cihangir
mahlasıyla şiirler yazan 3.Mustafa ise devlet adamlarının
yetersizliğinden söz ederek
devleti eski gücüne kavuşturmanın mümkün olmadığını
dile getirmektedir.

Şehzadeliği Lale Devri’nin renkli
ortamında geçtiği için reform
çalışmalarını yakından takip
etme fırsatı bulan Üçüncü Mustafa, “Yenilikçi Padişah” olarak
bilinir. Macar asilzadesi Baron
de Tott’un ıslah çalışmalarına
izin vermesi bu tecrübenin
eseridir. Hac yolunun güvenliğini artırmak, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yolsuzlukla
mücadele ve saray masraflarını
kısmak yeni padişahın dikkat
çeken ilk icraatları olmuştur.
Hükümdarlık meziyetlerine
sahip ve yenilik taraftarı olan
Sultan 3.Mustafa’nın en büyük
destekçisi ve yardımcısı tecrübeli devlet adamı Sadrazam
Koca Ragıp Paşa’dır. Nitekim Ragıp
Paşa’nın vefatından sonra onun
gibi bir devlet adamı bulamayışının
üzüntüsünü “İşimiz kaldı heman
merhamet-i Lem yezele” diye ifade
etmiştir.

ER

NOTLAR

AMAN OL
Z
İŞ
M

Kİ
UR

TARİHTEN

GEÇ

Tarihten Notlar

oynadıkları ayar oyunlarına son
verdi. Zira söz konusu kuyumcular,
halktan topladıkları altınları dışarıdan
getirilmiş süsü vererek haksız kazanç
temin ediyorlardı. (1)

Ancak 3.Mustafa yine de askeri
alanda birtakım yenilikler
yapmış, yeni gemilerin yapımı,
Topçu Ocağı’nın ıslahı ve yeni
topların dökülmeye başlanması
onun gayretiyle yapılmıştır. Hatta
yeni toplarla yapılan atış denemelerine Şehzade Selim’i de yanına alarak
katılmıştır. Bu arada tahta geçtiğinde
topçulukla ilgili küçük bir eser
yazacak kadar uzmanlaşan oğlunun
bu sahada yetişmesini de temin

etmiştir. Döneminde kuruluş çalışmaları büyük ölçüde
tamamlanan Mühendishane-i Bahri Hümayun’ un açılması
ise Abdülhamid zamanında gerçekleşmiştir.

OSMANLI-RUS SAVAŞI

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında öteden beri gerginlik
yaşanmaktaydı ancak 3.Mustafa barış taraftarıydı ve Ruslarla da iyi geçinmeye çalışıyordu. Lakin Rusya’nın Lehistan’ı
işgal etmesi savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Rusya, teknik ve
mühimmat bakımından İngiltere’nin desteğiyle Osmanlı
sularına kadar geldi ve 1768-1774 Osmanlı Rus savaşı
Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlandı. İmzalanan Küçük
Kaynarca Antlaşması çok önemli kayıplara sebep oldu. Osmanlı Devleti’nin bundan sonraki yegâne hedefi mevcudu
elde tutabilmek oldu.
Donanmanın başına getirilen Cezayirli Hasan Paşa
sayesinde savaşın seyri kısmen değişse de Kırım’ın elden
çıkması padişaha çok dokundu. Tahttan feragat eden Kırım
Hanı 3.Selim Giray İstanbul'a geldi. Osmanlı’nın 296 yıllık
Kırım hâkimiyeti sona ermiş oldu. Ruslar, daha sonra Eflak,
Boğdan ve Bükreş'e girdiler. 3.Mustafa Kırım’ı kurtarmak
için hazırlıklara başladı ancak sağlığı buna elvermedi.

SULTAN 3.MUSTAFA’NIN
ŞAHSİYETİ VE VEFATI

3.Mustafa, yenilik taraftarı bir padişah olarak tarihe
geçmiştir. Ancak bütün iyi niyeti ve gayretine rağmen
tefessüh etmiş olan devlet yapısında fazla başarılı olamamıştır. Haremde oturmaktan hoşlanmayan padişah, halkın

arasına karışarak devlet işlerini denetler vakit buldukça
da ava çıkardı. Adaletin yerine gelmesine özen gösteren
3.Mustafa, devletin geleneksel yapısı içinde kuruluş
temellerinin modernleştirilerek günün ihtiyaçlarına cevap
vermesi gerektiğini düşünmekteydi. Hukuk sarsılırsa
adaleti temin etmenin güç olacağını dile getiren padişah,
devleti güçlendirme ve sorunları çözme çabalarının netice
vermemesine çok üzüldüğü için hastalığı artmıştır.
Osmanlı-Rus savaşı sebebiyle fazlasıyla yıpranan padişah,
az zararla bu savaştan çıkmak istemiş ancak Koca Ragıp
Paşa’dan sonra hayal kırıklığına uğramıştı. Nihayet cepheden gelen acı haber hastalığının daha da artmasına
neden oldu ve 21 Ocak 1774 yılında hayata gözlerini
yumdu. Laleli Camii yanındaki türbede metfundur.
3.Mustafa İstanbul'un imarına önem veren padişahlardandır. 23 Mayıs 1766'da iki dakika kadar süren şiddetli bir
deprem yaşanmış, bu esnada çok sayıda cami, çarşı, han ve
ev ya yıkılmış ya da büyük hasar görmüştü. Şehir surlarında
gedikler açılmış, Fatih Camii'nin ise tamamı yıkılmıştı.
Deprem felaketi karşısında bütün imkânlarını seferber
eden 3.Mustafa, Fatih Camii ve Türbesi başta olmak üzere
Eyüp Sultan Camii, Davud Paşa Kasrı ve Kapalı Çarşı’nın
yanı sıra Saraçhane'yi, Yeniçeri Odalarını, Tophane ve
Kızkulesi'ni yeniden yaptırdı. Laleli Külliyesi, Ayazma Camii,
Büyük Yeni Han, Paşabahçe Mescidi, Kadıköy İskele Camii
onun bıraktığı eserlerdir. Avrupa’nın önemli merkezleri
olan Paris, Berlin, Viyana'ya ve Varşova'ya elçiler göndermeyi de ihmal etmemiştir.

DEVRİN İZ BIRAKANLARI
Bir Bilge Büyükelçi:

AHMET VASIF EFENDİ
Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren diğer devletlerle
olan siyasi ve sosyal ilişkilere önem vermiştir. Farklı ülkelere
gönderilen elçiler o ülkenin hükümdarını etkilemek için yanlarında hatırı sayılır hediyeler götürmeyi de ihmal etmezlerdi.
İtina ile seçilen hediyelerin değerli ve dikkat çekici olmasına
özen gösterilirdi.
18. yüzyıl başlarından itibaren uzak ülkelerle de elçilik
münasebetleri tesisi edildi. Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rus
donanmasının Cebel-i Tarık’tan geçerek Osmanlı sularına
ulaşması İspanya ile dostluk münasebetlerinin başlamasına
vesile olmuştur. Osmanlı İspanya’yı Akdeniz’de bir müttefik
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olarak görmek istiyordu. İstanbul’da
bulunan İspanyol elçisine karşılık
Ahmet Vasıf Efendi, Madrid’e
gönderildi.
Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan
Vakanüvis Ahmet Vasıf Efendi, İspanya tahtında bulunan Kral 3.Karlos’la görüştü ve götürdüğü yüklü
miktardaki hediyelerle dikkat çekti.
Osmanlı-İspanya arasındaki hediyeleşme askeri, siyasi ve diplomatik
seyirle orantılı olarak gelişmiştir.
Her iki tarafın gönderdiği değerli
hediyelerin, İspanya ile Osmanlı
Devleti arasında uzun süre sağlanamayan barışın güçlendirilmesinde,
işbirliğinin tesisinde, siyasi ve ticari
münasebetlerin gelişmesinde önemli
rolü olmuştur.
Vasıf Efendi asıl ününü Sefaretname’sine borçludur. Zira Madrid’de
bulunduğu sırada kaleme aldığı
Sefaretname’si, ıslahat ve yenilikler
itibariyle önem taşır. Kronikleri
Mehasinü’l-Asar adıyla yayımlanmıştır. Arapçadan bazı çeviriler, Mısır
Seferi’ne dair risale ve Hekimname
bilinen başlıca eserleridir.
Osmanlı diploması tarihi için ana
kaynaklardan bir kabul edilen
Sefaretnameler, Avrupa toplumunu
tasvir ederek Osmanlı devlet erkânını
Batı’daki gelişmelerden haberdar
eder. Diğer yandan da o ülkeyle nasıl
ittifak edilebileceği, askeri yardım,
ticari imtiyazlar ve dış kredilere dair
diplomatik faaliyetlerden örnekler
verilir. (2)

AHMET RESMİ
EFENDİ (1700-1783)
Girit doğumludur. Adındaki
“Resmi” mahlası “Resmolu” anlamında kullanılmıştır. İyi bir eğitim aldıktan sonra devlet kademelerinde
çeşitli görevlere getirildi. Sultan
3.Mustafa’nın tahta çıkışını bildirmek
üzere Avusturya’ya elçi gönderildi. Orta Avrupa devletlerine dair
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gözlemleri ile ünlü olan Ahmet Resmi
Efendi diplomat, tarihçi ve yazar
olarak bilinir.
Prusya Kralı 2.Frederik’in yaptığı reformları incelemek üzere 1763 yılında
Berlin’e elçi olarak gönderilen Ahmet
Resmi Efendi’ye 2.Frederik’in verdiği
üç önemli öğütten söz edilir:
*Çokça tarih okuyun ve eski deneyimlerden yararlanın.
*Güçlü bir orduya sahip olun. Barış
zamanlarında da askeri eğitim devam
etmelidir.
*Ekonomiye önem verin. Hazineniz
her zaman dolu bulunsun.
Ahmet Resmi Efendi, Avrupa’yı
yakından tanıdığı için Küçük Kaynarca Antlaşması görüşmelerinde görev
aldı. Bu anlaşmanın imzalanmasında
başkanlık gibi talihsiz bir görevle
tarihe geçti. Ancak o devlet adamlığının yanında Sefaretname ve diğer
biyografik eserleriyle
de önemli bir tarihi
şahsiyettir. Gittiği
yerlerden övgü ile
döndüğü ve kendisine
verilen görevi özenle
yaptığı bilinmektedir.
Berlin Büyükelçiliği
görevi sırasında
kaleme aldığı Sefaretname-i Prusya
adlı eserinde özellikle
Berlin izlenimleri Paris
Büyükelçisi Yirmisekiz
Mehmet Çelebi’nin
gözlemleriyle benzerlik
taşımaktadır. Zira her
iki yazar da tiyatroyu
keşfetmiş, kadınlarla
erkeklerin birlikte
eğlendikleri ortama
uyum sağlamakta
güçlük çekmişlerdir.
Ahmet Resmi Efendi
ise büyükçe kavuğu,
heybetli kaftanı ve
maiyetinin şatafatıyla
Berlin halkının ilgi odağı olmuştur.

Bir Minyatür Dehası

LEVNİ
Asıl adı Abdülcelil Çelebidir. Lale
Devri’nin önde gelen ressam ve
minyatür sanatçısıdır. “Levni” mahlası
ise renk dünyasını işaret etmektedir.
Minyatür sanatına derinliği ve perspektifi kazandırmış; canlı renkler yerine daha doğal renkler kullanmıştır.
Minyatür Sanatına kazandırdığı perspektif sayesinde resmedilen insanın
kişisel özelliklerini yansıtma becerisi
ve kompozisyon uyumu oldukça
önemli bir yeniliğin yanı sıra, sanatçının da zirvesi kabul edilir.

SANATI ve ESERLERİ

ŞAİR HAŞMET

Levni’nin; resmettiği insanın beden
dilini, kişisel özelliklerini yansıtmaya verdiği önem, resimdeki renk
ve kompozisyon uyumu Osmanlı
minyatür sanatına getirdiği başlıca
yenilikler olarak kabul edilir. Şair
Vehbi’nin, Sultan 3.Ahmet’in dört
şehzadesinin Surname'sini süsleyen
minyatürleri onun en ünlü eseridir.
Dimitri Kantemi’nin Osmanlı Tarihi ile
ilgili kitabı için 2.Mahmut’a kadar saltanat süren yirmi iki padişahın portreleri ise bir diğer önemli eseridir.

İstanbul doğumlu olup asıl adı
Mehmet’tir. Medrese eğitimi almış,
müderrislik yapmıştır. Genç yaşından itibaren Koca Ragıp Paşa’nın
himayesini görmüştür. Divan’ındaki
228 gazel Ragıp Paşa'nın gazellerine
nazire olarak yazılmıştır. Hicivleri ve
siyasi tenkitleri yüzünden sürgünler
yaşamıştır. Çağının pek çok şairinde
olduğu gibi onda da Şair Nefi’nin
etkisi söz konusudur.

Edirne doğumlu olan ve 3.Ahmet
ile birlikte İstanbul’a gelip yerleşen
Levni, 3.Mustafa döneminde de
önemli eserler verdikten sonra 1733
yılında vefat etmiştir.

Divan'ı dışında bir de Sur-name-i
Viladet’i vardır. Bilindiği gibi 3.Mustafa'dan önce 1.Mahmut ve 3.Osman’ın
çocukları olmamıştı. Bu nedenle Sultan 3.Mustafa'nın 1759'da doğan kızı
için dönemin pek çok şairi kutlama
manzumeleri yazmışlardı. Haşmet'in
Sur-Name’si de bu olay münasebetiyle yazılmıştı. Eserde bu mutlu
hadiseden dolayı yapılan kutlamalar
canlı bir şekilde anlatılmaktadır.
Şair Haşmet ile Koca Ragıp Paşa
arasında geçen bir edebi nükte:
Ragıp Paşa, düzenlediği edebi toplantının sonunda katılımcılara;

Kıvrak zekâsının ürünü olan eserlerindeki “Levni” imzası ise oldukça
dikkat çekicidir. İmzasında, çiçek
buketinin altına vazo formunda
çizilen ve insan yüzünü anımsatan
şeklin içinde LEVNİ yazmaktadır.

Levni’nin;
resmettiği
insanın beden
dilini, kişisel
özelliklerini
yansıtmaya
verdiği önem,
resimdeki renk
ve kompozisyon
uyumu Osmanlı
minyatür sanatına getirdiği
başlıca yenilikler olarak
kabul edilir.

“Rüşvet almamak, haksız kazanç
temin etmemek üzere yemin ederek
birbirimizi şahit tutalım” diye bir teklifte bulunur ve ilk yemini de kendisi
eder. Orada bulunanlar birer birer
Paşa’ya uyarak yemin ederler. Şair
Haşmet ise bir kenarda hayretle olup
biteni izlemektedir.
Koca Ragıp Paşa:
Ne duruyorsun Haşmet, hadi bakalım
sen de yemin et deyince, Şair:
“Paşam, bana yarım saat daha
müsaade buyurun, şu herifler
çatlamazlarsa, yeminin bir zarar
vermediğini göreyim, o zaman ben
de yemin edebilirim” der. (3)

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi
2-Prof. Dr. Mücteba İlgürel
3-Ahmet Yüksel, Koca Ragıp Paşa’nın Hayatında…

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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DOĞADAN GELEN SANAT…
İKEBANA SANATI
Çiçekleri kim sevmez? Hepsi bize Allah’ın birer
lütfu... İnsanoğlu bunu da sanata çevirmiş.
Biraz İkebana sanatından bahsedelim öyleyse.
Japonya’da çiçeklerle vazoları süsleme sanatı çok eski
zamanlardan beri yapılagelmektedir. Bu sanatın kökü
Budizm’in derinliklerine kadar inmektedir.
İkebana «çiçekleri su içerisine koymak» demektir. Japonya’da Buda manastırlarındaki rahipler bu işin ilk ustalarıdırlar. Onlar tabiatın bir varlığı olan çiçekleri şekil ve
renklerine göre seçip uygun vazolara yerleştirmeyi çok
iyi başarmışlardır, ikebana insanların ruhen daha ince
,duygulu ve görünüşlü olmalarına yaramaktadır. Japonya’da genç kızlar evlenmeden önce muhakkak bir defa
ikebana kurslarından geçerler. Kızlar için en güzel çeyiz,
çiçekleri Japon usulü vazolara yerleştirme sanatını
bilmeleri ve hayatta da bunu uygulamayı devam
ettirmeleridir.
İkebana okulunda çiçek sanatının başlıca önemli
üç faktörü: gök, insan ve topraktır. İkebananın
çeşitli stilleri vardır: Rikka Stili’nde tabiatın harikaları açıklanır. Schohka Stili’nde tabiat kanunu
ile insan ilişkileri aydınlatılmaya çalışılır. Japonya’da
dini bayramlarda bu stil hala kullanılmaktadır. Yeni
modern stillerden
Nageire ve Moribana ise bugünkü
Avrupalıların hislerine ve
modern insanların şahsiyetlerine
uymaktadır.
Japon çiçekleriyle veya dallarla vazoların süslenmesi, bir şair hüneriyle yapılır. Vazolarda dalların
duruşunun derin anlamları vardır. Mesela; vazolarda
dalların dimdik duruşu; kuvvet, açıklık, doğruluk,
erkeklik anlamına gelir. Vazolarda dalların eğri
büğrü duruşu yumuşaklık, uysallık, dişilik
anlamına gelir. Vazolarda dalların yarım
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daire veya daire şeklinde duruşu ise; emniyet, dürüstlük
anlamına gelir.
Çeşitli çiçek dallarının yukarıda belirtilen anlamlara göre
vazolara yerleştirilmesi için belirli bir eğitime ihtiyaç vardır.
Bu sebeple düz dalları eğriltmek için ıslatmak veya sıcak
sirkeye batırılmış bezlerle dalları sararak bir müddet
bu şekilde dalları bırakmak ya da dalı iki ucundan
eğmek sonra bağlamak ve bu şekilde bir gün kadar
suda bırakmak gerekir.
Bilindiği gibi kasımpatları (krizantem) Japonların
milli çiçeğidir. Her yıl 9 Eylül günü Krizantem
Bayramı kutlanır, imparatorun muhteşem
sarayından kulübede yaşayan fakir bir
Japon’a kadar ulus topyekun, bugünün
şerefine yuvalarını bu güzel çiçeklerle
süslerler. Bundan başka nergis, süsen
ve akça ağacını da Japonlar çok severler.
Japonya’da düğünlerde süsen (iris) çok ilgi görür.

süzlüğün sembolüdür. Vazoya yerleştirilen bu
çiçek sema veya kâinatı temsil eder. Dallardaki
tomurcuklar ve henüz açılmamış yapraklar gelecek zamanı, açılmış çiçekler şimdiki zamanı,
açmış çiçeklerin bağlamış olduğu tohum
keseleri de geçmiş zamanı canlandırır.
Erik çiçekleri; itirazı ve aynı zamanda ümidi
canlandırır. Bir yaşlı dal ile bunun üzerindeki
genç tomurcuklar, olgunluk, şefkat ve ilkbaharı
betimler. Çam; kuvvet, korkusuzluk ve uzun
hayatı canlandırır. Bambus; sebat ve tahammülü anımsatır.
İkebana kurallarına göre; açılmış bir çiçek
«erkeklik», bir tomurcuk «dişilik», aynı zamanda «kırmızı renk» erkeklik sembolüdür. Buna
mukabil sarı, beyaz ve mavi renk «kadını»
canlandırır.
Japonya’da senenin on iki ayında da evlerde
hangi vazolara, ne gibi çiçeklerin veya dalların,
hangi şekilde konulacağı ikebana okulunda
öğretilir.

İKEBANA EKOLLERİ
İkebana pek çok ekole ve ekollerin oluşturduğu stillere sahiptir. Bu stillerin içerisinde
yer alan çiçeklerin düzenlenmesi farklı bir
anlam inşa etmektedir. Bu ekollerden bazılarını
inceleyecek olursak...

1. Enshu School

Çay bitkisinin bir akrabası olan, Japonya’da ormanlarda
yaşayan kamelya bitkisi de bu ulusun çok sevdiği çiçeklerden
biridir. Japonya’da her yıl kutlanan Fener Bayramı’nda her yer
kamelya çiçekleriyle süslenir.
Lotus çiçeği de Japonya’da saygı, temizlik ve ölüm-

Moribana olarak adlandırılan yatay stil uygulamasıdır. Moribana, çiçekleri düzenlerken
kullanılan kaplara verilen isimdir. Çiçekler
kapların içine yerleştirilirken kenzanlara koyulan çivili aparatlar üzerinde düzenlenmektedir. Enshu Stili’nde en az üç ana dal kullanma
gerekliliği vardır. Bu üç ana dal, moribananın
içindeki kenzanlara saplanırken tekniği gereği
çiçeklerin boyları ve yerleştirirken aralarındaki
açılar önem kazanmaktadır. Her şeyi yaratan
Tanrı'nın doğada var ettiği çiçekler, ağaç
dalları, yapraklar, kozalaklar, vs en taze ve canlı
halleri ile bazen de kurumuş halleri ile insan-

ların mutluluk, sevinç, üzüntü gibi duygularını
sembolize edecek şekilde kullanılır.

2. Chiko School
Chicko Ekolü, çiçek düzenlemesi yapılırken
çiçeklerin yanında farklı dekoratif süslemeler
ve figürlerin kullanılmasıyla oluşan bir ekoldür.
Ayna, kum gibi değişik materyaller kullanılarak
yapılabilir.

3. İkenobo
İkebana’nın başlangıcı olarak bilinen İkenobo
Ekolü daha geleneksel öğeleri içermektedir.
Öğrenciler öğrendikleri geleneksel ve modern
teknikleri Japon tarihi, doğayı ve bitkileri
felsefi bir bakış açısını harmanlayarak ikebanalarına yansıtmaktadırlar.

4. Aratame School
Yeni ikebana ekollerinden birisi olan Aratame
Ekolü çağdaş stilleri, sunumları ve modern
şekilleri ile dikkat çekmektedir. Öğrenciler
önce temel ikebana tekniklerini öğrenir, yetenekleri geliştikçe çiçek düzenleme büyük bir
ifade özgürlüğü içinde yapılır.

Japonya’da
senenin on
iki ayında da
evlerde hangi
vazolara, ne
gibi çiçeklerin
veya dalların,
hangi şekilde
konulacağı
ikebana
okulunda
öğretilir.

5. Ohara School
Ohara Ekolü doğaya ve değişen mevsimlere
odaklanmıştır. Materyallerin çiçek kapları ile
uyum içinde olması önemlidir.

6. Sogetsu School
Sogetsu Ekolü’nde kişisel ifadelere, yaşamın
modern çağdaş yönlerine dikkat çekilmektedir. Doğal ve el yapımı materyaller çokça,
hiç beklenmeyen bir biçimde yaygın olarak
kullanılır. Öğrenciler genellikle kendi çiçek
kaplarını kendileri yaparlar ve yaptıkları ikebananın konacağı yere özen gösterirler. Seizan,
Shinpa, Ryuseiha, Saga Goryu, Kozan School,
Ichiyo School isimlerinde pek çok İkebana
ekolü de bulunmaktadır.

Gülüzar Çevik
Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Röportaj

İLK KADIN
METROBÜS ŞOFÖRÜ
OLMAK
İSTİYORUM

araç bilgisayarımıza anında mesaj yoluyla iletiliyor.
Ailenizin mesleki seçiminizle
ilgili yorumu ne oldu, destekliyorlar mı?
Ailem destekliyor, çok onur
duydular. Hala da çok gurur
duyuyorlar. Başından beri hep
olumluydu yaklaşımları.
otobüsleri hep seviyordum. Ufak
arabalara binmekten hiç hoşlanmadım. Okul taşıtı kullanırken
ehliyetimi de büyütmüştüm, ağır
vasıta sürücü belgesini aldım.
Ehliyetim epey zaman kenarda durdu. Daha sonra ‘’Neden
olmasın?’’ dedim. Zaten erguvan
otobüsleri de çok seviyordum
renginden dolayı. Ardından
Otobüs AŞ’ye başvurdum. Çok
uğraştım ama. Kadınım diye
almadılar başta.

O

tobüsler, kadın sürücüleri görmeye çok da
alışkın olmadığımız çalışma sahalarından biri.
Fakat kimisi için ağır vasıta taşımacılığı bir
tutku haline gelebiliyor. Sevda Uzun da o isimlerden
biri. Öyle ki, ufak arabaları hiç sevmemiş ve uzun yıllar okul taşıtlarında direksiyon sallamış. Kadın olduğu
için kimse iş vermek istemese de nihayetinde rengine
vurulduğu erguvan otobüslerde şoförlük yapmaya
başlayan Sevda Uzun, kendisini direksiyon koltuğunda
görenlerin hem çok şaşırdığı hem de çok takdir ettiğini
dile getiriyor. Kadın otobüs şoförlerinin sayısının artması, hatta İETT’de kadın şoförleri görebilmek temennisiyle sizleri röportajımızla baş başa bırakıyoruz.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İsmim Sevda Uzun, 42 yaşındayım.
Samsunluyum ve 2 çocuk annesiyim.
Meslek olarak otobüs şoförlüğünü
seçmenizin bir nedeni, hikayesi var
mı?
Aslında var. Uzun yıllar okul taşıtı
şoförlüğü yaptım. Servis çekiyordum
yani. Bunun yanında özel şoförlük
de yaptım Koç Üniversitesi’nde.
Ehliyetimi Arvas’ta aldım. Aklımda
otobüs şoförlüğü yoktu ama büyük

Göreve başlamadan önce nasıl
bir eğitim aldınız? Otobüs A.Ş. ile
yolunuz nasıl kesişti?
Bu otobüsler şahsa ait fakat
Otobüs A.Ş.’ye bağlı olarak
çalışıyor. Otobüs A.Ş.’nin sınavı
vardı. Sınava girmeden önce,
kendi arabam olmadığı için, 3-4
kez ders aldım. Fakat o dersler yeterli olmadı herhalde ki
sınavda 2 defa kaldım, 3. seferde
geçtim. Sınavı geçmeden zaten
çalışmaya başlayamıyorsunuz.
Sınavı kazanan 150 kişinin
içindeki tek kadındım. Hatta
bana ‘’Siz yanlış gelmişsiniz’’
dediler. Ben de ‘’Hayır, doğru
yerdeyim. Listeye bakın, adım
yazıyor’’ dedim. Baktıklarında
şok geçirmişlerdi. 150 kişide
tek kadın. Düşündüğüm zaman
ben bile kendime şaşırıyorum.
Nasıl bir istek, heves vardı ki
oradaydım. Şimdi buradayım.
☺ Sınavı geçmemin ardından
İstanbul Otobüs A.Ş. tarafından
oryantasyon kapsamında 1 hafta
süren sertifika eğitim programına katıldık. Bu eğitimle meslek

adabı, toplu ulaşım kuralları, ilk
yardım, güvenli sürüş teknikleri
ve yolcu güvenliği gibi birçok
konuda dersler aldık. İstanbul
Otobüs A.Ş’nin bu eğitimleri
yıllık olarak yenileniyor. Bu sertifikayı aldıktan sonra
işletmecimiz tarafından seferlere
başlamadan önce yaklaşık bir
ay test sürüşleri ve araç üstünde
eğitimimiz devam etti.
Otobüs A.Ş. denetim ve filo
bakımından nasıl bir hizmet
sunuyor?
Otobüs A.Ş.’nin bu konudaki
hizmeti çok iyi. Denetim görevlilerinin bir kısmını tanımıyoruz
doğal olarak ama gelip bizi
denetliyorlar. Çünkü bir kısmı
gizli denetçi. Hatta benim
arabama da binmiş bir görevli
ve birimi arayıp teşekkür etmiş.
Görevini çok güzel yapan bir
hanım çalıştırıyorsunuz; halk
çok memnun, teşekkür ederim
demiş. Otobüs içerisindeki araç
bilgisayarı sayesinde otobüs
A.Ş. filo komuta merkezi ile
anlık olarak bağlantı kurabiliyoruz. Konum ve güzergâh
bilgilerimiz sürekli izleniyor.
Kalkış saatimizde herhangi bir
değişiklik olduğunda ekranımıza
uyarı mesajı geliyor. Herhangi bir olumsuzluk halinde bir
telefonla filo komuta merkezine
ulaşabiliyoruz. Güzergâhımızda
yaşanan olumsuz durumlarda ise
filo komuta merkezi tarafından
oluşturulan yeni güzergâh bilgisi

Sizi şoför koltuğunda görenler
nasıl tepki veriyor?
Önce tereddüt ediyorlar.
Yolcuların çoğu da şaşkınlıkla
selam vererek biniyor otobüse.
Halkımız memnun. Gerçekten
insanların görmek istediği bir
tabloymuş aslında, onu anladım. Kadın-erkek herkes çok
olumlu tepkiler veriyor. Özellikle
kadınlar çok gurur duyduklarını,
kendilerinin gerçekleştiremedikleri hayallerini benim
gerçekleştirdiğimi söyleyerek
tebrik ediyorlar. Kadınlar olarak
o kadar bastırılmışız ki. Sen
yapamazsın, sen edemezsin
denilmiş bize hep. Ölsem de
gam yemem diyen kadınlar
gördüm. Yapmak isteyip de
yapamadığımı sende gördüm
diyenler… Demek ki bu işi
kadınlar da yapabilirmiş dedi
geçen biri. Neden yapamasın ki?
Güleryüzlü, samimi bir karşılamayla karşılaştıkları zaman İşte
bizim istediğimiz de buydu diyorlar. Helal olsun abla diyenler
çok. Kadın yolculardan en çok
duyduğum yorum: ‘’Sizin sayınız
artsın…’’
Meslektaşlarınızın size yaklaşımı
nasıl?
Şoför abiler çok anlayış gösteriyorlar. Bana çok destek oluyorlar.
Bir ihtiyacım oldu mu hemen
karşılıyor, yardımcı oluyorlar. Çok
şükür bir sıkıntı yaşamıyorum.
Araç kullanırken yaşadığınız
ilginç bir olay var mı?
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İnsanlar gerçekten çok şaşırıyor.
Tesettürlü olmamın da etkisi var
tabii bunda. Devletin bir uygulaması
zannediyorlar. Siz denetim için mi,
buradasınız? diye soranlar oldu. Kabataş’a yaptığım bir seferde kalabalık
bir Arap kafilesini gördüm kaldırımda. Trafik vardı, ışıklarda bekliyordum.
Hepsi bana bakıyordu. Gayri ihtiyari
elimi kaldırdım, selam verdim. Aman
Ya Rabbi, hepsi bir alkış, bir kıyamet!
Çok utanmıştım ama…
Mesleğinizle alakalı temel motivasyonunuz nedir?
Halkı memnun etmek, Hakk’ı
memnun etmektir, ben o gözle
bakıyorum. Elhamdülillah Rabbim
bu aşkı da vermiş. İnsanı sevmeyen,
insan hizmetinde iş yapamaz. Akbili
olmayanların yerine, para almadan
akbil kullananlar oluyor düşünsenize.
Ben gerçekten halkımla, Türklüğümle gurur duyuyorum. İnsanımız çok
güzel. Başka bir memlekette böyle
sevgi dolu, gönlü zengin ve özverili
insanlar yoktur.
Yollarda ne tür zorluklarla
karşılaşıyorsunuz?
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Taksiler ve minibüsler bizi duraklara
yaklaştırmıyor. Otobüs durağına park
eden taksi ve şahsi araçlar da çok. Hiç
kimse burası otobüs durağı, burada
beklemeyelim demiyor, biz dışarıda
kalıyoruz. Bir şekilde idare etmeye
çalışıyoruz ama bu gerçekten büyük
bir sıkıntı. Durak önleri dolu olduğu
için insanlar yolda otobüs bekliyor,
böyle olunca da trafik altüst oluyor.
En azından 3 araba boşluğu olmalı ki
duraklar rahatlasın.
Toplumumuzda kadınların yapamayacağı söylenilen çok sayıda meslek
var. Şoförlük konusunda da kadınların çok eleştiri aldığı bir gerçek.
Siz bu söylemlerin üstesinden nasıl
geldiniz?
Ben bunu yaparım dedim. Yüce Allah,
her yarattığını çeşitli yeteneklerle
donatmış. Birileri bunu yapabiliyorsa
ben de yapabilirim dedim. Kadın
erkek ayrımı hiç yapmıyorum kendi
yaşantımda da. Yapacağıma inandım.
Rabbime de sığınarak başladım.
Allah da yürü ya kulum dedi, oldu
çok şükür. Olumsuz telkinde bulunan
olmadı. Başörtümü kastederek “O
başındakini çıkarsan olmaz mı?” diyenler az da olsa oldu. Hepsi o kadar.

Geleceğe yönelik planlarınız neler?
Şu an tek hedefim kadroya girmek.
Otobüs A.Ş.’den başka bir kurum
kadın şoför çalıştırmıyor. Devlet
kadrosunda kadın şoför yok. Devletin
kadın şoför istihdamını teşvik etmesini istiyorum. İlk kadın metrobüs
şoförü olmak en büyük hayalim.
Kadroya girdikten sonra da kendime
orta yollu bir ev almak istiyorum.
Dünyada mekan, ahirette iman derler
ya hani. Bir evim olsun istiyorum.

Sevda Uzun’un kullandığı 59N (Fatih Sultan Mehmet – Şişli) hattında seyahat eden 2 yolcuya kadın
şoförle yolculuk yapmanın nasıl olduğunu sorduk:

Halkı
memnun
etmek,
Hakk’ı
memnun
etmektir;
ben o
gözle
bakıyorum.

Hemcinslerinize bu mesleği öneriyor
musunuz?
İnsanları seviyorlarsa, gerçekten bu
işi yapma hevesleri varsa öneriyorum
tabii.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak
kutlanıyor. Hemcinslerinize, çekindiği
için mesleki girişimde bulunamayan
kadınlara neler söylemek istersiniz?
Gerçek anlamda istiyorlarsa, seviyorlarsa adım atmaktan çekinmesinler. Kesinlikle yapsınlar, kimseyi
de dinlemesinler. İnsan sevdiği işte
mutlu olur. Ben burada mutluyum
gerçekten.

KADİR GÜMÜŞTAŞ
Ben her şeyden önce, araç kullanan kadınları takdir ediyorum. Kadın bir otobüs şoförü
görünce de çok memnun
oldum o yüzden. Ülkemizin,
cumhuriyetimizin güzelliği
bu. Kendimizi daha güvende
hissediyoruz. Daha dikkatli
kullanıyor ve daha hassas
davranıyor kadın sürücüler.

AYSEL GUSTİ AYU
8 yıldır Türkiye’de yaşıyorum.
Büyük bir otobüsü bir kadının
kullanmasına çok şaşırdım.
Takdir edilecek bir davranış.
Bir de kolay değil burada,
araba kullanmak çok zor. Bu
hanıma 2. kez denk geldim.
Tebrik ediyorum kendisini.

Röportaj:
Zeynep Yılmaz
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1- Yapay Zeka ve
Makine Öğrenimi

Son bir yıl içinde 10 bin zeka patenti başvurusu yapıldı.
2019 yılında dünya çapında hükümetler ve tüketici
pazarları da dahil olmak üzere birçok işletmede tahmine
dayalı analiz, makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi
teknolojilerin benzersiz bir karışımını olan yapay zeka
çözümleri devreye sokulacak. Yapay zeka, kullanıcılarından
gelen geri bildirimlerden sürekli olarak öğrenen teknolojiler ve bu teknolojilerin sunacağı hizmetler sayesinde
pazarlamayı büyük ölçüde değiştirecek ve gündelik hayatlarımıza daha fazla nüfuz edecek.

2- Giyilebilir Teknolojiler

2019 yılında giyilebilir teknolojiler sayesinde giydiğimiz
giysiler, aksesuarlar üzerlerindeki sensörler ve internet
bağlantıları sayesinde sürekli internete bağlı kalmamızı
sağlayacak. Bu ürünler geliştirilirken, özellikle cihazlara
kolay enerji sağlanması, rahatlıkları ve fazlalık yaratmadan
taşınabilmeleri konularına odaklanılıyor. Akıllı saatler, akıllı
yüzükler, akıllı gözlükler, fitness bileklikleri, cihazlarınızı
şarj edebilen sırt çantaları, dokusunda elektronik parçalar
içeren giysiler raflarda yerini almaya başladı.

3- Üç Boyutlu Yazıcılar

Günümüzde 3D yazıcılar ile adı geçen işlem basamaklarını
uygulamadan çok hızlı bir şekilde ve uygun maliyetlerle
bu işler gerçekleştirmek mümkün. Sektörde patent alımları
2014 yılından bu yana yüzde 60 arttı. 3DP (3D Printers / Üç
boyutlu yazıcılar), doğası gereği ile tasarruflu bir üretim
yöntemidir. 3DP, üretim için yalnızca gereken miktarda
hammadde girişi sağlayarak; hammadde masraflarını
düşürmekte ve üretim sonucu doğan atık madde birikimine de engel olmaktadır.

4- Gen Mühendisliği

Son 5 yıl içinde genomlar üzerinde çalışmalar 7 kat arttı.
Genetik gelecek vadeden bir alan olarak ilgi odağı olmayı
sürdürüyor. Gen mühendisliği sayesinde bugün belki
tedavisi mümkün görünmeyen birçok hastalığın tedavisi
geliştirilecek. Biyomedikal cihazlarda yaşanan gelişmeler

sayesinde; büyük laboratuvarlara gerek duyulmadan,
kişisel çantalarda veya kol saatinde büyük bir laboratuvar
taşıyabileceğiz.

5- Artırılmış Gerçeklik (AR)
ve Sanal Gerçeklik (VR)

Araştırmalara göre, dünya çapında yapılan AR harcamaları
2017’de 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021’de ise 20
kat artarak 215 milyar doları bulması bekleniyor. Artırılmış
gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin,
bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS
verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya
dolaylı fiziksel görünümüdür.

6- Hızlı Akü Şarj Teknolojisi
Listede yer alan birçok ‘temiz’ enerji teknolojisinden biri
olan hızlı akü şarj teknolojisi, elektrikli araç pazarının
büyümesinde kilit bir faktör olarak kabul ediliyor.

7- Mikrobiyom

Bakterileri bugüne dek “kötü” olarak tanıdıysanız bilgilerinizi güncelleyin: Verdiğimiz kararları, stres, kaygı bozukluğu, depresyon ve iştah gibi durumları yönetenin beyin
olduğunu biliyoruz. Ancak bunları belirleyen gizlenmiş bir
yöneticimiz daha var: Bağırsaklarda bulunan bakteriler! Yani Mikrobiyomlar. Mikrobiyomda, mikrobiyotadaki
bakterilerin sahip olduğu genler sebebiyle, ortalama bir
insan vücudundaki genlerin 150 kat fazlası bulunuyor. Bu
bakteriyel ve genetik çeşitlilik de bilim insanlarını mikrobiyomun sahip olduğu genetik bilgiyi çözmeye yönlendiriyor. Öyle ki, Mikrobiyom’a artık “organ” gözüyle bakılıyor.
Kök hücre teknolojileri ve doku mühendisliği gibi alanlarda
bilim insanlarının hedeflerine ulaşmaları halinde; pek çok
hastalık ortadan kalkacak ki buna diyabet ve obezite de
dâhil!

8- IoT Güvenliği

Nesnelerin interneti, 2020 yılında internete bağlı cihazların sayısının 13 milyardan, 50 milyara çıkması manasına
geliyor. Akıllı Evlerin, akıllı arabaların, akıllı şehirlerin, akıllı
cihazların, hatta giyilebilir teknoloji ile insanların, internete
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sürekli olarak bağlı olması planlanıyor. Büyük ve küçük firmalar IoT
devriminin sağladığı iş olanaklarından faydalanırken, ne yazık ki bilişim
suçluları da aynısını yapıyor. IoT
güvenliği de burada devreye giriyor.

9- Grafen ve
2D Malzemeler

Basılabilir elektronik mürekkepler,
kompozit malzemeler, fosil yakıt
hücrelerinde kullanılan elektrotlar,
lityum-iyon piller ve süperkondansatörler; diğer teknolojilerin
gelişmesini sağlayacak.

10- Drone
Teknolojileri

Güvenlikten hava haritalamasına
kadar çeşitli alanlarda artan bir rol
oynayan dronların daha fütüristik uygulamaları arasında zirai
hastalıkların tanımlanması, denizaltı
boru hatlarının bakımı ve çevresel
gözlem bulunuyor.

11- Solid-State
Piller/Aküler

Li-ion batarya teknolojisinin
gelişimin artık doyma noktasına
gelmesiyle pil üreticileri, farklı pil
teknolojilerine yöneliyor.. Hızlı
dolum özelliğine sahip pil teknolojisi, daha küçük alanda daha
fazla enerji depolayabiliyor. Bu da
kullandığımız teknolojilerin daha da
küçüleceği ve hafifleyeceği anlamına geliyor. Bunun yanında Li-ion,
solid-state bataryaları yanma ve
patlama riski bakımından cep telefonlarında pil sorununa ve güvenlik
endişelerine de son verecek gibi
görünüyor.

12- Hassas Tıp

Belirli problemleri hedef alan ve
bireyler için kişiselleştirilmiş ilaçların
gelişimi, genetik mühendisliği
ve biyoteknoloji ile ilintili alanları
kapsıyor.

13- 5G Ağlar
Şu an kullandığımız 4G LTE ağın104

Haber

ÇAMLIK MAHALLESİ’NE

dan çok daha hızlı hizmet vermesi
beklenen 5G teknolojisini yakın
zamanda her yerde görmeye başlayacağız. 2019 yılında 5G uygulamaları dünyanın bazı gelişmiş
ülkelerinde yer bulacak. Tüm temel
şebekelerin 5G’ye yönelik servisleri
ise 2021 yılında hayatımızda olacak.

YEŞİL ALAN
DÜZENLEMESİ

14- Malzeme Bilimi

Malzeme bilimi, yeni materyallerin
tasarımı ve keşfi ile ilgilenen bilimler
arası alandır. Malzeme bilimi fizik ve
kimyayı birleştirir ve nanobilim ile
nano teknoloji araştırmalarında ön
planda yer alır. Küçük ya da büyük
olsa da geçmişe göre çok daha
dayanıklı ve kullanışlı malzemeler
her geçen gün yaşamımıza giriyor.

15- Perovskit
Kullanılan Güneş
Panelleri

Güneş panellerini daha verimli hale
getirme potansiyeline sahip olan
perovskit teknolojisi, son yıllarda
çok konuşulmasa da 2019 yılında bu
alanda büyük gelişmeler bekleniyor.

16- Doğal Dil İşleme

Bilgisayarların insan dilini anlamalarına, yorumlamalarına ve manipüle etmelerine yardımcı olan
yapay zeka dalı. Örneğin, Siri, Alexa
ve diğer sanal asistanlar kullanıcılarla etkileşim kurararak kullanımın
kolaylaştırmasını sağlar.

Çekmeköy Belediyesi, Çamlık
Mahallesi Tel Boyu Mevkii’nde
yol genişletme ve yeşil alan
çalışmalarına başlıyor.

Malzeme
bilimi fizik
ve kimyayı
birleştirir ve
nanobilim
ile nano
teknoloji
araştırmalarında ön
planda yer
alır.

Çekmeköy Belediyesi, doğasıyla İstanbul’un ciğerleri konumunda olan Çekmeköy’e yeni bir yeşil alan daha kazandırıyor. Çamlık Sokak’ın genişletileceği projede, Çamlık Mahallesi Tel Boyunda yol kenarındaki alanlar da vatandaşların
kullanımına sunulacak.
29 bin metrekare yeşil alana sahip olacak alanda yürüyüşkoşu parkuru, bisiklet yolu, dinlenme alanları ve yağmur
barınakları yer alacak.
Çekmeköylü vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği
bir yeşil alanı daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz şunları ifade etti: “İlçemiz İstanbul’un en yeşil ilçelerinden bir tanesi. Biz de ilçemizin
yeşiline yeşillik katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Proje tamamlandığında her gün binlerce
vatandaşın faydalanabileceği, spor yapıp eğlenebileceği ‘Modern ve Model Çekmeköy’e yakışır güzel
bir işe imza atmış olacağız.”

19- Blockchain

Blockchain’i kısaca şifrelenmiş işlem
takibi sağlayan bir dağınık veri tabanı olarak tanımlayabiliriz. Adından
da anlaşılacağı gibi zincirleme bir
modelle inşa edilen, takip edilebilen
ama kırılamayan Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın
işlem yapmaya izin veriyor. Böylece
işlemler direkt olarak alıcı ile satıcı
arasında ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirebiliyor. Günümüzde
bankalar Blockchain’den faydalanıyor. 2022 itibarıyla bankaların
Blockchain’i kullanması durumunda masraflarını 15-20 milyar dolar
azaltabileceği öngörülüyor.
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POLİKİSTİK OVER SENDROMU’NDA
BESLENME ÖNERİLERİ
Ülkemizde sayısı oldukça artan endokrin
hastalığının her 4 kadından 1’inde rastlanır
hale gelmesi, beslenme kalitesi ve düzeninin
yetersiz olması ile doğrudan bağlantılıdır.
Polikistik Over tedavisinde başarıya ulaşmak
için beslenme tedavisi planlanmalı ve süreç
bir uzman tarafından kesinlikle kontrol altında
tutulmalıdır.

Bu besinlerin tüketimine sınırlandırma
getirilmeli ve kontrollü tüketim yapılmalıdır. Eğer tüketimi devam ederse kısa
süreli tokluk durumu yaşayıp daha sonrasında açlık krizleri yaşanabilir. Bunun
nedeni ise bir anda yükselen insülinin
kan şekerinizi düşürmesi sonucunda ilk
yemek yemeden önceki açlığınızdan
daha fazla açlık duygusunu getirmesidir.
PCOS’ta birinci beslenme ilkesi kesinlikle
karbonhidrat tüketimidir. Eğer insülin
seviyenizi normal değerler arasında
görmek istiyorsanız kesinlikle glisemik
indeksi düşük karbonhidratları seçmeniz
gerekmektedir. Vücutta insülin hormonunu yavaş yükselten karbonhidratlar:

BULGULAR
PCOS’lu kadınların ortalama % 50’si
yüksek kilolar nedeni ile karın ve
çevresinde yağlanma ile uğraşmaktadır.
Adet düzensizlikleri, adet görememek
ve uzun aralıklar ile kesikli adet görmek
de en sık rastlanan bulgular arasındadır.
Bunun yanı sıra büyük ve yaşam kalitesini düşüren bir diğer bulgu ise kıllanmada (hirşutizim) artma olmasıdır. Ense,
yanaklar ve boyun altında kıllanmalar
artmaktadır. Hastaların, genellikle bu
bulgular rahatsızlık seviyesini arttırmaya
başladığında doktora başvurduğunu
söyleyebilirim. Bu endokrin hastalık
nedeniyle kadınların gebeliklerinde
düşük Gebelik Şekeri (Gestasyonel
Diyabet) ve Gebelik Zehirlenmeleri
(Preeklamsi) görülmektedir.

MENSTRÜASYON
(ADET) DÜZENSİZLİĞİ
Üreme çağındaki kadınların son
zamanlarda yaşadığı kronik seyirli bir
bozukluktur. Birçok hastalığın habercisi
ve aynı zamanda anne adaylarının en
büyük sorunlarından birisidir. Ülkemizde insidansı % 60 oranında artmış durumdadır. Adet düzensizliğinin 2 nedeni
bilinmektedir.
• Fonksiyonel Kanamalar
(Uterus Kanamaları)
Genellikle hormon bozukluğu nedeni
ile beyinde bulunan hipofiz bezi ya da
yumurtalıklardan kaynaklanan bozulmuş Uterus kanamalarıdır. Sadece
iki nedenli yaklaşmak doğru değildir.
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• Beyaz ekmek
• Pirinç pilavı
• Mısır
• Bezelye
• Beyaz un ile hazırlanmış pastane ürünleri
• Makarna
• Erişte
• Patates
• Hazır market ürünleri (cips, kurabiye,
çikolata, meyve suyu, gazlı içecekler …)
• Üzüm, şeftali, kuru kayısı gibi besinlerdir.

• Tam buğday unu – tam tahıl
• Kuru baklagiller
• Lif (posa) içeriği yüksek sebze ve
meyveler gibi besinlerdir.

Sorunların ana kaynaklarına inildiğinde
troid bezi ve böbrek üstü bezinden salgılanan hormon bozukluğu da kanama
nedenleri arasına alınmıştır.
• Organik Anormallikler
Standart kanamalarda organ bozuklukları kist, miyomlar, rahim boynu veya iç
zarı kalınlaşması, iltihap, polip, kanser
gibi nedenler ile yaşanan düzensizlikler
organik anormallikler arasında yer
almaktadır.

POLİKİSTİK OVER
SENDROMU’NDA (PKOS)
BESLENME AÇISINDAN
TEMEL NOKTALAR
Polikistik Over Sendromunda (PCOS),
beslenme ilkelerine dikkat etmek ve
kesinlikle bir uzmandan destek almak
en temel şartlar arasında bulunmaktadır. Diyet ve egzersiz planlarının yanı
sıra PCOS’lu kadınların çoğunda insülin
hormonu yüksektir ve bu nedenle kilo
kontrolünü başarıyla sürdüremezler.
Doğru besinleri doğru sıklıkla tüketmek,

ideal kiloya ulaşmak ya da ideal kiloyu
korumak PCOS sürecini daha sağlıklı
geçirmeye neden olur. Eğer bu düzen
sağlanmaz veya bozulur ise bulgular
kısmında saydığım tüm olumsuz durumlarda artış gözlenmektedir. Özellikle karın bölgesinde aşırı yağlanma
(Hiperlipidemi), kan yağlarında artış,
kolesterolde artmaya neden olduğu
gibi ciltte gözle görülür yağ nedenli aknelere de fırsat verecektir. Aynı durum
devam ederse yüksek yağ artışı ve vücut
kitle indeksinde artış insülin hormon
yüksekliği, bozulmuş glikoz toleransına
da (Şeker Hastalığı/Diyabet) neden olur.

PKOS’LU KADINLARIN
BİLMESİ GEREKENLER
Vücuda ilk besin verildikten sonra
verilen besinin glisemik indeksine (kan
şekeri yükseltme hızı) göre insülin
hormonu artışı da aynı hızla yükselmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması
için tüketilen karbonhidratlara dikkat
edilmesi gerekmektedir. Vücutta en
fazla insülin yükselten karbonhidratlar:

Bu besinleri gönül rahatlığı ile tüketebiliriz. Bu sayede PCOS semptomlarını en
aza indirgemiş olursunuz.

POLİKİSTİK OVER
SENDROMU YAŞIYORUM,
KENDİME ÖZEL BESİN
ALMAM GEREKİR Mİ?
Hiçbir hastalık, tıbbı beslenme tedavisinde -çok radikal durumlar saptanmıyorsa- gıda takviyesi veya takviye edici
herhangi ürün ya da özel besin alma gibi
bir durum söz konusu değildir. Yalnızca
özel besin değil özel bir diyet programına ihtiyacınız var demektir. PCOS tanısı
konulduktan sonra kişi bir diyetisyene
başvurmalı ve yemek yeme durumunu
ortalama 3 günlük besin tüketim kaydı
ile saptamalı, kişiye özel hazırlanmış bir
diyet listesi ile kontrollü şekilde yaşamına
devam etmelidir. Hem PCOS bulgularının
artmasını önlemiş hem de bu sayede yan
hastalıkları önlemiş olursunuz. Özellikle
bu süreçte market ürünleri satın alırken
içerdiği karbonhidrat miktarına mutlaka
dikkat etmek gerekir. İşlenmiş ürünlerden uzak durmak da şarttır. Hayvansal
yağlar yerine bitkisel yağlar daha çok
tercih edilmelidir. Bu sayede hem kan

şekeri kontrol altına alınır hem de artan
yağ ağırlığı nedeni ile kolesterol artışına
da dur demiş olunur.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu
piyasada “Diyet ürünü – şekersizdir- rafine şeker içermez” gibi ibarelere pek
itibar edilmemesi gerektiğidir. Şekersiz yazan bir üründe beyaz un içeriği
nedeniyle kan şekerinizde yükselme
görülebilir. Aynı zamanda meyve şekeri
içeriği yüksek olabilir ki meyve şekeri de
kan şekerinizin hızla yükselmesine neden olacaktır. Örneğin light olarak ticari
amaçlı piyasada olan herhangi bir sütün
içerisindeki yağ azaltılmış, lakin karbonhidrat miktarı arttırılmıştır.

BESLENMENİZDE
BU BESİNLERE
MUTLAKA YER AÇIN!
•
•
•
•
•
•

Mevsimine göre taze meyveler
Nişastadan uzak brokoli, ıspanak,
pırasa gibi sebzeler
Tam buğday unu, tam tahıllar, tam
buğday makarna, bulgur, yulaf
Bol su
Taze sıkılmış meyve suları
Tam buğday unu ile hazırlanmış
şekersiz pastane ürünleri

ÖRNEK DİYET LİTESİ

Kahvaltı
1 adet haşlanmış yumurta
1-2 dilim yarım yağlı beyaz peynir
Yağsız çiğ sebzeler
5/6 adet zeytin ya da 2-3 adet ceviz içi
1-2 dilim tam buğday veya çavdar
ekmeği
Ara Öğün (Kuşluk)
Zerdeçal, zencefil, yeşil çay gibi 1 fincan
çay ve mevsim meyvesi

Bu süreçte
market
ürünlerini
satın alırken
içerdiği karbonhidrat
miktarına
mutlaka
dikkat etmek
gerekir.

Öğle
½ kase çorba
2 -3 köfte büyüklüğünde et, tavuk ya da
balık
1 kase yoğurt
Mevsim salata
Ara öğün (İkindi)
1 bardak süt ya da kefir
Akşam
½ kase çorba
4-6 yemek kaşığı sebze yemeği
3 yemek kaşığı bulgur pilavı ya da tam
buğday unlu makarna
½ kase yoğurt
Mevsim salata

Dyt. Nurettin ŞAHİNLİ
Beslenme ve Diyet Uzmanı
www.dytnurettinsahinli.com
info@dytnurettinsahinli.com

Ara öğün (Gece)
Mevsim meyvesi + İsteğe göre 8-10
adet çiğ badem
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YEREBATAN
SARNICI
Eski insanların
suları nasıl
depoladığını hiç
merak ettiniz mi?
İşte şimdi bahsedeceğim yapı tam da bu
merakınızı giderecek. İstanbul’un görkemli yerlerinden biri olan Sultanahmet’te
bulunan Yerebatan Sarnıcı, I. Justinianus tarafından Bizans Devleti’nin
su ihtiyacını karşılamak amacıyla
yaptırılmış ve 38 yılda tamamlanmıştır. Sarnıcın bulunduğu
bölgede daha önce Bazilika
bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı
olarak da anılır. Sarnıç uzunluğu
140 metre, genişliği ise 70
metre olan dev bir yapıdır
ve 100.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir.
52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın
içerisinde 336 sütun
bulunmaktadır. Tarihi
yapı, İstanbul’un Osmanlı
Devleti tarafından fethedilmesinin ardından bir
süre daha kullanılmıştır. Fakat
İslam’ın temizlik kurallarından dolayı durgun su yerine akan suyu tercih
eden Osmanlı Devleti, sarnıcı kullanmayı
bırakmış, bu sebeple de
sarnıç unutulmuştur. Su
Sarnıcı’nın yeniden keşfi
ise ilginçtir: Bizans kalıntılarını
araştırmak üzere İstanbul’a gelen

Hollandalı gezgin P.Gyllius,
Ayasofya etrafında dolaşmış
ve buradaki evlerin zemin
katlarından insanların kuyulardan sarkıttıkları kovalarla
su aldıklarını hatta balık yakaladıklarını fark etmiştir. Bunun
üzerine kuyulardan içeri girmiş
ve Yerebatan Sarnıcı’nı yeniden
keşfederek Batı âlemine tanıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
Döneminde Sarnıç, 1987 yılında
bir gezi platformu olarak ziyarete
açılmıştır.
İki imparatorluğa şahitlik
etmiş Yerebatan Sarnıcı tarihi
mirasların en güzellerinden
biri. Sarnıca ilk girdiğiniz andan itibaren tarihin gizemine
kapıldığınızı hissedeceksiniz!
Öyle ki hem huzuru hem de
tedirginliği bir arada yaşıyorsunuz. Suların içinde yüzen
balıklar ve insanların dilek amaçlı
attığı paralar ise yapıyı daha da
ilginç kılıyor. Sarnıcın içerisinde

Gözyaşı Sütunu da bulunuyor.
Bir rivayete göre sarnıcın
yapımında 7000 köle çalışmış
ve yapım aşamasında birçoğu
ölmüş. Sütunların üzerindeki
gözyaşlarının da ölen kölelere ait
olduğu düşünülüyor. Ziyaretçilerin sarnıçta en çok ilgisini çeken
nesne ise Medusa Başı! Görenler
hayretle bakakalıyor çünkü su
depolama alanında Medusa
Başı’nın olması hem de ters bir
şekilde durması insanda merak
uyandırıyor. Medusa Başı’yla
ilgili ortaya atılan efsanelerden
birine göre Medusa insanları
taşa çevirmektedir. Heykelin ters
şekilde durması da bu nedene
bağlanıyor.

İki imparatorluğa
şahitlik etmiş
Yerebatan
Sarnıcı tarihi
mirasların en
güzellerinden biri.

Günümüzde Yerebatan Sarnıcı
gerek tarihi özellikleri gerekse
de ilginç sütunları ve hikâyeleriyle sıkça ziyaret edilen bir
yapı. Tarihi yarım adayı gezerken
Yerebatan Sarnıcı’nı da mutlaka
ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

AÇIK FİKİR PLATFORMU
ELİF NUR AKBULAT
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İSAM

Türk-İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda
öğrenilmesi ve tanıtılması amacıyla
kurulan İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Araştırmaları Merkezi), yüksek
lisans, doktora öğrencileri ile akademisyenlere hizmet veren ve yaklaşık
35 yıllık mazisi olan bir kütüphane.
Fakat onu diğer kütüphanelerden
farklı kılan, yalnızca hitap ettiği kitle
değil. İSAM; oluşturduğu kütüphane,
arşiv ve dokümantasyon birimleriyle
hem dini ilimler ve sosyal bilimler
alanında araştırmacılara büyük bir
dijital/basılı kaynak hizmeti veriyor hem de yurt içinde ve dışında
araştırmacı yetiştirerek ilmî çalışmalara katkıda bulunuyor. Ansiklopedi,
dergi ve kitap yayınının yanı sıra
bünyesinde düzenlediği sempozyum
ve konferanslarla adeta bağımsız bir
bilimsel araştırma merkezi olarak
faaliyet gösteren İSAM’ın Kütüphane
ve Dokümantasyon Müdürü Mustafa Birol Ülker ile kütüphaneciliği
ve İSAM’ın kütüphane kültürünü
konuştuk.
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TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI
BİR KÜTÜPHANE

A
TÜPH NE HAFT
KÜ

Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır.
H. Fletcher
İSAM’ın kuruluş amacı ve
hedef kitlesi nedir? Bu
bağlamda İSAM’ı İstanbul
genelindeki diğer kütüphanelerden ayıran en önemli
özellik nedir?
Malumunuz İSAM Kütüphanesi, TDV İslâm Araştırmaları
Merkezi bünyesinde faaliyet
gösteriyor. Kurumumuz TDV
İslâm Ansiklopedisi Genel
Müdürlüğü olarak kuruldu ve
ansiklopedi yayımı ile faaliyetlerine başladı. Daha sonra
da İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi) kurularak
birleştirildi ve çok geniş bir
sahada faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Bir nevi
kültür adası olarak istifadeye
gelenlere imkânlar sağlamaya çalışıyor. İlmi yayımlar,
sempozyum ve konferanslar,
eğitimler ve araştırmacı
yetiştirme faaliyetleri çok
önemli projeleri.		
		
Diğer sorunuza gelirsek İSAM,

özel ihtisas kütüphanesidir.
Halka ve lisans öğrencilerine
hitap eden bir kütüphane
değil. Lisansüstü araştırmacılara hitap eden bir koleksiyon yapısı var. Kütüphane
olarak da kurumumuzun
sağladığı imkânlardan üyemiz
olan araştırmacılar da istifade
edebiliyor. Haftanın 7 günü
gece 23.00’e kadar açığız,
kütüphanemiz açık raf sistemi
ile çalışıyor. Araştırmacı,
kütüphane içinde özgürce
dolaşıp istediği eseri rafında bulup istifade edebiliyor.
Günlük olarak eser kullanma
barajı yok. Kaynaklara çok rahat ulaşma imkânı var, öğlen
yemeğimiz ve çay ikramımız
var. Araştırmacının, yorulduğu
zaman hava alabileceği güzel
bir bahçemiz, binamızın yan
tarafında üyelerimize indirimli hizmet veren bir otopark
mevcut. İçinde dinî ilimlerin
de yer aldığı geniş bir sosyal
bilimler kütüphanesi bütün

imkânları ile kullanıcıların
hizmetinde. Bütün bu özelliklerimiz diğer kütüphanelerden bizi ayıran hizmetlerimiz
diyebiliriz.
İSAM yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin sıklıkla tercih
ettiği bir kütüphane. İSAM’ın
mevcut yayın durumu nedir?
Kitap olarak 300.000’i, dergi sayısı olarak da 220.000’i
geçtik. Ayrıca dokümantasyon
birimi ve arşiv koleksiyonlarımız
var. Özellikle kütüphanemiz
tarafından hazırlanan tam
metin PDF olarak istifadeye
açtığımız İlahiyat makaleleri veri
tabanı ile Türkiyat, Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat makaleleri
veri tabanlarımız mevcut. Ayrıca Osmanlıca makale ve risale
veri tabanlarımız ile de araştırmacıların binlerce makale ve
kaynağa ulaşmasını sağlıyoruz.
Son günlerde duyurusunu

yaptığımız içerik
arama özelliğine sahip veri
tabanlarımız ile şimdilik 85.000
makale içinde özel isim veya
ıstılah (anahtar kelime) araması
yapılabiliyor. Atıf indekslere
bakılabiliyor.
İstanbul’da öğrenci sayısının
günden güne artması, İSAM’ın
üye sayısında da ciddi bir yükselişe neden oldu. Bu bağlamda
İSAM talepleri karşılayabiliyor
mu? Avrupa Yakası’nda da İSAM
kütüphanesi kurulamaz mı?
İSAM, kuruluşundan bu yana
Türkiye’de üretilen ilahiyat ve
sosyal bilimler dallarındaki yüksek lisans ve doktora tezlerine,
kitap ve dergi koleksiyonlarının
yanında dokümantasyon birimi
ve veri tabanları ile geniş bir literatüre ulaşma imkânı sağladı.
Tezler akademik açıdan çok
daha iyi bir seviyede yazılmaya

İSAM, kuruluşundan bu yana
Türkiye’de üretilen
ilahiyat ve sosyal
bilimler dallarındaki yüksek lisans
ve doktora tezlerine, kitap ve dergi
koleksiyonlarının
yanında dokümantasyon birimi ve
veri tabanları ile
geniş bir literatüre
ulaşma imkânı
sağladı.
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başlandı. Bu tespiti de hem
lisansüstü öğrenciler hem de
danışmanları bize iletmektedir.
Biz de bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Avrupa
Yakası’ndaki kütüphane ihtiyacını
Rami Kışlası’ndaki İstanbul Şehir
Kütüphanesi’nin karşılayacağı
kanaatindeyim. İSAM, özel ihtisas
kütüphanesi olduğu için etüt
merkezleriyle karıştırılmaması
gerekir.
Türkiye’deki ve özele indirdiğimizde İstanbul’daki kütüphaneler hakkında düşünceleriniz
nelerdir? Bu kütüphanelerin
sundukları yayınların ve fiziki
ortamlarının yeterli olduğunu
düşünüyor musunuz?
Hem Türkiye genelinde hem de
İstanbul’da nüfusa göre yeteri
sayıda kütüphanemiz olduğunu
söyleyemeyiz. Özellikle son
dönemde hem yerel hem de
merkezi yönetimimizde bir çaba
ve gayret olduğunu belirtmemiz
gerekir. Son istatistiki bilgilere
göre İstanbul 15.000.000’u
aşan bir nüfusa sahip. Kültür
Bakanlığımızın çeşitli faaliyetleri
var ama koleksiyon derinliğine
sahip kütüphanelere ihtiyacımız
olduğu bir gerçek. Özellikle İBB
tarafından çalıştayı yapılmış olan
Şehir Kütüphanesi’nin bir an
önce faaliyete geçmesi faydalı
olacaktır. Rami Kışlası’nın geniş
bir koleksiyon ile kullanıcı odaklı
hazırlanarak hizmete açılması
için çalışılması müspet bir
gelişme. İlçe belediyelerimizin
çok güzel faaliyetleri var. Özellikle Zeytinburnu ve Üsküdar
Belediyesi başta olmak üzere
çeşitli belediyelerimiz ihtiyaca
çözüm bulmaya çalışıyorlar.
Bütün belediyelerimizin ilerleyen
dönemlerde bu konuya yoğunlaşacağı kanaatindeyim.
Yalnız bu hususta bir probleme
dikkat çekmemiz iyi olacaktır: Kütüphane hizmeti mi, etüt
merkezi mi? Ortaokul, lise,
üniversite, lisans öğrencile-

ri; TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)
maliye-muhasebe, kaymakamlık,
hâkimlik ve savcılık imtihanlarına
hazırlananlar ya da ders çalışmak
isteyenler evleri ve iş yerleri dışında
mekân arıyorlar. Yerel ve merkezi
yönetimlerin bu ihtiyaca binaen
çözümler üretip kısa zamanda
tedbir almalarının uygun olacağı
kanaatindeyim.
Ülkemizde kütüphanecilik adına
en büyük eksik sizce nedir? Bu
konuda neler yapılabilir?
Türkiye’deki kütüphanelerin devlet
düzeyinde ele anılıp politikası
çizilmiş ve altyapısı oluşturulmuş durumda değil maalesef.
Bu bakımdan üniversite ve halk
kütüphanelerinin ortak bir politika
çerçevesinde ve yeni bir anlayış ile
hizmet vermesi gerekir. 3. Kültür
Şurası’nda konuyla ilgili alınan
kararların geliştirilmesi, takibi ve
uygulamaya sokulmasının çok
önemli olduğu kanaatindeyim.
Son olarak kütüphanelerin bir
medeniyetin şekillenmesindeki rolü ve önemi hakkında neler
söylersiniz?
Bu sorunuzu, konunun uzmanı
akademisyenlerimizin özellikle de
kültür tarihçilerimizin cevaplandırması gerektiğini düşünüyorum.
Biz kütüphanecilerin bu soruya
vereceği cevap biraz daha günlük
işleyiş ve kullanıcı odaklı olacaktır. Özellikle kültür tarihimizde
kütüphanelerin ve kitabın yeri,
toplumsal kullanımı, istifadesi,
kültürümüze ve medeniyetimize
katkısı hususunda hocalarımızın
çok güzel çalışmaları var. Biz de
bu eser ve makaleleri okuyor,
istifade ediyor, öğreniyoruz. Genç
kütüphanecilik (Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü) öğrencilerine ve kütüphaneci dostlarımıza
sahamızın uzmanlarının eserlerini,
özellikle de İSAM Kütüphanesi İlmi
Danışmanı İsmail E. Erünsal hocamızın medeniyetimizde ve tarihimizde kitap, sahaf ve kütüphane
üzerine çalışılmış eserlerini tavsiye
ederim.

Mustafa Birol Ülker kimdir?
1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mustafa
Birol Ülker, tüm eğitim hayatı boyunca kütüphanecilik ve fotoğrafçılık ile ilgili eğitsel kollara üye
oldu. Maltepe Lisesi’ni bitirdikten sonra hayalini
kurduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü kazandı ve 1986
yılında lisans diplomasını almaya hak kazandı.
Aynı yıl o zamanki adıyla TDV İslam Ansiklopedisi
Genel Müdürlüğü’nde dokümantasyon memuru
olarak başladığı görevini 33 yıldır sürdürmektedir. Çanakkale Gazisi dedesi Mustafa Saraçoğlu’nun savaş hatıralarını dinleyerek büyüyen
ve onun sayesinde kitap okuma alışkanlığı ve
araştırma sevgisi kazanan Ülker, genç yaşlardan
beri tarihi kitaplara özel bir ilgi duydu. İlerleyen
yıllarda bu konudaki merakı mesleki yazıları
dışında amatörce askeri tarih sahasında yazılar
yazmasına da vesile oldu. 2010 yılından beri
İSAM’da Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü
olarak görev alan Mustafa Birol Ülker’in, çeşitli
dergilerde ve editörlü yayınlarda kütüphanecilik,
arşivcilik, bibliyografya, veri tabanları, katalog ve
askeri tarihle ilgili çalışmaları bulunmaktadır.
Katkıda bulunduğu bazı eserler: Hüseyin Hilmi
Paşa Evrakı Kataloğu (İstanbul 2006), İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I-I (1953-2000)
(2001-2007) (İstanbul 2008), Yavuz Argıt
Armağanı (2 basım. Kocaeli 2012) İlâhiyat
Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010) (İstanbul 2012), İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015) (İstanbul 2017) Osmanlı’dan
Günümüze Afrika Bibliyografyası, Haz. Ahmet
Kavas, Muhammed Tandoğan, Mustafa Birol
Ülker, (İstanbul 2013) ve Kitaplara Vakfedilen Bir
Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan: Tarih,
Edebiyat ve Tasavvuf - Kütüphanecilik ve Arşivcilik, I-II, Hazırlayanlar; Hatice Aynur, Bilgin Aydın,
Mustafa Birol Ülker (İstanbul 2014).

Röportaj: Rıdvan Kaşıkçı
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ÇEKMEKÖY VE
CİVARINDA
DİNİ YAPILAR-2

Çekmeköy’ün Tarihi

SIRAPINAR
MUSTAFA AĞA
CAMİİ
Saray bostancıbaşılarından Mustafa
Ağa tarafından yaptırılan caminin
inşa tarihi hakkında kesin bilgi
bulunmuyor. Ancak Ekrem Hakkı
Ayverdi tarafından yapılan çalışmalardan 1530’lu yıllarda inşa edilmiş
olabileceği anlaşılıyor. Bostancıbaşı
Mustafa Ağa başta olmak üzere
çok sayıda kişi vakıf kurmuştu. Bu
vakıflar sayesinde özellikle Beykoz
ve civarındaki köylerde bulunan
camilere görevli tayin edilmiş ve
buraların çeşitli ihtiyaçları giderilmişti. İskender Ağa Vakfı (Reisü’l-Bostaniyan Abdullah oğlu), İsa Beğ Vakfı
ve Mustafa Ağa Vakfı (Abdurrahman
oğlu) Sırapınar Köyü ile ilgilenen
vakıflardandı.
İskender Ağa Vakfı’nda Mart 1544
tarihli Mevlana Ebussuud imzasıyla
bir vakfiye bulunmaktadır. Vakfın
şartları bu vakfiyede şöyle belirtilir:
“Tevliyet nefsine ba’dehu bağçe-i
âmirede reis olana ola ve cüz’leri
mu’allim olanlar tilâvet ideler. Hâliya
mütevelli bostan-ı mir-i kethüdasıdır
ve reisü’l-bostaniyyin nâzırdır.”
İsa Beğ Vakfı ile Mustafa Ağa Vakfı’nın, İskender Ağa Vakfı’ndan daha
önce kurulduğu anlaşılıyor. İsa Beğ
Vakfı’nın vakfiyesi, Mustafa Ağa
vakfiyesinin zeylinde yazılmıştı. İsa
Beğ Vakfı’ndan Sırapınar Köyü’ndeki camiye imam ve müezzin tayin
edildiği anlaşılıyor. İsa Beğ Vakfı’nın
şartları şöyle belirtilmişti: “Hatib
ve müezzinler birer cüz okuyalar
ve tevliyet Mustafa Ağa evkafının
mütevellisine ola. Hâliya mütevelli
Yusuf’dur.”
Mustafa Ağa Vakfı’nın 1530 yılına ait
Mevlana Mehmed b. Aliyyü’l-Fenari
imzasıyla bir vakfiyesi bulunmaktadır.
Vakfın şartları şöyledir: “Mahsûlât-ı
evkaf mesârif-i mezkûreye sarf oluna
ve tevliyet nefsine ba’dehu aslah-ı
‘utakkasına ve ba’dehüm Kostanti-
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niyye’de hâkimü’l-vakt ihtiyâr etdüği
kimesneye ola ve nezaret-i hasbiye
bostancılar reisi olan ola ve rakabe
mukaddem ola. Hâliya mütevelli
Yusuf’dur.”
Sırapınar Köyü’ndeki cami ile ilgili
kayıtlara arşiv belgelerinde de rastlamak mümkündür. İsmi Mustafa Ağa
Camii olarak devam etmişti. Elimizdeki belgeler imam ve hatip tayinleriyle
ilgili olup ilki 1726 tarihlidir. Cami
imam hatibi olan Mehmed isimli kişinin kendi rızasıyla bu görevi bırakması üzerine yerine Hüseyin Halife
görevlendirilmişti. 1830 tarihinde de
caminin boş olan hatipliğine İbrahim
Halife’nin tayin edildiğini görüyoruz.
Aynı şekilde 1835 tarihinde boş olan
hatiplik görevine Halil Halife’nin
getirilmesi söz konusudur.
Sırapınar Köyü’ndeki bu cami
uzun yıllar ibadete açık kalarak
Müslümanların hizmetinde olmuştu.
Yunanlıların işgali döneminde
Ömerli Kazası’na bağlı olan Sırapınar
Köyü’nde terk edilen cami ile birlikte
mektep, muallim ve imam odaları
da zarar gördü. Zarar gören yerler
Muratlı Köyü’nden Gül Ahmed isimli
hayır sahibi tarafından 1922’de tamir
ettirildi. Devlet de Gül Ahmed’e bu
davranışından dolayı nişan verdi.

ÖMERLİ HASAN
EFENDİ CAMİİ
Ömerli Köyü’nde bulunan bu camii,
hayır sahibi Hasan Efendi tarafından
yaptırıldı. 1837 tarihli bir kayıtta,
Hasan Efendi Camii imam-hatibi
Seyyid Hüseyin Halife’nin vefatıyla
boş kalan bu göreve günlük 2 akçe
vazife ile Seyyid Mehmed Halife
imam ve hatip tayin edilmişti.

SULTANÇİFTLİĞİ
KÖYÜ CAMİİ
Sultançiftliği Köyü’nde 1838 yılına kadar cami olmadığı anlaşılıyordu. Köy
ahalisi tarafından verilen dilekçede

Müslüman ahalinin cemaatle namaz
kılmaktan mahrum oldukları belirtilmişti. Köy ahalisinin talepleri
dikkate alınmış ve bunun üzerine
Atik Valide Sultan Vakfı’na ilhak
edilen Sultançiftliği Köyü’ne padişah
iradesiyle bir camii ile bir mektep
inşa edilmişti. Yeni inşa edilen cami
ve mektebe, kaynağı Atik Valide
Sultan Vakfı’ndan karşılanmak üzere
imam, hatip, hademe ve muallim
gibi görevlilerin tayini de kararlaştırılmıştı.
Buna göre imamlık ciheti için aylık 40
ve hatiplik ciheti için aylık 10, müezzinliği için aylık 10, kayyımlığı için
aylık yine 10 ve mektep hocalığı için
de aylık 10 kuruş olmak üzere toplam
80 kuruş tahsis edilmesi kararlaştırılmıştı. Sultançiftliği Köyü ahalisi
1876 yılında Hükümete verdikleri
dilekçede, köydeki Atik Valide Sultan
Vakfı’na ait mektebin muallimi Hacı
Hasan Efendi’nin, maddi durumunun
iyi olmadığını ifade etmişler ve
görevine layıkıyla devam edebilmesi
için de maaşına vakıf gelirinden zam
yapılmasını talep etmişlerdi.
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Köşe Yazısı

ERKEK LAZER
EPİLASYON
NEDİR?
Günümüzde erkekler de kadınlar kadar
kendine, vücuduna ve görünüşüne dikkat etmektedir. Spor salonlarında, havuzda, sahilde
veya soyunma odalarında gömleğinizi çıkarmaktan rahatsız oluyorsanız, boyun ve çene
bölgenizde ağrılı kıl batıkları varsa erkek lazer
epilasyon ile tüm bunlardan kurtulabilirsiniz.

1898 tarihli başka bir belgede de Sultançiftliği’ndeki cami ile Atik Valide Sultan İbtidaisi binasının köhne ve eski olduğu belirtilmişti. Binanın
durumu eğitimi olumsuz etkilemekteydi. Muallimin eğitim programını tam olarak uygulayamaması sebebiyle öğrencilerinin imtihan edilemeyecek seviyede olduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine
mektep binasının tamir ve tefrişi için Hazine-i
Hassa, camiin tamiri için de Evkaf-ı Hümayun’dan
maddi kaynak talep edildi.

ALEMDAĞ
SURP NİŞAN KİLİSESİ
Arşiv belgelerinde bazı köylerde bulunan kiliselerle ilgili bilgiler de vardır. Ancak kilisenin ne zaman
inşa edildiği hakkında malumat bulunmuyor. 1833
tarihinde İstanbul ve tevâbii Ermeni Patriği’nin
talebi üzerine kilisenin tamirine izin verilmişti. Buradan da kilisenin 1833 yılından önce inşa edildiği
anlaşılmaktadır.
Yine 1838 tarihli bir tezkirede Alemdağı Köyü’nde
bulunan Ermeni Kilisesi’nin aktarılmaya muhtaç
kiremitleri olduğunun Ermeni Patriği tarafından
bildirildiği ve bu konuda kiremit aktarılmasına izin
verilmesi istendiği ifade edilir. 20 Temmuz 1838
tarihli irade ile de bu tamirat için izin verilmişti.

Daha sonraki tarihli bir belgede de padişahın izni
ve yardımlarıyla tamir ve onarımların yapıldığı, Ermeni Patriği İstepan’ın şükran ifadelerinden ortaya
çıkıyordu. Bu tamir ve onarımdan bir yıl sonra şiddetli kış nedeniyle kilisenin tekrar zarar gördüğü
ifade edilerek yeniden yardım talep edilmiştir.
Diğer belgelere göre de kilise çok sık tamir ve
onarıma ihtiyaç duyuyordu. Çünkü 1844 ve 1846
tarihlerinde İstanbul Ermeniler Patriği Piskopos
Natyos’un iki ayrı tamir ve onarım talebi bulunuyordu. Her iki talebe de olumlu cevap verilerek Ermeniler’in istekleri yerine getirilmişti. Ancak kilise
ve köydeki Ermeni halk bu iyi davranışları hak etmediğini sonraki yıllarda yaptıklarıyla göstermişti.
Alemdağ Köyü’nde bulunan Ermeni kilisesi Birinci
Dünya Savaşı öncesinde Taşnak komitacılarının
en önemli gizli toplanma ve faaliyet merkezlerinden biri oldu. Bunun sonucunda da kilise camiye
çevrildi. 1960’lı yıllardaki bilgilere göre camide
hasır ve birkaç parça kilim ve seccade ile döşenmiş,
mihrabın iki kenarında iki şamdan, iki duvar gaz
lambası, bir asma gaz lambası, rakkaslı bir duvar
saati bulunmaktaydı. Köyün serveti, caminin çok
daha mükemmel bir şekilde tezyin ve teşrifini
temin edecek durumdaydı. Ne yazık ki bu tarihte
caminin imamı da bulunmuyordu.
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Eskiden son derece ağrılı olan erkek
lazer epilasyon uygulamaları modern
cihazlarla oldukça rahatladı. Cihazların gelişimi ve soğutma teknolojilerinde gelinen son nokta ile
lazer epilasyon, oldukça konforlu bir
uygulama haline geldi. Erkeklerde
en sık talep edilen lazer epilasyon
bölgeleri sırt, omuzlar, göğüs, karın,
yüz, kulaklar, kaşlar ve boyun bölgesidir. Son yıllarda sadece sporcular,
görsel sahne sanatları ile uğraşanlar,
yüzücüler değil toplumun genelinde
lazer epilasyon yaptırma yönünde
bir talep vardır. Zira erkekler de
depilasyondan (geçici çözümlerden)
oldukça sıkılmış durumda.

Erkeklerde Lazer Epilasyon
Nerelere Yapılır?
Erkeklerde lazer epilasyon talepleri 2
türlüdür.
Bunlardan ilki ve çoğunlukla; kıllar
azalsın yeter, tamamen yok olmasına
gerek yok şeklindeki taleptir.
Diğer talep ise özellikle atlet, yüzücü,
vücut geliştirme sporu ile uğraşanlar
tarafından sıkça talep edilen tamamen yok olması talebidir. Tamamen
yok olması işlemi elbette daha fazla
seans gerektirecektir. Zira erkeklerde
kadınlardan farklı olarak kıllar sayı
olarak çok daha fazla ve sıktır.

Erkeklerde en sık lazer epilasyon
yapılan bölgeler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sırt
Göğüs
Omuz
Ense
Boyun
Sakal üstü
Kaş ortası
El üzeri
Kol altı
Kulak

Erkeklere Uygulanan
Lazer Epilasyon Kaç
Seansta Biter?
Erkek lazer epilasyon kadındakinden farklı olarak 6-8 seans sürebilir.
Kıl tipi ve yoğunluğu bunda etkili
faktörlerdir. Ortalama seans sayıları
bu şekilde olsa da değişkenlik göstermektedir. Talep edilen tamamen
kılsız bir görünüm ise birkaç ek seans
gerekebilir. Erkeklerde talep edilen
genellikle kıl yoğunluğunun azaltılması olduğundan, genellikle 6-8
seans yeterli olabilmektedir.

Erkeklerde Lazer Epilasyon
Hangi Yaşta Yaptırılmalıdır?
Lazer epilasyon beyaz kılları gör-

mediğinden erkeklerde kıllar beyazlaşmadan (erken yaşlarda) yapılması
oldukça önem taşır. Peki beyaz kıllara
sahip olan erkekler ne yapmalıdır?
Bu özelliklere sahip danışanlarımızı
doğrudan iğneli epilasyon uygulamasına yönlendirip rahatsız oldukları
o beyaz kıllardan kurtarabilmekteyiz.

Lazer Epilasyon
Ağrılı mıdır?
Günümüz teknolojisinde yeni cihaz
seçenekleri ve soğutma modülleri
ile erkek lazer epilasyon son derece
konforlu bir şekilde yapılabilmektedir. Ağrı ve acı oldukça azdır. Fakat
kişilerin ağrı hissi acı eşiğine bağlı
olduğundan değişkenlik gösterebilmektedir.

Merve Buluter
Uzman Estetisyen
www.estemaia.com
instagram: estemaia_guzellik
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ARTIK YOKUM

B

alat’ta büyük bir elma
ağacının dibinde
oturuyordum
her pazar olduğu
gibi. Benim için
özel bir ağaçtı.
Kimselerin
olmadığı, insanlardan uzak bir yerdi
burası. Bu elma ağacı
benim çocukluğumdu
belki de, çünkü babam
ile birlikte ekmiştik,
tohumların filizlenmesine birlikte şahit olacak, birlikte
toplayacaktık meyvelerini. O günün
benim en mutlu
günüm olduğunun farkında
değildim. Sabahı cehennem
olacak bir gecede uyumuş,
kalbim sıkışarak uyanmıştım.
Üzerimde bir kasvet vardı.

Kalktım babamın yanına
yatmak için, sarıldım ona. Bir
terslik vardı. Dokunuyordum
ama hissedemiyordum. Birden
yaşıyor mu diye kontrol etme ihtiyacı duydum. Şaka gibiydi nefes
alışını duyamıyordum.
Nabzını yokladım, o da yok. Birkaç
dakika beklediğimi hatırlıyorum
ama olayın ciddiyetini anlayamadım
sanırım, tekrar nefesini nabzını
kontrol ettim. Tekrar, tekrar, tekrar...
Ve artık o yok…

Ben sendim baba. Artık yokum. Üç veya dört gün sonraydı
sanırım. ‘’Sanırım’’ diyorum
çünkü zaman kavramını beynimden silmiştim. Boş bakışlar
ile yaşamaya devam etmeye
çalışıyordum. Yanından geçerken
aynaya takıldı gözüm, kilo vermiş,
geceleri uyuyamadığım için gözlerimin altı morarmıştı. Her şeyi
görmüş, geçirmiş; her dini yaşamış,
hissetmiş yılların eskittiği zamanla
çöken Balat sokakları gibiydim.
Kendimi sayfalara gömmüştüm.
Günlükteki sayfalar bitmek
üzereydi ama yazmayı bırakmıyordum. Okula da gitmiyordum. İnsanların bana bakınca
gözlerinde beliren acıma duygusu beni hem üzüyor hem de
sinirlendiriyordu. Vaktimi beni
tanımayan, hikâyemi bilmeyen,
insanların bulunduğu ortamlarda
geçiriyordum.

Balat’ın tümsekli ve yokuşlu
sokaklarına inat yürüyordum, nereye
gittiğimi bilmeden. Yoluma çıktı yıllanmış surlar. Kim bilir yapıldığı zaman
durumları nasıldı. Zamanla harabeye
dönmüş; tinerciler, evsizler, başıboş
serserilerin uğrak mekânı olmuştu.
Kafamı kaldırdım, surları incelerken sırtı
bana dönük, denize doğru oturmuş bir
silüet vardı. Güneş yüzünden göremi-

yordum onu. Biraz daha
bakmaya devam edersem kör
olacağımı düşünüp merakımı
sonlandırmak için yukarıya
çıkmaya karar verdim.
Merdiven demir kapı ile
kapatıldığı için çıkmam biraz
uzun sürse de kıyafetlerim
tozlanarak çıkmayı başardım.
Yürümeye başladım. Denize
en yakın yerde oturmuştu. En
uca. Yaklaştıkça siluet belirginleşiyordu. Çelimsiz, yaşlı
bir adamdı. Yüzünde yer yer
koyu lekeler vardı. Titreyen
parmaklarına inat sigarayı
dudaklarına götürmekten
çekinmiyordu. Yaklaştım
yanına; beni fark etmesi
için boğazımı temizledim,
bakmadı. Hızlı ama tedirgin
adımlarla yanına oturdum.
Beni görmezden gelmesi
sinirimi bozdu. Yorgun gözlerini manzaradan ayırmak
istemiyordu belli ki. ‘’Merhaba’’ dedim. Cevap verme
umudu ile bekledim ama ses
yoktu.
Bekledim, bekledim,
bekledim…
Güneş batmak üzereydi.
Zaten yapacak bir işim olmadığı için yerimden kıpırdamadım. Yaşlı adamın da
tek işi manzarayı seyretmek
gibi duruyordu. ‘’Neden hala
buradasın?’’ dedi bana. Önce
sesin ondan geldiğine emin

olmak için yüzüne baktım,
bana dönmüştü. Bu beni tatmin etmişti. Küçük bir çocuk
gibi anında cevap vermeyecektim, bekleyecektim. Manzaraya kafamı çevirdim onun
bana yaptığı gibi yapmaya
çalıştım. Yaklaşık beş dakika sürdü bu direniş. ‘’Seni’’
dedim, ‘’Seni bekliyordum.’’
Yine başa dönmüştük işte,
güneş batmıştı ama o bir şey
söylemiyordu.
Yavaşça kalktım; içimde
beliren kaybetme duygusunu
hazmedemeyerek. Belki de
bazen vazgeçmemiz gerekiyordu. Bırakabilmek, dur diyebilmek, tamam diyebilmekti bizi mutlu edecek. Ben de
vazgeçtim işte, uzaklaştım
oradan yalnız, kasvetli, ama
tamamen benimle, bizimle dolu olan evime doğru
yürüdüm. Eve dönerken
“bizim” elma ağacının
yanından geçtim. Bu sefer
yanına çöküp ağlamadım,
önünde durdum, baktım ama
ağlamadım. Yoluma devam
ettim babama içimden selamlar göndererek. Bitişik rengârenk cumbalı evlerin arkasındaydı benim evim. Kimsenin
gözüne güzel gelmezdi ama
bana özeldi, hoştu çünkü
babam ve benim anılarım ile
döşenmişti.

Belki de
bazen
vazgeçmemiz
gerekiyordu.
Bırakabilmek,
dur diyebilmek, tamam
diyebilmekti bizi mutlu
edecek.

Büşra Akyıldız
2001 yılında Rize’de doğdu.
Güç Kardeşler Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencisidir.
Yedi aydır Çekmeköy Yazı ve Şiir
Atölyesi’ne devam etmektedir.
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İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan projeyle yayaların
trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekmek için 81 ilde aynı
anda farkındalık çalışması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı trafik
kazalarını azaltabilmek
ve trafik güvenliği
konusunda farkındalık
oluşturabilmek amacıyla
çalışmalarına devam
ediyor. İçişleri Bakanlığı
tarafından trafikte yaya
bilincinin oluşturulması
ve yaya geçitlerinin kul120

lanımının yaygınlaştırılması amacı ile ‘Öncelik
Hayatın Öncelik Yayanın’
sloganıyla Tüm Türkiye’de gerçekleştirilen etkinliklere Çekmeköy’de
Mehmet Akif Mahallesi
ev sahipliği yaptı.

Proje kapsamında; İsmihan İsmet Süzer İlkokulu önünde
öğrenciler yeleklerini giydi, dur ve geç yazılı işaret
levhalarıyla sürücüleri uyardı. Durdurulan sürücülere
yeni yasa hakkında bilgi veren broşürler dağıtıldı. Eyleme
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan da katıldı. Arslan,
bizzat sürücülerin yanına gelerek trafikte dikkatli olmaları
konusunda uyardı
Proje ile yaya geçitlerinde yayaların sürücüler tarafından fark
edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün
vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Proje ile yaya
geçitlerinde yayaların sürücüler
tarafından fark
edilmesi, yaya
geçitlerinde
yayaların geçiş
üstünlüğünün
vurgulanması,
yayaların yaya
geçitlerini
kullanmasının
teşvik edilmesini
sağlamaya yönelik çalışmalar
yapılıyor.
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Materyallerden biri sıcak ve nemli havalarda nemi emiyor,
diğeri ise uzaklaştırıyor. Kumaş, derideki teri algıladığında şekil
değiştirerek daha çok ısının kaybedilmesine neden oluyor.
Böylece vücudu serinletebiliyor. Aksi durumda ise derideki
nemi buharlaştırarak, vücudu ısıtıyor.

KANSER TEDAVİSİNE

‘MR LINAC’

Acıbadem Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr.
Enis Özyar, kanser tedavisinde yeni bir yöntem olan MR LINAC
radyoterapi sayesinde, tümörün hareketlerinin algılanarak hızlı
ve net görüntü alınabildiğini, işlem sırasında tümörün hareketine göre yeni planlama yapılmasının mümkün olduğunu
aktardı. Vücuttaki tüm tümörlerde kullanılan yöntem, özellikle akciğer, prostat, karın içi tümörleri, karaciğer tümörleri
ve metastazları ve pankreas kanserlerinde hastaya, önemli
kazanımlar sağlıyor.
Prof. Dr. Enis Özyar, eskiden görüntünün ﬁlmlerle yapıldığını
belirterek, yeni yöntemi şu sözlerle anlattı: “Önceleri,
makinenin üzerine entegre edilmiş cihazlarla ﬁlm çekerek
görüntüleme yapılıyordu. Sonrasında devreye tomograﬁ
girdi. Fakat tüm bu görüntüleme yöntemleri, hastanın
tümörünü ya da etrafındaki normal dokuları çok iyi göstermiyordu. Bunun için de ilgili bölgeye dışarıdan iğneyle
girerek, birtakım metal belirteçler konulup tümör dolaylı
olarak görülmeye çalışılıyordu. Çünkü yapılan uygulama
yumuşak dokuları ve tümörü göstermediğinden, kemiklere
göre görüntü alınıyordu. Ancak yeni yöntem; günümüzde
en iyi görüntülemeyi sağlayan MR ile LINAC cihazını bir
araya getiriyor.”
Artık bu yöntem sayesinde en ideal görüntüyü yakalayabildiklerini söyleyen Radyasyon Onkoloğu, yöntemin özelliklerinden birinin de tümörün yerinin çok net olarak görülebilmesi
olduğunu belirtti.
Kanser tam 12’den vuruluyor!
Yeni yöntemin özelliklerinden biri de tümörün hareketini
algılaması. Zira uygulama sırasında hem hasta hem de bazı
iç organlar istemsiz hareket edebiliyor. Oysa ışın verme
sırasında hastanın hiç hareket etmemesi gerekiyor. Eskiden
bu mümkün olamayabiliyordu. Örneğin hasta, istemsiz nefes
alıyor dolayısıyla tümörün yeri anlık olarak değişiyordu; tümör
hareket etse bile, yöntem aynı noktaya ışın gönderdiğinden bu
kez tümör değil, normal dokular ışın almış oluyordu. Oysa yeni
yöntemin akıllı yazılımı sayesinde, MR görüntüleme anlık ve
sürekli yapılabiliyor, net görüntü alınabiliyor ve tümörün her
hareketi anında saptanabiliyor.
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Araştırmacılar, ürettikleri bu yeni kumaşın anında işe yaradığını
belirtiyor. Böylece ısındığınızı fark etmeden önce bile, kumaş sizi serinletmeye başlıyor. Bu özel kumaş, tıpkı normal
kumaşlar gibi boyanabiliyor ve yıkanabiliyor. Bilim insanları, bir
giyim firmasıyla anlaşarak yeni ürettikleri kumaşı test edeceklerini açıkladı.

Bu teknoloji dünyada ilk
Böylece ışının nerede, ne dozda verileceği değişen hareketlere göre yeniden planlanabiliyor. Bu sayede vücudun
içinde gözle görülemeyen bir tümör bile, net bir şekilde
görüntülenip radyasyon onkoloğuna iletiliyor; radyasyon
onkoloğu tümörün hareketine göre anlık ve yeniden planlanma yaparak bir cerrah titizliğinde doğru ve hassas ışınlamayı
yapabiliyor. Klasik radyoterapi uygulamalarında mümkün
olmayan anlık tedavi planı değişikliği ve “günün anatomisi”ne
göre “günün tedavi planı” yapılması sadece bu teknoloji ile
mümkün görülüyor. Prof. Dr. Enis Özyar “Yani hastaya her gün
kişiselleştirilmiş bir plan yaparak tedaviye alma şansımız var.
Dünyadaki ilk ve tek teknoloji bu. En büyük farkı da bu” diyor.

TÜRK GENCİNİN TASARIMI

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA

GÜNDEM OLDU
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kasap, Apple
MacBook Pro'lar için geliştirdiği tasarımla, dünya teknoloji
basınının gündemine oturdu. Furkan Kasap'ın geçen yılın
ağustos sonunda tasarladığı Apple MacBook Pro Touch 2018
konsepti, web siteleri tarafından okurlarına "akılalmaz bir Mac
klavye" gibi ilgi çekici başlıklarla duyuruldu.
Apple'ın MacBook Pro'larda uygulamaya başladığı touch
bar'ları daha özgün hale getirmek için bir çalışma yaptığını
anlatan Kasap, şunları kaydetti: “Yeni özellikler eklesem nasıl
olur?' diye düşündüm. Mesela, şu an çok küçük bir touch
bar var. Sadece ses açma kapama ya da kapatma gibi şeyler

yapılabiliyor. Bunu daha iyi hale, daha
büyük bir hale nasıl getirebilirim diye
kafa yordum. Bilgisayarda çalışırken
telefonla da ilgilenmemiz gerekebiliyor.
Hem bilgisayarla hem telefonla uğraşmamak için klavyelerin üzerinden, dokunmatik
klavyenin üzerinden nasıl telefondaki uygulamalara erişebileceğimizi düşündüm. Klavyede yazarken ekrandan projemizi
kapatmadan, klavyenin üstünden sosyal medya hesaplarımızı
kullanabilmeyi öngördüm.”
Arkadaşlarına "Apple yapmış" gibi iletti
Genç tasarımcı Kasap, MacBook Pro 2018 Touch konseptini 2
günlük bir çalışmanın ardından tamamladığını, çalışmayı önce
kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, ardından da
yakın arkadaşlarına "Bunu Apple yapmış, sizce nasıl olmuş?"
diye sorarak tepkilerini ölçtüğünü söyledi.
Kasap, tasarım konseptinin yakın çevresinden "tam not" almasının ardından bunu, dünyaca ünlü teknoloji tasarım blogu
Yanko Design'a gönderdiğini, blogun da bunu takipçileriyle
paylaştığını anlattı.
Yanko Design paylaşımının ardından Forbes, Digital Trends,
The Next Web ve Yahoo Finance gibi küresel internet haber
sitelerinde haber olduğunu aktaran Kasap, tasarımın 11 farklı
dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde yer
aldığını aktardı.

ORTAM SICAKLIĞINA GÖRE

ISINIP SOĞUYABİLEN

KUMAŞ ÜRETİLDİ

Maryland Üniversitesi bilim insanları YuHuang Wang ve Ouyang Min tarafından geliştirilen yeni kumaş, ortama göre kendi
kendini ısıtıp soğutabiliyor. İki farklı iplik materyali kullanılarak
üretilen bu kumaş, ısı miktarını kendi kendine ayarlayabiliyor.

KARGONUZ VAR!
PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, PTT'nin her yıl
büyüdüğünü ve içinde bulunduğumuz yıldan oldukça umutlu
olduğunu belirtirken, drone ile kargo teslimatına başlayacaklarını açıkladı.
İlk olarak Ankara'da başlatılacak olan drone ile kargo teslimatı,
daha sonra İstanbul ve İzmir gibi büyük illeri de kapsayacak.
PTT'nin, hizmeti vatandaşın ayağına getireceğini vurgulayan
Bozgeyik, “Bunu yaparken de öncelikle mobil araçlarımızı sahaya çıkarttık. Mobil araçlarımızla bir tarafta ulaşamadığımız,
erişemediğimiz noktalar varsa oralara gitmeyi hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı.
Ankara'ya 100 adet Kargomatik
Vatandaşlara gönderilen özel şifre ile istedikleri zaman ve
istedikleri yerde kargolarını teslim alabileceklerini ifade eden
Bozgeyik, Ankara'ya yerli ve milli 100 adet Kargomatik makinesini yerleştirdiklerini açıkladı. PTT'nin her yıl büyüme rekoru
kırdığını ifade eden Bozgeyik, “2019'dan çok umutluyuz.
Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor. PTT'nin büyüme sürecinin, bu yıl da başka bir rekorla
sonuçlanacağına PTT ailesi olarak inancımız tamdır. İnşallah
drone ile kargo taşımacılığını bu yıl başlatmış olacağız”
ifadelerini kullandı.
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Röportaj

Röportaj

MERVE
BÜYÜKÇAPAR
YAZMAK,
İNSANI
ANLAMAKLA
BAŞLIYOR

‘’Öykü okumak zamanın elinden bir şeyler
kurtarmaktır bazen, bazen zamanı genişletmek, bazen bir öykünün satırlarında derdinize derman bulmaktır’’ der Fatma Barbarosoğlu. Merve Büyükçapar da edebiyat
dünyasına yazdığı öykülerle adım atmış
genç bir yazar. Yazarlık Atölyesi’nde aldığı
eğitimin ardından geçtiğimiz yıl, süslü laflardan uzak, kendi sesini bağırmadan duyurabilen
bir üslupla kaleme aldığı öykülerini okuyucuların
beğenisine sundu. Çocuk dünyasına alışılmışın
dışında bir perspektiften bakan hikayeleriyle dikkat çeken Büyükçapar, yeni bir şey
söyleyebilmenin hayata farklı bir gözle
bakmaktan geçtiğini söylüyor. Hepimizin öyküsünün güzel akması
temennisiyle Merve Büyükçapar
ile ilk kitabı Kristal Sapan odağında
gerçekleştirdiğimiz söyleşi ile baş
başa bırakıyoruz sizleri…
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Klasik bir soruyla başlıyoruz. Yazmaya
nasıl başladınız? Ne zamandan beri
yazıyorsunuz?
Yazmaya hocam A. Ali Ural’ın yazarlık
atölyelerinde başladım. Yedi yıldır
devam ediyorum.
Bir hikâyeyi oluşturma süreci nasıl
olur? Hikâyelerinizin yayımlanmaya
hazır olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
Hikâye oluşturmada en önemli nokta
sorunsal meselesi. Yani hikâyenin
odak noktası, ne anlatmak istediğinizdir. Sonrası duvar örmek gibi.
Güçlü bir metin için harcı iyi karıp
taşları tek tek ve doğru şekilde yerleştirmeye özen göstermelisiniz.
Süslü laflardan olabildiğince uzak,
kendi sesini duyurabilen, aynı zamanda okurun kulağını tırmalamayan bir
metin çıkmışsa ortaya, o öykünün
hazır olduğunu söyleyebiliriz.
Herhangi bir hikâyenizin tamamlanmasını uzun süre beklediğiniz oldu
mu?
Elbette. Bazen aylar sürebilir bir öykü
yazmak. Hatta işin içinden çıkamadığımda bir iki yıl sonra yeniden
çalıştığım metinler oldu. Ara vermek,
yabancı bir gözle bakmanızı sağlıyor
yazdıklarınıza. O zaman ne yapmanız
gerektiğini daha iyi görüyorsunuz.
Bazen kaldığınız yerden devam
ediyorsunuz ya da olduğu gibi çöpe
atıyorsunuz yazdıklarınızı. Böylece
metnin gücünü de test etmiş oluyorsunuz.
“Kristal Sapan” hikâye kitabınızda çok
özgün hikâyeler var. Bu hikâyeleri
oluştururken nasıl bir yol izlediniz?
Atölyede öğrendiğimiz ilk derslerden
biri şudur: Yazdıklarımızın bugüne
dek söylenenlerden farklı bir yanı
yoksa yazmamızın bir anlamı kalmaz.
Bu düşüncenin ışığında yürüyünce
işimiz zorlaşıyor ama kalemimizden
çıkanlar da ancak o ölçüde sanata
yakın ve kalıcı olabiliyor.
Kristal Sapan’daki öykülerinizin
çoğunluğu çocukların merhametsizliği üzerine kurgulu. Olaylara, kişilere farklı bir gözle bakmanın yazara
ve esere nasıl katkıları olur?
Bir önceki sorunuzla ilintili olacak
cevabım. Yazmanın kurallarından
biri bu. Yeni bir şey söyleyebilmenin

yolu; farklı bir
gözle bakmak.
Özgün eserler
verebilmek için
başka çaremiz
yok aslında. Aksi
halde eskiyi
tekrar etmekten
başka bir şey olmaz yaptığımız.
Bunu yaptıkça
kendimizi
tanımaya,
dolayısıyla
insanı anlamaya başlıyoruz.
Zaten yazmak
bundan başka
bir şey değil.
“Kristal Sapan” çok keyifli bir hikâye
kitabı. Bir sonraki kitabınız yine
hikâye türünde mi olacak yoksa
farklı edebiyat türlerinde de yazmayı
düşünüyor musunuz?
Teşekkür ederim. İleride ne olur
bilemiyorum ama şimdilik hikâye
türünde devam etmek istiyorum.
Hikâyelerinizin iyi bir edebiyat dergisi
olan Karabatak’ta yayımlanması sizin
yazarlık gelişiminize nasıl bir katkısı
oldu?
Bu özel bir heyecan, önemli bir adım.
Bir ustanın elinizden tuttuğunun
kanıtı. Bir kapıdan geçmek ve ilk defa
okurlara buluşmak. Bir okula girmek.
Yazmak uzun ve zorlu bir serüven.
Kolaylıkla ümitsizliğe düşebilir,
başarıp başaramayacağınızı sık sık
sorarsınız kendinize. Karabatak, bir
kere yaptın yine yapabilirsin diye
fısıldayan bir ustaydı benim için, aynı
zamanda, Artık bulaştın bu işe, geri
dönemezsin diyen bir tanık.
Edebiyat dünyasının içinde olmak
nasıl bir his ve Merve Büyükçapar bu
dünyanın neresinde?
Yazdıklarınızın kitap olarak okura
ulaşması bir yanıyla büyülü bir şey.
Ama bu bir sorumluluk aynı zamanda. En çok da kendime karşı duyuyorum bu sorumluluğu. Bunun bir
heves ya da bir tesadüf olmadığını
görmeyi diliyorum Allah’tan.
Yazarların durdukları yeri işaret
eden ortaya koydukları eserlerdir;
dolayısıyla okurun söyleyeceği bir
şey bu.

Yazdıklarımızın bugüne
dek söylenenlerden farklı
bir yanı yoksa
yazmamızın bir
anlamı kalmaz.

Röportaj: Havva Kotan
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Sokağın Sesi

SOKAK
RÖPORTAJI

Mustafa Gülsever – 59 Yaşında
Çok memnunuz ama kuyruk biraz
uzun, yaşlı insanlarımız var. Halkın
rağbeti çok. Dolayısıyla bu projenin
yayılmasını istiyoruz. Tanzim satış
noktaları her yere açılsın. Uygun
fiyata alışveriş yapabiliyoruz, bu
güzel bir şey. En azından marketler
fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülük ettiği, Enflasyonla
Topyekun Mücadele kapsamında sebze - meyve fiyatlarını
düşürmek için açılan tanzim satış noktaları vatandaşlar
tarafından yoğun ilgi görüyor. Pazar ve marketlerdeki fiyatlardan çok daha ucuza alışveriş yapma imkanı veren
uygulama sayesinde gıda fiyatlarındaki artışın engellenmesi hedefleniyor. Tanzim satış noktalarından alışveriş yapan
her vatandaşın ortak dileği ise uygulama noktalarının ve
ürün çeşitliliğinin arttırılması…

Sokağa çıktık ve sorduk:

Nizamettin Ay - 72 Yaşında
Başka ne olabilirdi ki? Soyguncular
dışarıda adam soyuyorlar. 1’e alıp 8’e
satıyorlar. Böyle bir kar mı var dünyada? Öyle olsa herkes yapar. Onların
önüne geçmek için böyle bir çalışma
yapmak zorunda kalındı. Ama onlar da ortadan kaldırılacak. Çeşitler
az ama yeni başladığı için böyledir
diye düşünüyorum. Satış noktaları da
artırıldı. Halk için güzel bir alternatif.

Hayrullah Fındık – 77 Yaşında
Başka yerlerde her şey ateş pahası, hiçbir
şey alamıyorsunuz. Biz hükumetten
memnunuz. Allah Cumhurbaşkanımıza
güç kuvvet versin. O bize yardımcı oluyor, biz de ona yardımcı olmalıyız. Marketler soğanı sakladı, çürüttüler. Halbuki
hakkı neyse o olsun fiyatı. Dolayısıyla
uygulama bizi çok memnun etti. Allah
yapandan razı olsun.

Tanzim satış noktalarının açılmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz,
uygulamadan memnun musunuz?

Murat Kirazcı – 60 Yaşında
Vatandaş ucuza ürün alabiliyor. Çeşitlerin artması
da bizi mutlu eder tabi. Ben
uygulamadan gayet memnunum. Bu sayede pazar ve
marketlerdeki fiyatların da
düşeceğini düşünüyorum.

Elif Özdemir – 70 Yaşında
Parti’yi nasıl düşereceğiz
diye ne yapacaklarını
şaşırdılar, fiyatların başka
bir açıklaması olamaz. Ayıp
bir şey gerçekten. Allah
fırsatçılara fırsat vermesin.
Uygulamadan memnun
olunmaz mı hiç? Ben emekli
bir kadınım. Çok güzel oldu
tanzim satış noktaları.

Hatice Karataş – 60 Yaşında
Çok sıra bekledik. Daha büyük olsun,
temennimiz bu. Yaşlısı var, hastası
var. Allah fırsatçılara, fahiş fiyat
uygulayanlara hidayet versin, başka
bir şey diyemiyorum. Çok kızıyorum
onlara. Madem tanzim satış noktaları açıldı, çeşitlilik de artsın. İmkan
varsa her şeyden yararlanalım. Ben
alım miktarını da makul buluyorum.
Gayet güzel bir uygulama.

Havva Karan – 55 Yaşında
Uygulamadan çok çok memnunum, bir gün önce de gelmiştim
zaten. Terazi sayısını artırabilirlerse
daha iyi olur. Erdoğan çok güzel
bir proje başlattı. Kendisine çok
teşekkür ediyorum. Bazı marketler
de indirim yapmaya başladı, iyi oldu
bu bakımdan.
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Nurcan Demiroğlu – 52 Yaşında
Uygulamadan memnunum ama
sadece seçim zamanı devam etmesin bu uygulama ki halk ekonomik
olarak ezilmesin. Marketlerde fiyatlar
çok yüksek. Eşim kalp hastası. Ona
rağmen geldik, sıraya girdik. Biz
buraya geldiğimizde her ihtiyacımızı
karşılayabilelim istiyoruz. Yeşillikler
ve diğer sebze meyve çeşitleri de
gelirse çok iyi olur.

Mehmet Oruç – 54 Yaşında
Demek ki bu işler ucuza da olabiliyormuş. Allah razı olsun emeği
geçenlerden. Amaç bizi küçük
düşürmek, Tayyip Erdoğan’ı
düşürmek. Bizim de Cumhurbaşkanımızı, belediye başkanımızı
düşünmemiz lazım. Ben vatandaş
olarak sadece devlet büyüklerinden beklenti içerisine girmenin
doğru olmadığını düşünüyorum.
Bizim de devletin bekasını düşünmemiz lazım. Doğru hareket
edelim ki keşke demeyelim. Ülkesine, bayrağına, ezanına sahip
çıkmayana fırsat vermeyelim.

Yüksel Atalar – 45 Yaşında
Uygulamadan sonuna kadar memnunum. Pazarcılar belki ders alır da
bizler de rahat ederiz. Gerçi pek ders
alacak gibi de durmuyorlar. Pazardan
geliyorum, soğanın kilosu hala 6 lira.
Sonra diyorlar ki devlet kötü, hükumet kötü. Kötü biziz, kötü fırsatçılar.
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Haber

ZUMBA KİDS İLE

BİR TATİL
Çekmeköy Belediyesi çocukları ara tatilde de unutmadı ve
çocukların sanatsal yönünü ve
kültürel gelişimlerini destekleyen faaliyetlerine bir yenisini
daha ekledi. Çocuklar yarıyıl
tatili boyunca Zumba dersleriyle
hem eğlendi hem de spor yaptı.
Çocukları sanat, kültür ve
sporla buluşturan Çekmeköy
Belediyesi, etkinliklerine bir
yenisini ekleyerek “Zumba Kids”
derslerini başlattı. Çocukların
motor becerilerinin gelişmesi ve
sosyalleşmeleri açısından oldukça etkili olan Zumba Kids aynı
zamanda sporu eğlenceli bir
hale getirerek çocukların keyifli
vakit geçirmelerini sağladı.

Çocuklara zumba dansını
tanıtırken gelişimlerinin
desteklenmesini amaçlayan
Çekmeköy Belediyesi, uzman
eğitmenler eşliğinde verilen
zumba eğitimi ile çocukların;
koordinasyon, ritim duygusu,
konsantrasyon, duygusal ve
işitsel zekalarını geliştirmeyi
hedefledi.

Yumurtayı
elinize
alıp salladığınızda
içinden sıvı sesi
duyuluyorsa, yumurtanın
taze olmadığını anlayabilirsiniz.
Elmayı dondurup
oda sıcaklığında bekletirseniz
elmanın suyunu
elinizle sıkarak
saniyeler içerisinde
çıkarabilirsiniz.
Bayatlamış ekmeğinizi su
ile ıslatıp fırında ısıtırsanız
fırından yeni alınmış gibi
yumuşacık olacaktır.
Kireçlenmiş çaydanlığınızın
içini limon
tuzuyla kaynatırsanız kireç
kendiliğinden yok
olacaktır.
Cam ocaklarınızı bebek
yağıyla sildiğinizde üzerindeki çiziklerin yok olduğunu
göreceksiniz.
Uyuma hormonu olan
melatoninin salgılanma
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süresindeki artışın,
yaşlanmayı geciktirdiği kanıtlandı.
Çok uyuyan genç
kalıyor!
Eğer bir yerde çok kasis
varsa orada trafik kültürü
düşüktür. Tabelayı okumak
yetmiyorsa, okuduğunu anlamıyorsa, sürücüyü fiziksel
engellerle durdurmak zorunda kalırsınız.
Hostesler yolculara neden
bu kadar kibar davranırlar?
Çünkü insanları misafir psikolojisine sokarlar ve misafir
gibi hisseden bizler, içinde
bulunduğumuz ortama zarar
vermemeye çalışırız.
Sülüklerin kimyasal
hafızası vardır. Sülüğü bir
labirenti öğrettikten sonra öldürürseniz ve başka
sülüklere yedirirseniz,
diğer sülükler de artık
labirentten nasıl çıkacaklarını bilirler.
Kuşların tümü
yağmur esnasında
sığınak bulur ancak kartal, bulutların üzerinden uçarak yağmurdan sakınır.
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Köşe Yazısı

Sinema

ALTIN SÖZLER
Oscar Wilde

Hepimiz bataktayız ama
bazılarımız yıldızlara bakarız.
Bazıları gittiği yeri mutlu
eder, bazıları da gittiklerinde mutlu eder.
Her zaman düşmanlarınızı
affedin, onları daha fazla
hiçbir şey kızdıramaz.
İyi bir arkadaş seni her
zaman önden bıçaklar.
İnsanların çoğu, kendileri değil başkalarıdır.
Düşünceleri başkalarının
düşünceleridir, yaşamları
başkalarını taklittir ve
tutkuları ise alıntıdır.
Sinik biri her şeyin fiyatını
bilen ancak hiçbir şeyin
değerini bilmeyendir.
Hiçbir şey yapılmaya değmez, dünyanın “YAPI-
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LAMAZ” dediklerinden
başka.
Başkalarının düşüncelerine göre hareket edeceksek kendi düşüncelerimizin ne anlamı kalır?

VİZYONDAKİLER

Dostun üzüntüsüne acı
duyabilirsin. Bu kolaydır!
Ama dostun başarısına
sempati duyabilmek,
sağlam bir karakter
gerektirir.
İnsanlar daha çok kendilerinin ihtiyacı olan şeyleri
başkalarına vermeye
bayılırlar, mesela öğüt
gibi.
İnsanların yüzde doksanı
yaşamaz, sadece vardırlar.
Davranışlar kelimelerden
daha fazla konuşur, daha
çok şey ifade eder.

ORGANİZE İŞLER
SAZAN SARMALI
Yönetmen:
Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Rıza
Kocaoğlu, Ezgi Mola,
Güven Kıraç, Ahmet
Mümtaz Taylan, Okan
Çabalar, Yılmaz Erdoğan
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi: 01.02.2019

BİR AŞK İKİ HAYAT
Yönetmen: Ali Bilgin
Oyuncular: İpek Bilgin,
Osman Sonant, Engin
Akyürek, Merve Dizdar,
Bergüzar Korel
Tür: Aşk
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

KARLAR KRALİÇESİ 4:
SİHİRLİ AYNA
Yönetmen: Aleksey
Tsitsilin, Robert Lence
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
22.02.2019

SİBEL
Yönetmen:
Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti
Oyuncular:
Meral Çetinkaya, Emin
Gürsoy, Gülçin Kültür
Şahin, Damla Sönmez,
Erkan Kolçak Köstendil
Tür: Dram
Vizyon Tarihi:
22.02.2019

MUCİZE 2: AŞK
Yönetmen:
Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular:
Mert Turak, Fikret Kuşkan,
Biran Damla Yılmaz
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 01.03.2019

MUTLU LAZZARO
Yönetmen:
Alice Rohrwacher
Oyuncular:
Adriano Tardiolo, Alba
Rohrwacher, Agnese
Graziani
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 01.03.2019

CAPTAIN MARVEL
Yönetmen:
Anna Boden, Ryan Fleck
Oyuncular:
Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Ben Mendelsohn
Tür: Aksiyon, Fantastik
Vizyon Tarihi:
08.03.2019

TURKISH’İ
DONDURMA
Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: Şebnem
Bozoklu, Erkan Kolçak
Köstendil, Ali Atay
Tür: Tarihi, Dram
Vizyon Tarihi:
15.03.2019

Düş gücü bulunmayanların son sığınağıdır,
tutarlılık.
İnsanların az bir kısmı
mutlu, bir o kadarı
ise mutsuzdur. Geri
kalanların tümü;
mutlu gibi görünen
mutsuzlardır.
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Köşe Yazısı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Zeliş’in Mutfağı

Fırında
Karnabahar
Köftesi

Malzemeler: Orta boy karnahabarın yarısı,
2 yumurta, 2 tutam maydanoz, 2 tutam dereotu, 1 su
bardağı galeta unu, tuz, karabiber, pul biber ve kekik.
Yapılışı: Karnabaharı dallarına ayırıp yumuşayana
kadar haşlayın. Haşlanan karnabaharın suyunu süzüp
ılımaya bırakın ve daha sonra püre haline getirin.
Pürenin üzerine yumurtaları, ince doğranmış maydanoz ve dereotunu, galeta ununu ve baharatları
ekleyerek yoğurun. Galeta ununu karışım köfte olacak
kıvama gelene kadar ekleyin. Daha sonra karışımdan
köfte büyüklüğünde parçalar alarak şekil verin ve
yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden
ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Köftelerimiz hazır, afiyet olsun.

Kerevizli
Enginar
Çorbası

Malzemeler: 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 küçük
limonun suyu, 1 adet enginar, 1 adet kereviz, 3 su bardağı su, 2 diş
sarımsak, 3 yemek kaşığı krema ve tuz.

Yapılışı: Küçük küpler halinde doğradığımız enginar ve kerevizi 1
yemek karışı su, iki yemek kaşığı limon suyunu üzerine dökerek bekletiyoruz. Bir tencerede tereyağı ve unu kavurup oda sıcaklığındaki 3
bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Sebzeleri ve tuzu eklediğimiz çorbamızın üzerine yavaşça kalan limon suyumuzu döküyoruz. Yaklaşık 20
dakika kadar ara ara karıştırarak pişirdiğimiz çorbamıza rendelediğimiz
sarımsakları ekliyoruz. Çorbamızın kıvamını istediğimize göre seyrelterek ya da yoğun bırakarak ocaktan almadan hemen önce kremamızı
ekliyoruz. Çorbamızı servis ederken üzerini dereotu, fesleğen ya da
yakıştırdığımız herhangi bir malzemeyle süsleyebiliriz. Afiyet olsun…
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Cocomel

Malzemeler: 2 paket toz krem

şanti, 1 su bardağı soğuk süt, aldığı
kadar Hindistan cevizi, (içi için)
fındık, fıstık, ceviz, (dış kısmı için)
240 gr benmari usulü eritilmiş
çikolata.

Yapılışı: Süt ve krem şantileri koyu
kıvam alana kadar çırpalım. Yavaşça
Hindistan cevizlerini ekleyelim ve
elimizle yuvarlanacak kıvama geldiğinde Hindistan cevizi eklemeyi
bırakalım. Cevizden biraz daha
büyük parçalar koparıp parmağımızla ortasına çukur oluşturalım.
Fındık, fıstık ve cevizi içine ekleyip
yuvarlak hale getirelim. Ardından dondurucuda 15-20 dakika
bekletelim ve erittiğimiz çikolataya parçaları bulayıp yağlı kağıt
üzerine cocomellerimizi dizelim.
Buzdolabında biraz beklettikten
sonra servis edebiliriz, afiyet olsun.
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Bulmaca

Sudoku

1
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3

6
7
20
8
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8 2
4 1
6 5

64 9 8 2
172 81
3 2
8 53

9
8
2

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

5

9

6 4
3

4

16

17
18

19

Bir önceki sayının yanıtları:

1. İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı.
2. Kavga, dalaş.
3. İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi, bastık.
4. Arınık.
5. Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş

taban veya tavan örtüsü.

6. Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim.
7. Tek, ayrı, kendi başına olan.
8. Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli
kimse.

9. Tasa, kaygı, üzüntü.
10. Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan.
11. Takıntılı.
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12. Büyük delikli kalbur.
13. Erkli.
14. Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne

doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk.

15. Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile
getiren söz veya ezgi.

16. Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama.
3 9 5 4
17. Herkese, her canlıya merhamet eden (Tanrı).
8 4 7 9
6 3
18. Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak2bir1biçimde

yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde,
5 2 bir3ucu
1
sivri olarak yapılan top mermisi.

7 6 1
19. Giysilerde bazı yerlerden içeriye doğru daraltılarak
9 8 4
dikilmiş bölüm.
1 5 8
20. Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur4ağaç
7 ve
2
çalılardan oluşan bitki örtüsü.
6 3 9
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6
5
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MART’19

ÜCRETSİZ

23

MART
CUMARTESİ

TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

SAAT: 20.00

Sultançiftliği Mahallesi, Turgut Özal Caddesi
No:94, 34788 Çekmeköy / İSTANBUL

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

