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Değerli Hemşehrilerim,

Sözlerime, Çekmeköy’ü oluşturan; Merkez, Mimar Sinan, Hamidiye, Mehmet 
Akif, Çamlık, Kirazlıdere, Cumhuriyet, Soğukpınar, Aydınlar, Güngören, 
Sultançiftliği, Taşdelen, Ekşioğlu, Alemdağ, Çatalmeşe, Nişantepe, Ömerli, 
Reşadiye, Hüseyinli, Sırapınar ve Koçullu Mahallelerine desteklerinden dolayı 
teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bizleri bir kez daha sizlere, İstanbul’un 
en genç ilçesine hizmet etmeye layık gördüğünüz için şükranlarımı sunuyorum. 
Halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet etmek olduğunu şiar edinen bir belediye 
başkanı olarak ekip arkadaşlarımla beraber sizleri önümüzdeki beş yıl; daha 
nitelikli, tüm ihtiyaçlara cevap veren, katma değer sağlayan ve her alanda 
gelişmeye yönelik hizmetlerle buluşturacağımızdan şüpheniz olmasın. Bizler, 
sizlerden aldığımız yetki ile on yıldır, gece-gündüz demeden Çekmeköy için 
çalışıyoruz. Çok şükür, siz sevgili Çekmeköy halkı bizlere beş yıl daha ilçemize 
hizmet etme imkânı verdiniz. Yeni dönemde de Çekmeköy’ü daha iyi, daha 
yaşanılır bir noktaya getirmek için; teknolojinin bütün imkânlarını kullanarak, 
şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
 
2009 yılında başlayan yolculuğumuzun ilk beş yılında ilçemizin bütün 
noktalarına en hızlı şekilde ulaşabilmek, sorunları ve eksiklikleri ivedi 
şekilde giderebilmek adına belediyemizi kurumsal hale getirdik. Gönül 
Belediyeciliğinin ikinci döneminde sizlerin artan desteği ile görevimize devam 
ettik. Yaşadığımız ilçenin eğitim, kültür, sağlık, sanat ve spor gibi alanlarına 
yönelik; her yaştan vatandaşımıza hitap eden projeler üreterek hayata geçirdik.

Sevgili Çekmeköylüler,

Yeni dönemde, daha iyi, daha güzel bir Çekmeköy’de yaşamak için 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu dönemimizde çocuklara, 
engelli kardeşlerimize, gençlerimize ve işsizlerimize yönelik projelerimizi 
hayata geçireceğiz. Engelli kardeşlerimiz için “Engelsiz Okul”, Çekmeköy’ü 
eğitim vadisine dönüştürmeye devam etmek için “Taşdelen Şehir Kütüphanesi”, 
mahalle kültürümüz devam etsin diye “Mahalle Konakları”, nefes alınabilecek 
güzel alanları artırmak için “Çekmeköy Millet Bahçesi”, daha fazla kültür-
sanat etkinliği için “Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi”, ailenizle güzel vakit 
geçirebilmeniz adına “Serindere Vadi Park”, amatör tarım, hayvancılık, 
arıcılık ruhunu Çekmeköy’de yaşatabilmek için “Teknobahçe”, Çekmeköy’ün 
güzelliklerini kuş bakışı görebilmek için “Çekmeköy Seyir Tepesi” gibi birçok 
projeyi ekip arkadaşlarımın gayret ve azmi ile gerçekleştireceğiz. Durmadan, 
azimle; gayret, tevazu ve samimiyetten ayırılmadan bir beş yıl daha sizlere 
hizmet etmeye devam edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. 

Bizleri bu göreve yeniden layık gördüğünüz için hepinize en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. 
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Geciken kara trendir. Kur’an-ı Kerim’in duvarlara asıldığı evlerdir. Ekmek 
derdindeki işçinin alın teridir. Mehmet Akif’in ‘’Allah bu memlekete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırmasın’’ dediği topraklardır. 

Neresidir Türkiye? Her karışı tarih kokan İstanbul’dur. Ecdadın düşürmediği 
Çanakkale’dir. Bekirlerin diyarı Diyarbakır’dır. Efelerin yeri titretmesidir. 
Düşman uçakları havalanmasın diye tarlasını yakan Kahramankazan-
lı çiftçilerdir. Türk askerini görünce Geleceğinizi biliyordum diyen Bosnalı 
Teyze’dir. Türkiye olmazsa ümmet olmaz diyen Müslümanlardır. 

Aşık Veysel’in uzun ince bir yolu, Neşet Ertaş’ın türküsüdür Türkiye. Seyyar 
dondurmacıları dört gözle bekleyen köy çocuklarıdır. Elleri tesbihli, ağızları 
dualı yaşlılardır. Dede Korkut Hikayeleri’dir. Fuzuli’nin Su Kasidesi, Sezai 
Karakoç’un Dirilişi, İsmet Özel’in Bir Yusuf Masalı’dır. Yazın özlemle gidilen 
sıla-i rahimdir. Yüzüne duvak örtülen mahcup gelindir. Musa Eroğlu’nun 
sarı saçlarına türkü yaktığı Mihriban’dır. 

Nedir Türkiye? Yarım asırdır ülkeme bir Türk’ün gelmesini bekledim di-
yen Açeli’nin umududur.  Duvarlara asılan Kabe kilimidir. Yunus Emre’nin 
doğduğu topraktır. Fatma Aliye’nin cesaretidir. Almanya’ya giden gurbetçi-
lerdir. Yasin okunan, tavuk-pilav yenilen evlerdir. Yer sofrasıdır Türkiye. Sefer 
tasında rızkını taşımaktır. Anahtar bıraktığın komşudur. Perşembe akşamları 
okunan saladır. 80 yaşında Mekke’den İstanbul’a hicret eden Eyüp el-En-
sari’nin duasıdır. Vatana kurban olsun diye ellerine kına yakılan askerlerdir.

Cemil Meriç’in irfanı, Nurettin Topçu’nun Ahlak’ıdır. Camilerdeki ezan-
dır. Eren Bülbül’ün çocuk yaşta gösterdiği cesaretidir. Ülkenin kaderini 
değiştiren kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’dir Türkiye. Sevdasına sahip 
çıkmaktır. Türkiye, kalbimizin attığı topraktır. Hüznün, umudun ve duanın 
toplamıdır Türkiye...

Bu ülke için emek veren, kapsamlı bir kültür-sanat yayın organı olarak 53. 
sayımızla sizlerleyiz. Fıtrat pedagojisi alanındaki çalışmaları ve ebeveynlere 
yönelik tavsiyeleri ile yüz binlerce anne tarafından beğeniyle takip edilen 
aile danışmanı Hatice Kübra Tongar; doğadan topladığı değerli taşları 
tamamen geleneksel yöntem ve aletlerle işleyen sanatçı Naim Kula; yaprak 
sarması sararak serebral palsili oğlunun tedavi masraflarını karşılayan fe-
dakar anne Neslihan Akın; tasavvuf ve Anadolu müziğini Batılı tekniklerle 
buluşturarak özgün bir müzik çizgisi oluşturan sokak sanatçısı Sedat Anar 
ile yaptığımız röportajları beğeninize sunuyoruz. Bunun yanında, 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 10 Nisan Polis Günü ve 5 Nisan 
Avukatlar Günü’ne yönelik yaptığımız özel çalışmalar sizleri bekliyor. Sanal 
şiddet, minimalist yaşam, spor hakkında doğru bilinen yanlışlar, İslam’da 
kadının yeri, bilgisayar oyunlarında ailelerin tutumu konularında uzman-
ların yazıları da dergimizde. 

Herkese keyifli okumalar…

@cekmekoy2023facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

TÜRKİYE NERESİDİR?
Şahmettin YÜKSEL
Genel Yayın Yönetmeni
sahmettinyuksel2023@gmail.com

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sadece 
Çekmeköyümüzün değil, hiç şüphesiz tüm 
Türkiye’nin kazanımıdır.

Bu aziz milletin kazandığı fakat hiç kaybe-
denin olmadığı bir seçim... 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim-
leri, demokrasi tarihimizin en önemli dönüm 
noktalarından biriydi bu fedakâr millet için. 
Köklerine sımsıkı bağlı ve demokrasi ge-
leneğini iliklerine kadar özümsemiş olduğunu 
bir defa daha ortaya koydu bu necip millet.

Seçimler, halkın kendisini yönetecek değil, 
kendisine hizmet edecek idarecileri seçme-
si açısından demokrasinin en önemli yapı 
taşlarından biridir. Ülkemizin demokrasi tarihi 
açısından da bu seçim, yeni bir dönemin 
başlangıcıydı aynı zamanda. 

Seçimlerin tamamen demokratik bir usulle 
kavgasız, gürültüsüz huzur ortamı içinde 
gerçekleşmesi, milletimizin yerel düzeyde 

yönetimde söz sahibi olması adına güçlü bir 
irade ortaya koymasının kanıtıydı.

Mesajı doğru okumak: Cumhuriyetimizi kuran 
aziz milletin güçlü iradesi, seçimlerle daha da 
perçinlenmiş oldu. Bu değişim, gücünü son 
on yedi yılda artırarak yoluna devam eden 
Türkiye için önemli dönüm noktalarından 
biriydi…

Bu seçimin kaybedeni olmadı! 

Seçimin kazananı genelde Türk demokrasisi 
oldu fakat özelde ise ülkemizi “Daha Güçlü 
Türkiye” idealine ulaştırmak için büyük bir 
irade sergileyen Türk milleti olmuştur.

Seçim sonuçları başta Çekmeköyümüz olmak 
üzere, tüm milletimize, ülkemize ve seçim 
sonuçlarını büyük bir heyecan ve umutla 
bekleyen tüm dünya mazlumlarına hayırlı 
olsun.
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DEVLET HASTANEMİZ
HİZMET VERMEYE BAŞLADI  

BİR AVUKATIN 
KALEMİNDEN 
AVUKATLIK...

Avukat Hilal DURMUŞ

60
GELECEĞİN KAHRAMANI 

ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMI…

HATİCE KÜBRA TONGAR
“Çocuk Yetiştirirken En 

Temel Hatamız Çocuğu 
‘Adamdan’ Saymamak.”

Neslihan AKIN
“TEk DİlEğİM, oğlUMUn 
ADıMlARını TEk BAŞınA 
ATTığını göREBİlMEk…”

Minimalizme Ufak Adımlarla Başlayın:
İşte Size 10 Öneri
Hale Acun AYDın 

CUMHURBAŞKANI 
RECEp TAYYİp 

ERDOĞAN
ÇEKMEKÖY’DE

KEFERNAHUM
Film Eleştirisi
Ela KORGAN

“kÜlTÜRÜMÜ VE 
BESlEnDİğİM 
kAYnAğı UnUTMADıM”
Sedat ANAR

SOSYAL MEDYA 
BAĞIMLISI MI OLDUK?
Fatma KILAVUZ

TÜRK pOLİS TEŞKİLATI
174 YAŞINDA!

“Sanatın içinde bulunma ve 
üretme isteğim hep vardı.”
Naim KULA

MUTLU ÇOCUK MU,
BAŞARILI ÇOCUK MU?
nuran TUFAn
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İçindekiler İçindekiler



6 7

Haber Haber

Türkiye, 31 Mart Pazar günü 
siyasi tarihimizin en önemli yerel 
seçimlerinden birini gerçekleştir-
di. Zira bu seçimler Cumhuri-
yet’in yüzüncü yılına giden 
süreçte hem Türkiye siyasetinin 
yönünü tayin edecek projelerin 
hem de yerel yöneticilerin 
belirlenmesi açısından tarihi bir 
öneme sahipti.

31 Mart’ta yurt genelinde 57 mil-
yon seçmen sandık başına gitti. 5 yıl 
boyunca görev yapacak yerel yöneti-
cileri seçmek için gerçekleşti-
rilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri 
başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 
kıyasıya bir yarışı da beraberinde 
getirdi. Cumhur İttifakı ile Millet 
İttifakı  arasındaki yarış özellikle 

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 
tüm şehirlerde heyecanlı bir rekabete 
sahne oldu.  

İttifaklar seçimi olarak adlandırılan 
31 Mart Seçimleri’nde, AK Parti ve 
MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 30'u 
büyük şehirde olmak üzere, toplam 
51 ilde işbirliği yaptı. Adana, Mersin, 
Manisa Büyük Şehir Belediye Başkan-
lıkları için MHP aday çıkarırken diğer 
27 büyük şehirde AK Parti aday 
gösterdi. Büyük Birlik Partisi (BBP) ise 
30 büyük şehirde aday çıkarmayarak 
Cumhur İttifakı'na destek verdi.

Yerel Seçimlerde siyasi partiler, çeşitli 
projeler ve aday stratejileri üzerin-
den bir seçim kampanyası oluşturup 

BİR SEÇİM MARATONU 
DAHA SONA ERDİ

Demokrasi Şöleninden Kısa Notlar…

bu sayede belediye başkanlıklarını 
kazanmak istese de ülkemizde seçim 
süreçleri yalnızca partilerin bu kam-
panyaları üzerinden şekillenmiyor. 
Ülkenin genel siyaset gündemi de 
bu seçimler üzerinde belirleyici rol 
oynadı. 

Seçim süreci boyunca partiler yereli 
ilgilendiren birtakım vaat ve söylem-
lerde bulunsa da daha çok genel 
siyasete ilişkin meseleler seçimlerin 
gündemini ve gidişatını belirledi. 
Özellikle Cumhurbaşkanlığı hüku-
met sistemine geçişin ardından 
siyasal alanın dönüşümü sonrası 
ortaya çıkan ittifaklar ile ekonomi 
ve güvenlik meseleleri üzerin-
den Türkiye’nin bekasına yönelik 
tehditler 31 Mart seçim sürecinin ana 
gündem maddeleriydi.

Genel siyasete ilişkin bu önemli hu-
suslar, 24 Haziran seçimleri öncesinde 
bir araya gelerek Cumhur İttifakı’nı 
kuran AK Parti ve MHP’nin bu seçim-
lerde de ittifakı devam ettirmelerini 
sağladı. Bu doğrultuda çeşitli strate-
jiler geliştiren Cumhur İttifakı, 30’u 
büyük şehir olmak üzere 51 il ve 
toplamda 544 seçim bölgesinde 
ortak adayla seçimlere katıldı. Geriye 
kalan 825 seçim bölgesinde ise her iki 
parti de kendi adaylarıyla yarıştı. Ku-
rulduğu günden itibaren gerçekleşti-
rilen tüm yerel seçimlerin kazananı 
olan AK Parti, bu seçimde “Gönül 
Belediyeciliği” isimli yerel yönetim 
vizyonuyla seçmen karşısına çıktı. 
“Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile 
Memleket İşi Gönül İşi” sloganıyla 
seçmene seslenen AK Parti, bugüne 
kadar ortaya koyduğu eserler ve yerel 

yönetimlerdeki başarısına atıfta 
bulunarak seçmenden destek istedi. 
Ortak özellikleri daha az olarak 
bilinen partilerin, CHP’nin 
öncülüğünde bir araya gelmesiyle 
kurulan Millet İttifakı ise Türkiye 
genelinde %30 oy alabildi. CHP ve 
İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, 
23'ü büyük şehir olmak üzere, top-
lamda 51 ilde işbirliğine gitti. 

Seçim sonuçlarına göre Türkiye 
genelinde kazanılan il sayısı ise 
şöyle: AK Parti: 39, MHP: 11, CHP: 21, 
HDP: 8, TKP: 1, Bağımsız: 1 

Yerel seçimlerde Türkiye geneli 
sonuçlarına bakıldığında Cumhur 
İttifakı 11 ilde tulum çıkardı. Toplam-
da yüzde 51,63 oy alan Cumhur 
İttifakı, 11 ildeki seçim bölgelerinde 
tüm belediyeleri kazanarak Millet 
İttifakı’na fark attı.

Yerel seçim-
lerde toplam-
da yüzde 
51,63 oy alan 
Cumhur İtti-
fakı, Türkiye 
genelindeki 
sonuçlara 
bakıldığında 
11 ilde tulum 
çıkardı.
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Köşe Yazısı Haber

Çekmeköylüler 
tarafından 31 Mart 
Yerel Seçimlerinde 
yeniden Beledi-
ye Başkanı seçilen 
Ahmet Poyraz’ın 
ustalık dönemi me-
saisi başladı.

AK Parti’nin Çekmeköy Belediye 
Başkan Adayı Ahmet Poyraz oyların 
% 42,92’sini alarak açık ara fark-
la seçimlerin galibi oldu. Başkan 
Poyraz üçüncü defa belediye 
başkanı seçilmesinin ardından ilk iş 
gününde mesai arkadaşları tarafın-
dan coşkuyla karşılandı. Ustalık 
dönemin hayırlı olsun diye karşıla-
nan Başkan Ahmet Poyraz, mesai 
arkadaşlarına emekleri için teşekkür 
ederek şunları söyledi: 
”Seçimi kazanmak, başkan olmak 
büyük bir sınav. Başkan olmak 

kolay, önemli olan bu sınavı geçe-
bilmek. İnsanlar bizlere güveni-
yor ve eskilerin deyimiyle şehrin 
emini olarak mallarını, mülk-
lerini emanet ediyorlar. Bizler 
üstlendiğimiz bu sorumluluğun 
hakkını verebiliyorsak 
sınavı geçebiliriz demektir. 
Elhamdülillah, üçüncü kez bu 
görevi bize layık gören Çekme-
köylülere daha çok çalışıp hizmet 
edeceğiz. Bizim çalışmamızdaki 
samimiyeti gören hemşehrile-
rimize teşekkür ediyoruz. Bu 
defa CHP’li kardeşlerimizden de 
bize oy geldi. İşte bu gönülden 
çalışmamızın karşılığıdır.” dedi.

Bu zorlu yolculukta yol arka-
daşlarının önemli olduğunu söyle-
yen Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, “Bana Başkan 
olduğum için değil, Ahmet Poyraz 
olarak yol arkadaşlığı yapan ar-
kadaşlarıma, canı gönülden 
çalışan personelime çok teşek-
kür ediyorum. Bize siyaseten 
yakınlaşma değil, gerçek sevgi ile 
bağlılık yeter.” dedi.

AHMET POYRAZ’IN USTALIK DÖNEMİ
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Köşe Yazısı Köşe Yazısı

Son zaman-
larda orta-
ya çıkan ve 
intihara kadar 
sürükleyen 
“game” içerikli 
bilgisayar 
ürünlerinin, 
çocuklar üze-
rinde büyük 
sıkıntılar 
oluşturduğu 
saptanmıştır. 

“Sosyal medya ve internet üzerin-
den yayılan oyunlar nedir?” Asıl 
tartışılması ve üzerinde düşünülmesi 
gereken soru bu olmalıdır. Çocukların 
ve gençlerin saatlerce başında vakit 
geçirdiği ve bağımlılık geliştirdiği süre-
cin ismi oyun olamaz. 

Oyun nedir?
Çocukların kesinlikle kendi hayal 
ettikleri, kendi kurguladıkları ve ortaya 
çıkardıklarıdır. Oyuna oyun demek için 
oyun; çocuğu fiziksel, duygusal, sosyal 
ve bilişsel açıdan geliştirmelidir. Oyun, 
çocuğun ruhsal çatışmalarını tedavi 
eden, ilişkilerini anlamamıza yardım 
eden süreçlerdir aynı zamanda. 
Gerçek çocuk oyunlarında ekran olma-
maktadır. Oyun, çocuğun gelişimine 
yönelik olduğu için bağımlılık oluştur-
maz. Bağımlılık oluşturan bir ürün 
zararlı olarak nitelendirildiği için uzak 
durulması gerekmektedir. 

Bu kurguların adı “game” olarak ifade 
edilmektedir. Game kelimesinin karşılığı 
oyun değildir. Oyun kelimesinin karşılığı 
ise “play” olarak karşılık bulmaktadır. 
Game, başka insanlar özellikle ve 
çoğunlukla da kaynağı bilinmeyen 
kişiler tarafından oluşturulmuş ürün-
lerdir. Bu ürünlerde çocukların gelişim 

süreçlerini olumlu yönde etkileyen her-
hangi bir veri bulunmamaktadır. Aksine 
çocuklar üzerinde olumsuz etki-
leri gözlemlenmektedir. Bağımlılık gibi 
kötü bir sonuca giden süreçte çocuğun 
ilişkilerini ve sorumluluklarını negatif 
etkileyen bir durum söz konusudur.

Çocukların bilgisayar ve internet üzerin-
den oynadığı oyunlarda sosyal gelişim-
lerini sıkıntıya sokan durumlar ortaya 
çıkabilmektedir. “Game” dedi-
ğimiz ürünlerin çocuklar için korkutucu 
olmasının esas sebebi çocuğu manipüle 
ediyor olmasıdır. Bu durum da ciddi 
problemler oluşturmaktadır. Çocukları 
köleleştirmesi, her komuta itaat etme 
çabası bu problemlerin en önemlileri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son zamanlarda ortaya çıkan ve intihara 
kadar sürükleyen “game” içerikli bilgi-
sayar ürünlerinin, çocuklar üzerinde 
büyük sıkıntılar oluşturduğu saptan-
mıştır. Oyuncuların; gece korkuları, 
alt ıslatma, tırnak yeme, içe kapanma, 
kendine zarar verme gibi sorunları 
sıklıkla yaşıyor olmaları bu tür oyunların 
kaygıyı tetiklediğini göstermektedir. 
Bilgisayar ve internet üzerinden uygula-
nan “game” çocuklarda gelişimsel olarak 
gerilik oluşturmaktadır. Bu gerilik uzun 
vadede daha büyük sorunlara sebebi-
yet verebilmektedir.

Ayşe Handan Özkan
Klinik Psikolog 
Moodist Psikiyatri ve 
Nöroloji Hastanesi Çocuk - 
Ergen Ruh Sağlığı Kliniği

SANAL ŞİDDETE 
DİKKAT!
Sanal şiddet oyun mudur?

Duygusal 
Anlar
Başkan Poyraz, 20 yıldır 
birlikte siyaset yaptığı 
ve iki dönem Çekme-
köy Belediye Başkan 
Yardımcılığı görevini 
yürüten Şenol Çetin’e 
teşekkür ederken 
duygusal anlar yaşandı. 
Başkan Poyraz, ”İlçe 
başkanlığım döneminde, 
birlikte yol 
aldığımız Şenol Ağabey’ime 
destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki 
yaşamında da ailesi ve sevdikleriyle sağlıklı, uzun ömürler 
diliyor; her zaman desteğini bekliyorum” dedi.

Bu dönem meclis üyesi adayı olmayarak siyasete ara veren 
Şenol Çetin de mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

Üçüncü kez 
bu görevi 
bize layık 
gören Çek-
meköylülere 
hizmet et-
meye devam 
edeceğiz.

TEŞEKKÜRLER ÇEKMEKÖY
Ustalık dönemi başlayan Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz'dan Çekmeköy Ailesine mesaj:

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde en yakın rakibine 
14.528 oy fark atarak üçüncü kez yetkiyi milletten 
alan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yaptığı 
konuşmada şunları kaydetti: 

”10 yıldır samimiyetle çalıştık; ev ev, sokak sokak 
gezerek büyüğünden küçüğüne tüm halkımızla 
birlikte ilçemizi yönettik. Çekmeköy’de halkımız gön-
lümüzden geçeni çok iyi biliyor, bu oy farkının sebebi 
bu gönül birlikteliğidir. Daha önce olduğu gibi bundan 
sonra da 252 bin Çekmeköylüye hizmet edeceğiz. İlçemizi 
huzurla, sevgiyle, saygıyla büyüteceğiz. Çocuklarımız, gençle-
rimiz, yaşlılarımız, ev hanımlarımız, esnafımız, iş adamımız, 
işçimiz, memurumuz hülasa her kesimden insanımız; İstan-
bul’un nefesi Çekmeköy’de mutlu ve huzurlu yaşamaya devam 
edecek. Çekmeköylülere hizmet etmek şereflerin en büyüğü, 
bizleri bu şerefe üçüncü kez  layık gören büyük Çekmeköy 
aileme teşekkür ederim.”



“Cennet anaların ayakları 
altındadır” buyurur Peygam-
ber Efendimiz. Neslihan Akın 
da bir anne, Ayberk’ten önce 
ve sonra olarak hayatını ikiye 
ayıran, elleri öpülesi bir anne! 
Röportajımızdaki bu fotoğrafa 
uzunca bakmanızı diliyo-
rum. O fotoğraf için ne kadar 
beklenildi, dua edildi ve emek 
harcandı bir bilseniz, pişman 
olursunuz bugüne kadar 
şikayet ettiğiniz her şey için… 
Ve öğrenince şükredecek-
siniz ayakta durabildiğinize, 
sağlıkla aldığınız her bir 
nefese… Kaç sene bekler bir 
anne çocuğunun ayağa kalk-
ması için, kaç sene gecesini 
gündüzüne katarak çalışıp dua 
edebilir? Ömrü yettiğince… 

Türkiye’nin gündemine ‘’sarma 
saran anne’’ olarak oturan Nesli-
han Akın’ı tanıyabilir miyiz?
Öncelikle sizlere teşekkür etmek 
isterim benim ve Ayberkimin bu 
röportaj vasıtasıyla sesi oldu-
ğunuz için. 10 Ocak 1980, Manisa 
doğumluyum. Lise mezunu bir ev 
hanımıyım. Ama şunu söyleyebili-
rim her zaman ve her koşulda yeni 
şeyleri öğrenme gayretiyle yaşayan 
bir anneyim.

Henüz konudan haberdar 
olmayanlar için Ayberk’ten 
bahsedebilir misiniz?
Ayberk 8 yaşında, % 98 yürüme ve 
konuşma engelli olan bir prens. 
Doğum anında oksijensiz kaldı. 
Doğumundan 7 gün sonra ancak 

dokunup koklayabildim evladımı. 
Ayberk için doktoru “Her şey 
normal” demişti. Fakat maalesef 
hiçbir şey normal değildi. Önceleri 
epilepsi nöbetleri girdi hayatımı-
za… İlaçlar, EMAR, EEG derken 
hastanenin o soğuk koridorlarında 
bulduk kendimizi. 2 yaşındayken 
ağır  bir zatürre geçirdi ve 60 gün 
yoğun bakımda kaldı. 30 gün 
solunum  makinalarına bağlı olarak 
yaşadı. Yoğun bakım döneminde 
o kadar umutsuzdu ki doktor, bir 
anneye söylenebilecek en kötü 
cümleleri sıralıyordu: “Her an kay-
bedebiliriz!” Ama hayat mucizelerle 
dolu. Ayberk yoğun bakımdayken 
hep duam şuydu: “Allah’ım ne olur 
bana verdiğin emanete bir kere 
daha bakmayı nasip et, ne olur…” 
Rabbim dualarımı kabul etti Ay-
berkimi bana bağışladı. Yaşadığım 
mutluluğu, hislerimi kelimelerle 
tarif etmem mümkün değil. 

Beni ancak 
evladını kay-
betme korku-
su yaşamış; 
yüreği ağzında, 
kalbi yerinden 
çıkacakmış gibi 
atarken dua 
eden anneler 
anlar.

Beni ancak evladını kaybetme 
korkusu yaşamış, yüreği ağzında, 
kalbi yerinden çıkacakmış gibi 
atarken dua eden anneler anlar. 
Evladını kaybetme korkusu yaşamış 
bir anne olarak her halimize şükür 
diyerek ve o günleri unuttur-
mayacak izler alarak çıktık yoğun 
bakımdan. Emekleyebilen oğlum 
emeklemek şöyle dursun, makinaya 
bağımlı ve omuriliği yamulmaya 
başlamış olarak yaşıyordu. 

Sarma sararak oğlunuzun 
tedavisini karşılama fikri 
nasıl oluştu? 
Sarma sarmak yakın bir arkadaşımın 
fikriydi, onun da Ayberk gibi özel bir 
oğlu vardı. Ben de yapabilirim diye 
düşündüm. Oğluma ilaçlar alınması 
gerekiyor, terapileri var, özel bir 
yatak ve tedavisi için birçok maki-
ne ihtiyacı bulunuyor. Tüm bunlar 
oğlum için yaşam demek, ne yazık 
ki maddiyat olmadan hiçbir ihtiyacı 
karşılamak mümkün değil. Gece-
mi gündüzüme katarak çalışırsam 

oğlumun daha iyi olabilmesi için bir 
şeyler yapabilirim diye düşündüm. 
Çok şükür birçok şeyi insanların 
desteğiyle ve emeğimle hallettik. 
Tabi daha yolun başındayız, inşallah 
önümüzde daha da güzel günler 
olacak. Bu fikir sayesinde insanlar 
el emeği sarmaların tadına baktılar 
ve Ayberk’in mücadelesine destek 
oldular.

Tüm bu süreç içerisinde neler 
yaşadınız, neler hissetiniz?
Karmaşık… Ağladım, güldüm, 
çokça korktum ve hep umut ettim, 
dua ettim. Ama şunu iyi biliyorum: 
Bu hayatta yalnız değilim. ☺

Ameliyat masraflarını 
sarma sararak ne kadar 
sürede topladınız?
Çok şükür ki ameliyat masraflarını 
tam 7 saat içerisinde sarma siparişi 
alarak toparladım. Ama tabii sarma 
yapıp siparişleri göndermem geceli 
gündüzlü yaklaşık 3 ay kadar sürdü. 
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Tek dileğim, 
oğlumun 
adımlarını tek 
başına attığını 
görebilmek…

Ameliyat sonrası Ayberk’in durumu nasıl? 
Ameliyat sonrası çok zor oldu toparlanması. Ama 
sonu çok büyük mutluluktu. Ayberk artık bizim 
desteğimizle ayakta durabiliyor ve omurgası düzeltil-
di. Doktorumuz çok başarılı bir ameliyat gerçekleştir-
di. Şimdi oğlumun kendi adımlarını attığını göre-
bilmek, tek dileğim. Ameliyat bizim için bir başlangıç, 
tedavilerimiz devam ediyor. Ve Ayberkimin özel bir 
yürütece ihtiyacı var, oldukça maliyetli: 30.000 TL. 
Şimdi oğlumun yürüteci için sarma sarmaya, umut 
etmeye ve dua etmeye devam ediyorum.  ☺

Mücadelenizde en büyük destekçileriniz kimler 
oldu?
Ayberk’le ilgili her konuda olduğu gibi ameliyatta 
da en büyük destekçim hayat arkadaşımdı. Büyük 
oğlum, annem ve Ayberk’i sevenler de bizi hiç yalnız 
bırakmadılar. Türkiye’nin her şehrinden dostlarımız 
oldu çok şükür. 

Yorulduğunuz, pes ettiğiniz, umutlarınızın 
kırıldığı bir an oldu mu?
Tabii ki her insan gibi yoruldum ama asla pes etme-
dim, umutlarımı yıkmadım. Bir tek şu söz ile durdum 
ayakta: “Beni ve oğlumu yaratan Rabbim bizim için 
en iyisini bilir.” 

Hayallerinizde nasıl bir hayat yaşıyorsunuz?
Öyle çok  büyük hayallerim yok ama oğlumla el ele 
tutuşarak bir lunaparka gidip onun kahkahalarını 
kulaklarım patlarcasına duymak isterim. Benim 
en büyük hayalim onun kendi başına bu hayatta 
kalabilmesi galiba. Bana bir şey olursa bu hayatta 
Ayberk kendi başına nasıl yaşar, bilemiyorum.

Sizin gibi gecesini gündüzüne katan annelere 
neler söylemek istersiniz? 
Benim gibi özel annelere söylemek istediğim tek şey 
var: Pes etmeyin! Bilgi edinin, hayal edin ve hayalle-
rin gerçekleşmesi için her şeyi hayatınızda sıralayıp 
var gücünüzle mücadelenize devam edin. Röportaj – İrem MERT
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Çekmeköy Belediyesi, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı 
etkinlikleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 
yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin 
yılı ilan etmesi sebebiyle bu  
yıl Çekmeköy çeşitli etkin-
liklere ev sahipliği yapacak. 
Çekmeköy Belediyesi bu 
kapsamda her yıl düzenlediği 
Uluslararası Bilim Olimpiyat-
larına Fuat Sezgin adını verdi. 
Bunun yanı sıra yıl içinde Fuat 
Sezgin çeşitli etkinliklerle 
anılmaya devam edecek.  
 
Etkinlikler kapsamında ilk 
olarak İstanbul İl Kültür 
Turizm Müdürü Dr. Coşkun 
Yılmaz’ın konuşmacı olarak 
katıldığı “Bilim Tarihi Üzerine 

Sohbetler” konulu konferans, 
Özden Cengiz Anadolu Lise-
si’nde gerçekleştirildi. Coşkun 
Yılmaz daha önce Çekmeköy 
Belediyesi tarafından öğren-
cilere dağıtılan Fuat Sezgin’in 
“Bilim Tarihi Sohbetleri” 
kitabından örneklerle İslam 
bilim tarihini anlattı. 

“2019 Fuat Sezgin Yılı” 
kapsamında Çekme-
köy’de okuyan lise 
düzeyindeki öğrencilerin 
yıl içerisinde “İslam Bilim 
ve Teknoloji Tarihi Müze-
si’’ni ziyaret etmeleri de 
planlanıyor.
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Fazla protein, fazla kastır.

Doğru denemez lakin kasların onarılması için de 
proteine ihtiyaç vardır. Önemli olan yeterli miktar-
da almaktır. İhtiyaçtan fazla protein tüketimi birçok 
organımız için büyük risk teşkil eder. Proteinler vü-
cut tarafından depolanamayan besin grubudur ve 
belirli bir oranda, ihtiyaç kadarı kullanılır. Günlük 
protein alımı kg başına 0,8 gram ile 2 gram arasın-
da olmalıdır ve bunun da ölçüsü kişinin ağırlığına 
ve yaptığı egzersiz türüne göre değişmelidir. 

Vücut egzersiz yapmaya başladıktan ortalama 
20 dakika sonra yağ yakımına başlar.

Vücut bir bütündür ve nefes aldığımız her an yağ 
yakımı devam eder. Egzersizin şiddeti arttıkça yağ, 
su hatta kas yakımı ve yıkımı artmaya başlar.

Bölgesel zayıflama ve yağ yakımı 
mümkün müdür?

Bölgesel olarak yağ kaybı söz konusu değildir, yağ 
hücrelerimiz hangi bölgelerimizde yoğunlaşmışsa 

SPOR HAKKINDA 
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

o bölgedeki yağ hücrelerinin boyu-
tu büyür veya küçülür ancak asla 
sayılarında azalma olmaz.

Mekik çekmek karın yağlarının 
azalmasını sağlar.

Kesinlikle yanlıştır. Mekik çekmek 
veya bir başka bölge için o böl-
geyi çalıştırmak, üzerindeki yağ 
dokusunun azalmasını sağlamaz. 
Sadece o bölgedeki kas akti-
vasyonunu sağlar. 

Ağırlık kaldırmak yağları kasa 
dönüştürür.

Ağırlık çalışmak yağları kasa 
dönüştürmez, ağırlık çalışmak kas 

fibril aktivasyonu ile kas üzerinde 
etki sağlar. Yağ ancak gerektiği 
durumlarda enerjiye dönüşebilir, 
başka bir şeye dönüşemez.

Alt göğüs veya üst göğüs olarak 
çalışmayı ayırmak doğru mudur?

Göğüs kasımız iç ve dış şeklinde 2 
parçaya ayrılır. Ancak alt üst şek-
linde ayrılan bir bağlantı noktası 
bulunmamaktadır. Dışarıdan görsel 
olarak görünen göğüs kasımız bir 
bütün ve tektir. Alt, üst diye farklı 
açılarda çalışılması kabul edilebilir 
fakat görsel değişiklik ancak ge-
netiğimizin izin verdiği ölçüde ve 
şekilde değişiklik gösterir.

Ağırlık 
çalışmak 
yağları kasa 
dönüştürmez. 
Yağ, ancak ge-
rektiği durum-
larda enerjiye 
dönüşebilir



Şahin Özdemir
MyClub Fitness Koordinatörü
Instagram: /MyClub_Fitness
Facebook: /MyClub_Fitness
Twitter: /MyClub_Fitness
Spotify: /MyClub_Fitness

Özellikle 
kadınların 
yaygın olarak 
karşılaştığı 
kemik erimesi 
ve buna bağlı 
postürel 
nedenlerden 
dolayı kadın-
lar ağırlık 
çalışmalıdır.
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Yağ ölçüm cihazı (Tanita) %100 
doğru sonuç verir.

Kesinlikle yanlıştır. Tanita kendi 
içerisinde bir formülü olan ve 
ancak eski ölçümümüzle yeni-
yi karşılaştırdığımızda olumlu 
veya olumsuz durumumuzu 
sayısal olarak doğru verebilen bir 
cihazdır. Yağ oranımızı tam olarak 
söyleyebilecek bir cihaz yoktur.

Kadınlar ağırlık çalışmamalıdır.

Kadınlar kesinlikle ağırlık 
çalışmalıdır. Özellikle kadınların 
yaygın olarak karşılaştığı kemik 
erimesi ve buna bağlı postürel 
nedenlerden dolayı kadınlar 
ağırlık çalışmalıdır.

Bir kadın ağırlık çalışınca 
çalıştığı bölge kalınlaşır mı?

Ağırlık çalışan kadınların “kalınlaş-
ma” diye adlandırılan kas hyper-
trofisinin, kadınlarda hormo-
nal sebeplerden dolayı 
gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Kadınlar kassal olarak 

çalıştıklarında oluşabilecek kalın-
laşma ancak beslenmeye bağlı 
olabilir bu da kas değil yağ veya 
su şeklinde olur. Aksine ağırlık 
çalışmak o bölgenin daha aktif 
olmasını sağlar.

Termal giysiler yağ yakımını 
hızlandırır.

Kesinlikle alakası yoktur. Termal 
veya normal bir giysiyle spor 
yapmanız arasında yağ yakım 
farkı yoktur. Ancak termal giysiler 
size daha fazla su ve mineral 
kaybettirir.

Sporu bırakınca kaslar sarkar 
mı?

Kaslarımızın sarkmasının, 
eklemlerimiz ve kemiklerimizin 
yönünün ve şeklinin değişmesi-
nin en büyük sebebi yer çeki-
midir. Aksine kaslar sizi yer çeki-
mine karşı sıkı ve dik tutar. Ancak 
yağlar sarkar, kaslar ise sadece 
tonu kazanır ya da kaybeder.
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Spor Köşe Yazısı

Çocukların zihinsel ve fiziksel 
gelişimsel süreçlerinde sınırlı ve 
kurallı oyunların yanı sıra öğrenme 
kaygısı olmadan, kısıtlanmadan 
oynadıkları hayali oyunlar önem 
teşkil etmektedir. 

Geçmiş yıllara göre günümüzde 
çocuklar daha erken yaşta okula git-
tiği için teknolojik araç ve içeriklere 
çok daha kolay ulaşabilmektedir. 
Durum böyle olunca çocukların yal-
nız başlarına oyun oynaması, yaratıcı 
aktiviteler oluşturmaları eskiye 
oranla azalmaktadır. Oysa çocuğun 
gelişimsel sürecinde hayal gücü 
gelişiminin oyun kurma becerisiyle 
paralel ilerlediği görülmektedir.

Çocuk, özellikle ilk iki yılda daha çok 
fiziksel oyunları tercih ederken yaş 
ilerledikçe somut ve soyut oyun-
lara yönelir. Bilişsel gelişim ve dil 
gelişimiyle paralel olarak gelişen 
soyut düşünme becerisi hareketli 
oyunlardan hayali oyunlara geçişin 
temel sürecidir. Çocuk, hayali 
oyunlara en yakındaki kişileri taklit 
ederek başlar. Telefonla konuşmak, 
polis olmak, çocuk bakmak, yemek 
yapmak gibi gündelik yaşantımızdan 
örnekleri canlandırır. Çocukların tak-
lit etmelerine dayalı bir süreç olduğu 
için bu oyunlara ‘mış’ gibi oyunlar 
denilmektedir. Başta çevresindekileri 
taklit eden çocuk ilerleyen süreçler-
de daha karmaşık ve yaratıcı özel-

likleri olan hayali oyunlar oynamaya 
başlar. Çocuklar artık bu süreçte 
nesneleri gerçek amaçları dışında da 
kullanmaya başlar.

Yaratıcı özellikleri 
hayalleriyle birleşir…

Çocukların çevrelerindeki kişileri 
taklit etmeleriyle başlayan hayali 
oyunlar ilerleyen yaşlarda çok daha 
karmaşık ve yaratıcı özellikleri olan 
hayali oyunlara dönüşür. Çocuk-
lar artık bu dönemde nesneleri 
gerçek amaçları dışında da kullan-
maya başlarlar. Boş bir kutu bebek 
evine dönüşebilirken, bir tahta 
parçası kayık olabilir. Bu tür oyun-
lardaki konu ve roller çocuğun 
düşünce akışına göre şekillenir ve 
sürekli değişerek oynanmaya devam 
edilir. Bu tür oyunlar çocuğun hayal 
gücüyle ortaya çıkar. Çocuk artık 
“anne sen öğretmen ol” diyerek 
kendisine ve çevresine uygun 
gördüğü rolleri verir. Çocuğun 
gerçek hayattan edindiği deneyimler 
hayal güçleri ile birleşir ve sadece 
onların kontrol ettikleri bir hayal 
dünyasının yaratılmasına yardımcı 
olur. Bu oyunlar onların dünyasını 
anlamaya ve hislerinin farkında 
olmamıza olanak sağlar. 

Sağlık ve Yaşam dergisine 
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Dilara Çalışkan
Uzman Psikolog - Aile Danışmanı

Çocuk, özel-
likle ilk iki 
yılda daha 
çok fiziksel 
oyunları tercih 
ederken yaş 
ilerledikçe 
somut ve 
soyut oyunlara 
yönelir. 
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Değerli okuyucu, makale-
nin başlığından yazının ana 
metnine doğru bakmaya 
karar verdiyseniz harika. 
Demek ki siz de hayatınızı 
sadeleştirme konusuna bir 
şans vermek istiyorsunuz. 

O zaman hadi, 10 
temel adımla nasıl 
sadeleşeceğinize göz 
atalım! Başlamadan 
önce şunu hatırlatmak 
isterim: Nasıl ki eviniz bir 
günde eşya ile dolmadı 
ise bir günde tamamen 
sadeleşeceğini de düşün-
meyin. İşe küçük adımlarla 
başlayın, bu adımların üste-
sinden başarıyla geldikçe 
minimalizmi hayatınıza 
yaymak için hazır ola-
caksınız. 

5. Tarihi geçmiş ilaçlarınızı uy-
gun şekilde iade edin.

Ya lazım olursa diye tuttuğunuz 
hangi ilaçlar var? Belki bazısı 
gerçekten de acil durumlarda lazım 
olabiliyor. Mesela bizim büyük 
oğlanın alerjisinden dolayı elimizin 
altında hep doktorunun önerdiği 
bir alerji şurubu var. Sizin de böyle 
tuttuğunuz ilaçlar olabilir. Belli 
aralıklarla son kullanma tarihlerini 
kontrol etmeyi unutmayın. Antibi-
yotik gibi reçeteli ilaçları ise lütfen 
size yazıldığı zaman haricinde 
kullanmayın ve kimseye önermeyin. 
İlaçları nereye vermeli derseniz; Çe-
koop'un (Çevreci Eczacılar Kooper-
atifi) bu listesi size doğru bir şekilde 
imha için yardımcı olacaktır.*

6. Buzdolabınızı baştan sona 
temizleyip kullanım süresi geçmiş 
ürünleri ayırın.

Belki sık sık temizlik amacıyla 
buzdolabınızı indirip yerleştirirken 
bakıyorsunuzdur ama benim gibi 
bu işi kısa aralıklarla yapmayan 
biriyseniz hem raflarda hem de 
buzlukta zamanı geçmiş birçok ürün 
bulabilirsiniz. Özellikle buzluğa 
koyduğunuz ürünlere tarih yazmayı 
unutmayın. Sonradan baktığınızda 
ne zaman koymuştum diye düşün-
mek zorunda kalmazsınız. 

7. Sizi sürekli bir şey 
almaya motive eden e-posta 
bültenlerinden çıkın.

E-ticaret sitelerinin e-posta lis-
telerine dahilseniz sıklıkla, hatta 
haftada birkaç kez onlardan haber 
almanız mümkün. Bunlara şöyle 
bir bakıp kapatabiliyorsanız ya 
da hiç bakmıyorsanız ne ala. Ama 
her seferinde aklınızı çelen şeyler 
çıkıyorsa üyelikten ayrılın gitsin. 
Ben geçtiğimiz yaz birçoğundan 
ayrıldım hatta aralarında bazı haber, 
eğlence vs. siteleri de vardı. Gelen 
kutusu rahatladı.

8. Evde promosyon ürünleri 
varsa hepsini bir araya getirin ve 
eleyin.

Bazen bir konserde verilen bir 
şapka, gözlük; bazen bir otelden 
eve gelen şampuanla krem ya da 
nerden geldiğini bile unuttuğunuz 
kalemler, anahtarlıklar, defterler... 
Bir günü evde bunların avına çıkma-
ya ayırın. Hepsini bir araya getir-
diğinizden emin olduğunuzda ise 
eleyin, eleyin, eleyin. Ben açıkçası 
krem vs. ürünleri hemen kullanma 
yoluna gitmiştim. Defterler, kalem-
ler okullara gitti. 

9. Arabanız varsa bir günü ara-
banıza ayırın. 

Torpido gözü, ön koltukların arka 
cepleri, bagaj ve kapı içindeki 
gözler... Bazı arabalarda daha çok 
alan bile var. Buralarda biriken çeşit 
çeşit şey olabiliyor. Arabanız da 
sadeleşmeyi hak ediyor.

10. Emin olamadığınız şeyler 
için bir kutu yapıp burada 3 ay 
bekletin.

Tüm bu saydıklarımın ardından 
kitaplar, biblolar, mutfak eşyaları 
hatta mobilyalara geçebilirsiniz. 
Yukarıda saydıklarım ilk adımlardı. 
Bunları elden geçirmek ve bitince 
size vereceği mutluluk hatta başarı 
hissi size evin ve hayatınızın geri 
kalan alanlarında harekete geçmek 
için motivasyon olacak. Bu süreçte 
ise elinizin bir türlü gitmediği, emin 
olamadığınız eşyalar olacak. Bunlar 
için bir kutu belirleyin ve onları 
bu kutuda biriktirin. Sonrasında 
kendinize bir hatırlatma koyarak 
bu kutuyu 3 aylığına bir yere 
kaldırın. 3 ay boyunca eksikliğini 
hissetmediğiniz şeylerle içiniz 
rahat şekilde vedalaşabilirsiniz. 
Tabii bu sırada gerçekten ihtiyaç 
duyduklarınızı da kutudan çıkarıp 
kullanabilirsiniz. :)

Hale Acun Aydın 
Türk İşi Minimalizm Hesabının Kurucusu 
www.instagram.com/turkisiminimalizm
www.youtube.com/c/turkisiminimalizm 
www.turkisiminimalizm.com

3 ay boyunca 
eksikliğini 
hissetme-
diğiniz şeylerle 
içiniz rahat 
şekilde veda-
laşabilirsiniz.

1. Her gün 15 dakika 
gibi belli bir süre ayırın.

Birdenbire her şeyi tamamlamaya 
çalışırsanız görevin büyüklüğü altında 
tabiri caizse ezilirsiniz. Günlere bölerek 
hem gerçekçi kararlarınızı artırır (yani 
bitsin diye öylesine karar vermez) hem 
de elenecek şeyleri doğru yerlere yön-
lendirebilirsiniz (verilecek, satılacak, ileri 
dönüşüm/upcycle ya da geri dönüşüm 
yapılacak gibi).

2. Çantanızı boşaltın ve 
içindeki çöpleri temizleyin.

Sadeleşme kararını alınca işe çanta-
nızla başlayın. Özellikle de sık sık çanta 
değiştiren biri değilseniz çantanız-
da gereksiz eşyalar kadar fatura, fiş, 
ambalaj kağıdı gibi çöplerin birikmesi 
çok olası. Hafta sonundan sonra işe 
gittiğimde çantamdan oyuncak hatta 
çorap (çocuğun yedeği) çıktığını çok 
hatırlarım. :) 

3. Kıyafetlerde son 1 yıldır 
giymediklerinizi eleyin.

Çantayı temizleyip küçük bir başarı 
elde ettikten sonra sıra başka kolay bir 
kategoride: kıyafetler. Bol bol aldığımız 

ve yine de yokluğundan yakındığımız 
kıyafetler. Kural çok kolay, ben 1 de-
dim, siz 6 ay ya da 2 yıl diye düşünün 
isterseniz. Bir kural belirleyip ona sadık 
kalın. Sezonsal ürünler (mayo ya da 
kayak takımı gibi) ya da abiye kıyafetler 
istisna olabilir tabii. Abiye kıyafetlerde 
kısa bir not: her bir etkinlik için ayrı bir 
kıyafet giymek zorunda hissetmeyin 
kendinizi. Zayıflayınca giyerim kıyafetle-
rini ise bir kutuya koyun ve kendinize 
bir zaman verin. Mesela 3 ay. Sonra ku-
tuya bakın, gerçekten gelişme var mı?

4. Kozmetik ürünleri son kullanma 
tarihine ve kullanma sıklığınıza göre 
eleyin.

Kozmetik ürünlerin alınması çok çekici 
olabiliyor. Alırken çok şey vadetseler de 
kaçı bunu yerine getiriyor ya da kaçına 
ihtiyacımız oluyor orası tartışmalı. Bu 
yüzden kıyafetlerden sonra sıra onlarda. 
Benim en çok aldığım ürün ne biliyor 
musunuz? Saç şekillendiriciler. Doğru 
ürüne ulaşamadıkça yenisini aldım. 
Eskilerine kıyamadım. Biriktikçe birikti... 
En sonunda çareyi ürünleri işteki arka-
daşlarıma vermekte buldum.

* İlgili listeye 
www.cekoop.org.tr/uyelerimiz 
adresinden ulaşabilirsiniz. 



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy - 
Madenler Meydanı’nda düzenlenen mitingde Yerel 
Seçimler öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Mitinge 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poy-
raz’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan 
Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak, AK Parti Çekmeköy 
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, MHP 
İlçe Başkanı Cenap Yağmur 
katıldı. Konuşmasına, 
Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 
şarkısını söyleyerek başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
binlerce Çekmeköylü eşlik 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ben Çekmeköy’ü çok iyi bi-
lirim. Buralarda çok yaşadım, 

burada çalıştım. Yolların, kaldırımların, doğal-
gazın, suyun olmadığı, otobüslerin iki saatte bir 
geçtiği bir Çekmeköy vardı. 1994'te bu kardeşinizi 
İBB Başkanı yaptınız. Susuzluk var mıydı, vardı. 

Çöp dağları var mıydı, vardı. Melen'den bu 
yakaya su getirdik. Doğalgazı sürat-

le buraya getirdik. İstanbul'da 
temiz hava var. Çekmeköy 

İstanbul’un yükselen yıl-
dızlarından.” dedi.

Çekmeköy’ün otobana ve 
metroya sahip olduğunu, 
alt ve üst yapısıyla gören-
lere parmak ısırttığını 
belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Bu kardeşiniz 4,5 
yıl daha Cumhurbaşkanı 

olarak kabinemizle birlikte 
görev başında olacak.  Bina-

Çekmeköylülerden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi seli…

22 23

Haber Köşe Yazısı

li Yıldırım kardeşimiz İBB başkanı 
olursa, Ahmet kardeşimiz de Durmak 
Yok Yola Devam derse, buna da var 
mıyız? Ankara, İstanbul ve Çekmeköy 
olarak  üçlü mekanizmayı kuruyoruz. 
El ele vereceğiz, Çekmeköy'ü daha da 
ileriye taşıyacağız. Büyümek önem-
li. Ama nasıl büyüdüğün önemli. 
CHP çıkmış ekonomiyi konuşuyor. 
Belediyeler Türkiye ekonomisini mi 
düzeltecek? Belediyenin Türkiye'nin 
ekonomisini düzeltme gücü var mı? 
Bir defa onlar belediye nasıl yönetilir, 
onu öğrensinler. Vatandaşlarımızı 
aldatmak istiyorlar. Akılları şimdi 
yerine geldi. Bundan sonra seçime bir 
ay kala rapor yayınlamayacaklarmış. 
Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz." 
diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bir inti-
kam seçimidir." şeklinde açıklama ya-
pan Hüsamettin Cindoruk'a tepki gös-
terdi ve sert sözlerle eleştirdi.  



Seçim 
belirsizliği-
nin ortadan 
kalkmasıyla, 
bu aydan 
itibaren 
ekonomi-
mizin daha 
da güçlene-
ceğine hep 
beraber şahit 
olacağız.

EKONOMİDE 
BEKLENTİLER
On altı yıldır ulusal ve uluslararası 
düzeyde başarılara alışan ülkemiz, 31 
Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim-
lerinde tarihinin en büyük zaferlerinden 
birini daha kazandı. Özellikle belirtmek 
gerekir ki bu seçimin muzafferi estiril-
meye çalışılan tüm olumsuz rüzgarlara 
karşın, siyasi ferasetini konuşturan 
necip millettir. Çünkü Türkiye’yi 2023’e 
taşıyacak bir vizyona desteğini verdi bu 
millet…

Bu seçimler aslında büyük ve güçlü 
Türkiye sistemini çok daha güçlendire-
cek ekonomik adımların uygulanması 
hususunda da bizi yüreklendirdi. Son 
3 ayda ortaya çıkan olumsuzluklar 
karşısında verilen hızlı reaksiyonlarla, 
sıkıntılara ne denli çözümler üretildiği-
ni görmüştük. Ama bu seçim milletin 
menfaati gözetilerek sıkıntıların daha 
da azalacağı manasını taşımaktadır. Bu 
durum, yılın ilk çeyreğinde ekonomide 
görülen performansın, ikinci çeyrekte 
ve hatta daha sonrasında da görüleceği 
anlamına gelmektedir. 

Seçimlerden önceki döneme bir göz 
atacak olursak bu durumu daha iyi analiz 
edebiliriz. Ocak ayı sanayi ve perakende 
rakamlarının arttığını, şubat ayında da 
rakamların 7 puan daha iyi durumda ol-
duğunu; mart ayında ise şubattan daha 
iyi bir sonuç alındığını gördük. Özellikle 
ihracat ve turizm göstergelerinde, geçen 
yıllara oranla ilk çeyrekte göstergeler 
oldukça olumluydu. 2018 yılı ekim, 
kasım ve aralık aylarında yaşanan 
daralmaya karşın atılan adımlarla 
yeniden likidite sağlandı. Kredi 
büyümesinde toparlanmalar ilk 
3 ayda başladı. Bu sayede şubat 
ayında kredi tarafındaki artış 43,56 

milyar TL civarında gerçekleşti.

Son üç senede 5 seçim yaşandı. 
Neredeyse 6 ayda bir seçim oldu. Bu 
seçimlerden sonra 4,5 sene seçim 
olmayacak. Bu durum özellikle ekono-
mimizin ivme kazanması açısından çok 
önemli. İçinde bulunduğumuz aydan 
itibaren süreç çok daha istikrarlı bir 
döneme girecektir. Bakan Albayrak Eylül 
2019’da enflasyonun tek haneli rakam-
lara ineceğinin müjdesini verdi. Tanzim 
satışlarının devreye girmesiyle fiyatların 
yarı yarıya düşmüş olması, faizlerin ve 
enflasyonun da tek haneli rakamlara 
ineceğinin göstergesi. Yani demem o 
ki ekonomimiz, ilk 3 ayda gösterdiği 
performansı ikinci çeyrekte de ilerlete-
rek güçlü potansiyel büyüme sürecine 
doğru ilerlemekte.

Sonuç olarak; seçim belirsizliğinin 
ortadan kalkmasıyla, bu aydan itibaren 
ekonomimizin daha da güçleneceğine 
hep beraber şahit olacağız. Özellikle 
bundan sonraki süreçte ekonomi yöne-
timinin nasıl şekilleneceği titizlikle takip 
edilmeli ki çok daha iyi bir 2019’u ve 
2023’ü hep birlikte yaşayalım.
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Ekonomi

TÜRK POLİS TEŞKİLATI
174 YAŞINDA!

"İnsan büyür beşİkte 
mezarda yatmak İçİn 

kahramanlar can verİr 
yurdu yaşatmak İçİn"

174 yıldır, önce Allah’a sonra da sizlere emanetiz! 
Bayrağımızın, toprağımızın, İstiklal Marşımızın, geleceğimizin ve canımızın emanetçi-
leri, eli öpülesi yiğitler… Ancak bu kadar şerefli olabilirdi bir meslek ve ancak bu kadar 
gönülden yapılabilirdi. Özverinizin, fedakarlıklarınızın ve vazgeçtiklerinizin bir karşılığı 
yok, biliyoruz. Bu yüzdendir size dualarımız. Hakkınızı helal edin!

Çekmeköy Belediyesi Çekmeköy2023 dergisi olarak vefakar ve cefakar polislerimizin 
Polis Haftası’nı kutlar, tüm polis teşkilatı mensuplarına saygı ve minnetle selam ederiz…
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SELAM OLSUN İSİMSİZ 
KAHRAMANLARA…
Korkusuzca, iman gücüyle ve arkanızda koca bir 
milletin güvenini ve size olan minnetini his-
sederek çatışın, bu milletin duasını hiçbir zaman 
alamayacak olan o zalimlerle…

Gecenizi gündüzünüzü verdiğiniz,  yeri geldi-
ğinde ailenizden daha çok mesai arkadaşlarınızı 
gördüğünüz bu meslekte; iyiyi kötüden, zalimi 
mazlumdan tüm zorluklara rağmen ayırdığınız 
için bu millet size ne kadar teşekkür etse az kalır.

Bu ülke önce Allah'a sonra siz polislerimize 
emanet.
Şanlı Türk bayrağımız sizlerin sayesinde her 
tarafta dalgalanacaktır.
Sizler bu kutsal meslekte gözünüzü kırpmadan 
canınızı vermeye hazırsınız; bizler de size 
sonuna kadar destek olmaya…

Ülkemizin güzel yürekli yiğitleri, sizlerle gurur 
duyuyor ve sizleri sadece Polis Haftası’nda değil, 
her gün sevgi ve saygıyla anıyoruz.

AÇIK FİKİR PLATFORMU
MİRAY AKIN

BİZİM İÇİN, BU MİLLET İÇİN...

Küçüktüm annem sokaklara çıkmamdan korkardı, 
okula göndermek istemezdi beni. İnsan hiç çocuğunu 
okula göndermek istemez mi?  Annem istemezdi işte, 
ama ben korkmazdım, korkamazdım. Çünkü bilirdim ki 
sizler bizi hep koruyorsunuz, her zaman biz görmesek 
de yanımızdasınız; sadece okullarımızın önünde ya da 
sokaklarda değil bir eylem bir grev olsun herhangi bir 
sorunda hep siz varsınız. Tabi bu demek değil ki asker-
ler bu konuda işlevsiz. Onlar genelde devlet sınırlarını 
korurken sizler sınırların içlerini koruyorsunuz. Sizlere 
minnettarlığımı nasıl sunacağımı bilmiyorum pek, 
aslında bu yüzden bu mektubu yazıyorum. 

Sevgili polis abilerim, ablalarım, bizi yaz kış fark etmek-
sizin koruduğunuz için teşekkür ederim. Topumuz 
başka sokağa kaçtığında rahatça aldıysak, okula koşa 
koşa gittiysek, şeker almaya giderken korkmadıysak 
hepsi sizin sayenizde. Şimdi büyüdüm, büyüdükçe 
de anladım güvenliğin kolay bir iş olmadığını. Canın 
pahasına halkı korumanın aslında para işi değil gönül 
işi olduğunu şimdi daha iyi anladım. Anladıkça mera-
kım da büyüdü. Gördüğüm yerde gururla, sevgiyle ve 
minnet dolu gözlerle size bakıyorum. Biliyorum sizi 
de evde küçük çocuklarınız bekliyordur ama bizim 
için bazen çocuğunuzu, bazen annenizi, bazen de en 
sevdiklerinizi bir kenara bırakıyorsunuz. Sırf bizim için, 
bu millet için! Ne pahasına olursa olsun…

Hakkınızı bizlere helal edin.

AÇIK FİKİR PLATFORMU
ELİF NUR AKBULAT

MİNNETLE…
Vatani görevi bir borç bilip canla başla çalıştınız. 
Milletimiz rahat bir şekilde hayatını devam ettire-
bilsin ve vatan elden gitmesin diye kendi hayat-
larınızdan vazgeçip ülkemizi koruyup kollamak 
için ant içtiniz. Dünyanın değişen düzenine, kural 
tanımazlığına ve ihtişamlı suç gösterilerine rağmen 
yıkılmadan ayakta duran ve bu milleti yıktırmayan, 
toplumun temelini oluşturan kişilerdir polisler...

Vatani görevlerinin tümünü yerine getiren, her 
zaman saygı ve minnet duyduğumuz siz polisler bu 
ülkenin en büyük emekçilerisiniz. Rahat uyumak 
mesele değil ancak huzur içinde bir arada olan bir 
millet olmak, özgürce yaşamak, yaşayabilmek esas 
mesele...

Kanla yoğrulurken kendi kanıyla can veren kahra-
man Türk polisleri her daim verdiği şehitlerle bu 
ülkenin yaslı yarası, yaptığı işlerle ise bu ülkenin 
aydınlık geleceğidir.

Bugün, yarın ve her gün...
İnsanlık adına mücadele vermekle ve bitmez 
tükenmez vatanî güçle çabalayacaklardır.
Bizlerin ümidi ve duasıdır.
Minnet ve dualarımızla...

AÇIK FİKİR PLATFORMU
ALEYNA KAPKAÇ 

İYİ GECELER AĞABEYCİĞİM, ABLACIĞIM...

İyi geceler diyorum çünkü bizim rahat uyumamız 
için siz geceleri uyumuyorsunuz. Hep, ama hep 
çalışıyorsunuz. Canınızdan çok canımıza değer 
verdiğiniz için hakkınızı nasıl öderiz bilmiyo-
rum. İyi ki oralarda bir yerdesiniz, iyi ki varsınız. 
Olmasaydınız eğer, olacakları hayal dahi edemi-
yorum. Ülkemin dört bir yanına sahip çıktığınız 
için binlerce kez şükürler olsun. Her şey bir özürle 
halledilebilecek kadar küçük olsaydı  keşke ve size 
bu zorlukları yaşatmasaydık.

Ne yazık ki dünyada bu kadar kötülük 
varken siz bunlara direnmeye ve bizi 
uzak tutmaya çalışıyorsunuz.

Şükürler olsun ki  mazlumun 
yanında olup zalime direniyorsunuz. 
Şükürler olsun ki bunca şey 
arasından iyiliği seçiyorsunuz.

Şükürler olsun ki bu bayrağın altında sizlerin 
korumasında güzel bir nesil yetişiyor.

Ve şükürler olsun ki sizinle aynı vatanın 
topraklarında yaşıyorum.

Kardeşiniz
NAZLI YAREN DİLEK
AÇIK FİKİR PLARFORMU
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KARDEŞLERİNİZDEN SİZE MEKTUP VAR!



Tek bir şey bazen bir sanat eserini 
sırtlayıp götürebilir. Gücüyle eseri 
kuşatır ve anlamlı kılar. Bu bazen 
bir cümle, bazen bir eşya, bazen 
bir insan, bazen bir insanda bir 
yüz ifadesidir. Kefernahum’u bir 
tebessüm sırtladı; önce yokluğu 
sonra varlığıyla.

Kefernahum, Peki Şimdi Nereye 
(Where do we go now?), Karamel 
filmleriyle tanıdığımız Lübnanlı 
Yönetmen Nadine Labaki’nin 2018’de 
izleyicinin beynine bir çivi diye çak-
tığı son filmi. Ekseriyetle sokak-
tan toplanan amatörlerle çekilen 
Kefernahum, özellikle çocuk başrol 
oyuncusunun (aslında amatör duran 
neredeyse hiçbir oyuncu yok gibidir) 
üstün performansı sayesinde izleyen 
herkeste hayranlık uyandırıyor. 
Kendisine de küçük ve simgesel 
bir rol yazdığı filmde Nadine Laba-
ki’nin, filmografisinin en başarılı işini 
ortaya koyduğu da su götürmez bir 
gerçek. Nitekim Kefernahum, birçok 
adaylığın yanı sıra Cannes Film Fes-
tivali’nde Jüri Özel Ödülü’nün sahibi 
olarak başarısını uluslararası mecra-
da da tescillemiş oldu. Filmin tek 
cümlelik (anne babasını dava eden 
bir çocuğun hayatı) özeti bile başları 
kendine çevirtirken yönetmen bu 
parlak cevheri çok iyi işliyor.

Lübnanlı bir çocuğun, tahminen 12 
yaşındaki (tahminen, çünkü Zain 
resmiyette yaşamamaktadır; kayıt 
dışı bir çocuktur o) bu yiğit adamın 
hikâyesini merkeze alıyor Keferna-
hum. Bir çocuğun etrafında konum-
lanan hikâyede Zain ile birlikte 
Lübnan’ın fakir, yoz, şiddete meyyal 
yüzüne şahit olur izleyici. Ve elbette 
ki geçmişin çürümüş âdetlerinden 
sıyrılamamış Lübnanlılara. Film bo-
yunca izleyici, ensesine abanacak bin 
kiloluk bir yükten kaçamayacaktır; 
öfkeden, tiksintiden, nefretten ve 
nihayet umuttan; izleyici film boyun-
ca sol tarafında çırpınıp duracak bir 
vicdan azabından kaçamayacaktır. 

Filmin çocuk gelin (aslında pedofi-
li), kontrolsüz ve kayıt dışı doğum, 
(kaçak) göçmenler ve onların insanlık 
dışı çalışma koşulları, fakirlik, insan 
kaçakçılığı gibi uzayıp giden bir itiraz 
listesi vardır ve Yönetmen Labaki, 
belgesel sınırlarında dolaştığı bu 
filme hepsini sığdırır. Filmde de bir 
avukattır nitekim Labaki, bütün adı 
geçen kavramların ve mağdurların 
avukatlığını yapar ortaya koyduğu 
hikâyeyle. Lineer düzlemde ilerle-
meyen (geri dönüşlerle hikâyenin 
tamamını kavradığımız) film, izleyici-
nin merakını diri tutmayı da başarır. 

İtiraz bir: 
Çocuklar gülmelidir!
Bir karakolda; cılız, kirli ve yarı çıplak 
dururken Zain, açılır sahne. Bu hâliyle 
oldukça savunmasız görünen çocuk-
ta ilk göze çarpan şey aşağı sarkmış 
dudakları; yani yüzündeki 
mutsuzluktur. Yönetmen bu 
mutsuz yüzü eserin leit 
motifi gibi işleyecektir.

İtiraz iki: 
Göçmenlere insan 
muamelesi yapılmalıdır! 
Sonra bir dolu göçmen kadınla 
tanıştırır yönetmen bizi. Filmin aktığı 
diğer kanal bu olacaktır. Göçmen-
lerin; özellikle kaçak göçmenlerin 
düştükleri sefil durum ve yaşam 
koşulları… Oyuncu performans-
larının gücünden bahsettiğimiz 
Kefernahum’da ikinci sahneyle 
göçmen kadın Tigest’in önce ağla-
maklı gözleriyle tanışırız. Elbette sıra 
insan onurunu zedeleyen yaşamıyla 
yüzleşmeye de gelecektir.

İtiraz üç:
İnsan yetiştirmeyi 
bilmeyenler kontrol-
süzce ürememelidir!

Filmin asıl açılış sahnesi mahkemedir 
ve olay örgüsü bu sahneye bağlı 
olarak bir ileri bir geri kurulacaktır. 
Zain, mutsuz bir yüz olarak müşteki 
iskemlesinde görünür Labaki ile bir-

likte. Bir yönetmen başarısı oldu-
ğu aşikâr olan küçük çocuğun 
rolüne bakılırsa mahkemede olan 
biten tamamen inandırıcı bir hâl 
almıştır. Zain, salondaki anne 
babasından şikâyetçidir, şikâyeti 
de onu dünyaya getirmiş olma-
larıdır. Şikâyetçi olmalıdır; zira 7 
çocuk dünyaya getirmiş annesi 
yeniden hamiledir. Bu sevgisiz ve 
cahil ebeveyn(ler) derhâl durdu-
rulmalıdır o hâlde!

İtiraz dört: 
11 yaşındaki kızların 
evlenmesinden 
bahsedilemez!
Bu türden bir itirazın dile ge-
tirilmesi bile utanç vericiyken 
filmin en acıtan gerçeklerinden 
biri budur: 11 yaşındaki Sahar’ın 
bir pedofiliye “gelin” diye kurban 
verilmesi. Kız kardeşini ev sahip-
lerinden korumak isteyen Zain, 
küçük yaşına rağmen olan bitenin 
farkındaysa da bütün çabaları (kız 
kardeşinin ilk âdetini de örtbas et-
meye uğraşır) sonuçsuz kalacaktır. 
Sefalet içinde sürünen ebeveyn, 
çoğalmayı durdurmak yerine, 
sokakta kalmamak adına küçük 
kızlarını kurban ederler. Nitekim Zain’in aynı 
zamanda en yakın arkadaşı da olan Sahar’ın 
küçük bedeni olanlarla başa çıkama-
yacaktır. Ve bir kurşun olup saplanır izleyici-
nin beynine bu gerçek. Çünkü şu bilgiyi zihin-
leri döndürüp duracaktır: Ortadoğu, Afrika 
ve Asya’da hâlâ küçük kızların ellerine ko-
caman eller yapışmaktadır.
 

İtiraz beş: 
Kimse insanlık dışı şartlarda 
çalıştırılmamalıdır!
Sahar’ın kurban verilişiyle birlikte evden 
kaçan Zain’in (evden kaçışıyla Lübnan’ın 
fakirlerinden daha fakir bir yaşam süren get-

tolarla tanışırız; hem Zain hem biz) sığındığı 
o Etiyopyalıyla karşılaştırır bizi yönetmen 
yeniden: Tigest. Tigest’in küçük çocuğu 
(Tigest oturma ve çalışma iznine sahip ol-
madığı için bebeğini yasalardan saklamak-
tadır, zira öğrenilirse elinden alınacaktır 
ufaklık) ile birlikte yarı gizli yaşamına tanıklık 
ederiz bu bölümde. Sefil, insanlık onurunu or-
tadan kaldıran ve çaresiz yaşamına... Çalıştığı 
yerdeki artık yemekleri getirerek hem Zain’in 
hem küçük oğlunun karnını doyurmaya 
çabalar Tigest. Ve filmin bu bölümünü izleyen 
seyirci hangisinin; Zain’in evi ve orada olan-
ların mı yoksa bu gettodaki yaşamın mı daha 
çok cehenneme benzediğine karar veremez. 
Tigest bir yandan oturma izni almak için 
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Çekmeköy Belediyesinin Merkez 
Mahallesi’nde inşa ettiği Doğa Aile 
Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.
 
Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı’nın yanında yapımı 
tamamlanan Merkez Mahallesi Doğa Aile Sağlığı 
Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Çek-
meköy Belediyesinin sağlık yatırımları kapsamında 
her mahalleye bir aile sağlığı merkezi sözüyle yola 
çıktıklarını belirten Başkan Poyraz, “Bugün gelinen 
noktada tüm mahallerimizde birden fazla aile 
sağlığı merkezi açılışını yapmanın ve ilçemize bir 
devlet hastanesi kazandırmanın haklı sevincini 
yaşıyoruz. Bu binayı butik bir hastane tarzında 
çok kullanışlı şekilde inşa edip Sağlık Bakan-
lığımıza teslim ettik. Tefrişatı ve atamaları ta-
mamlanan Doğa Aile Sağlığı Merkezimiz 7’den 
70’e binlerce hemşehrimize hizmet verecek. 
İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

insan kaçakçılarının tuzaklarından korunmaya çalışır, bir yandan da 
para biriktirmeye. Yönetmen özellikle Tigest tutuklanırken anne 
olduğu anlaşılmasın diye yaptıklarıyla yine acıyı ve anneliği 
oldukça sahici biçimde işler. 

İtiraz altı: Çocuklar gülmelidir!
Zain’in yüzü Tigest’in oğlu Yonas’la hayatta kalmaya çalıştığı yeni 
düzlükte de asla gülmez. İki çocuğun açlıkla evsizlikle ve dışarıdaki 
tehlikelerle mücadelesi ruhları daraltır ve izleyiciyi çaresiz bırakan 
şey buna benzer şeylerin şu anda da bir yerlerde yaşanıyor olmasıdır. 
Kimliği ve sahibi olmayan canların 21. yüzyılda da parayla alınır satılır 
durumda olduğunu Kefernahum, iyimserliğe yer bırakmadan anlatır.

İtiraz yedi: 
İnsan kaçakçıları hak ettikleri 
cezaya çarptırılmalıdır!
Film insanda nefret uyandıran pek çok karakteri barındırsa da 
(Zain’in ebeveyni sevgisizlikleri ve kara cehaletleriyle bu nefreti 
sonuna kadar hak eder) öne çıkan iki karakter izleyicide ayrı bir 
yer edinir bu bakımdan: Çocukları ve/ veya kadın(lar)ı öyle ya da 
böyle istismar eden Aspro ve Assaad. Assaad, 11 yaşındaki kızın 
istismarcısı ve katilidir, Aspro ise Tigest’e sahte belge ve kimlik 
düzenleyen, sahte oturma izni için küçük oğlunu satmak isteyen 
bir insan kaçakçısı. Labaki her iki karakteri de yeterince mide bu-
landırıcı resmederek bu prototipten kendi lisanıyla intikamını alır. 
Seyirciyi katarsise sevk eden iki şeyi de filme kondurmayı unut-
maz. İmkânlar dâhilinde her kötü, cezasını çeker. Ancak bir hadde 
kadar; çünkü burası dünyadır ve dünya adaletsiz bir yerdir.

İtiraz sekiz: Çocuklar gülmelidir!
Baştan beri elleri kelepçeli gördüğümüz Zain’in, ahırdan farksız 
bir hapishanede tutulması hepimizi incitir ancak en büyük 
kırgınlığımız Zain’in tek bir karede bile gülmeyişidir. Başta da 
dediğimiz üzere yönetmen bu yüz ifadesine bütün anlamları 
yüklemiştir, bütün itirazlarını. Ancak baştan sona karamsar 
ilerleyen bu filme tek bir ışık huzmesiyle aydınlığı sızdırmadan 
duramaz son sahnede. Bu sahneyle yönetmenin itirazı iti-
razımız olur: Evet, çocuklar gülmelidir!

ELA KORGAN KİMDİR?   
Bitlis’te doğdu. İlk, orta ve 
yükseköğretimini Mani-
sa’da tamamladı. Öyküleri, 
demeleri, film ve kitap 
eleştirileri Karabatak’ta 
yayımlandı. Biri Beni 
Merak Etti isimli öykü 
kitabı geçtiğimiz yıl Şule 
Yayınlarından çıktı. Halen 
metin yazarlığı, editörlük 
yapmanın yanında Sesli 
Betimleme Derneği’yle 
çalışmaktadır. Ela Korgan, 
bundan böyle Çekme-
köy2023 dergisi için film 
eleştiri yazıları yazacaktır.

Baştan beri 
elleri kelepçeli 
gördüğümüz 
Zain’in, ahırdan 
farksız bir ha-
pishanede tutul-
ması hepimizi 
incitir ancak en 
büyük kırgın-
lığımız Zain’in tek 
bir karede bile 
gülmeyişidir. 
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İstanbul’a Kreş Müjdesi
Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda kadın-
larla buluşan Binali Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım da 
eşlik etti.  Kadına şiddetin kınanması ve cezalandırıl-
ması gerektiğini söyleyen Yıldırım, sadece cezalandır-
manın çözüm olmadığını eğitim ve bilinçlendirmenin 
de gerektiğini belitti. Kadınların iş hayatındaki 
önemine değinerek imkân tanınmasını, fırsat veril-
mesi gerektiğini belirten Yıldırım; bunun için bütün 
İstanbul genelinde kadınların çocuklarını gönül ra-
hatlığıyla bırakabileceği 955 kreş açacaklarını söyledi.

Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatlarını 
ziyaret ettikten sonra Şahinbey Caddesi’nde esnafla 
sohbet etti.

Yıldırım’dan 
Cem Evi’ne Ziyaret
Önce Hacı Bektaş-ı Veli Taşdelen Cem Evi’nde Şah-
hanım Sarıbal’ın, daha sonra Reşadiye Camii’ndeki 
Kadir Demir’in cenaze merasimlerine katılarak aile-
lere başsağlığı diledi. Yıldırım daha sonra Reşadiye 
Altan Yazıcı İlk Okulu’na giderek öğrencilerle sohbet 
etti.

Binali Yıldırım, Türkiye’nin tam entegre tek hindi tesisi 
olma özelliğine sahip Alphindi fabrikasını da ziyaret 
etti. Fabrika ziyaretinde, “Bizim görevimiz iş yapan, 
taş üstüne taş koyan, üreten kim varsa onun 
yanında olmak; ona hizmet etmek, onların işlerini 
kolaylaştırmaktır” dedi. 

ÇEKMEKÖY 
bİnalİ yIldIrIm’I 

BAĞRINA BASTI 
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’la birlikte 

Çekmeköylü hemşehrilerini ziyaret etti.

Çekmeköy’de baba ocağı bulunan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım, Çekmeköylü hemşehrileri ile buluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan Çekmeköy me-
saisinde Yıldırım’a; Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih 
Kırıcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neziha Keleş ve Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Bural eşlik etti. 
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Köşe Yazısı Köşe Yazısı

Binali Yıldırım ve Ahmet 
Poyraz, Afrin’de şehit olan 
Piyade Üstçavuş Fatih 
Mehmethan'ın ailesini zi-
yaret ederek duaya katıldı.

Çekmeköy’de 
Projeleri 
Yıldırım Hızıyla 
Tamamlayacağız
Taşdelen Meydanı’ndan hemşehrilerine 
seslenen Binali Yıldırım, Yıldırım hızıyla 
yıldırım projeleri bir bir hayata geçireceğiz 
diyerek Çekmeköy metrosunun ikinci etabı 
olan Çekmeköy-Taşdelen-Sancaktepe-Sul-
tanbeyli metrosunun da kısa sürede 
tamamlanacağını belirtti. Yıldırım, ”Çek-
meköy’e öyle güzel bir metro hattı 
yaptık ki dünya metroları arasında 
yapılan yarışmada birinci seçildi. 
Çekmeköy her şeyin en güzeline 
layık. Meydan ve kavşak projeleri, 
yeşil alan projelerini Yıldırım hızıyla 
tamamlayacağız.” dedi.

Yıldırım, Sivil Toplum Kuruluşları ile 
buluşmasının ardından Gençler Soruyor 
programına katılarak soruları cevapladı.



Dekorasyon yaparken 
farklı stilleri karıştır-
mayı çok seviyorum. 
Farklı farklı desenlere, 
renklere sahip ku-
maşları, aksesuarları 
birlikte kullanmak 
ve kendi içlerinde bir 
uyum yakalamak en 
keyif aldığım nok-
ta. İstediğim sonuca 
ulaşınca zor bir bul-
macayı çözmüş gibi 
hissediyorum kendimi. 
İşte o zaman yaptığım 
işin hazzı bir başka 
oluyor.

Bleu blanc olarak adlandırılan 
mavi-beyaz Çin porselenleri, 
renkli ve desenli bir stilde 
dekorasyon yaparken sıkça 
elimin gittiği aksesuarlardan... 
Dekore edilen alanın rengi 
ne olursa olsun, mavi beyaz 
renkteki porselenlerin alana 
uyum sağlayacağını düşünüyo-
rum. Yeşil bir duvarda irili ufaklı 
bleu blanc tabaklar, kırmızı bir 
büfe içinde mavi beyaz çeşitli 
büyüklükte kapaklı kapaksız 
küpler, sarı mimozalar dolu mavi 
beyaz vazolarla şık ve renkli bir 
görsellik yakalayabilirsiniz. Bu 
porselenlerin abajur ve saksıları 
da dekorasyona zarif bir şıklık 
katıyor. 

Son dönemde öğrendiğim 
boyama tekniği sayesinde çok 
beğendiğim mavi-beyaz Çin 
porselen saksılarının benzerini, 

BLEU BLANC (MAVİ BEYAZ)
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Dekore edilen 
alanın rengi 
ne olursa 
olsun, mavi 
beyaz renkteki 
porselenlerin 
alana uyum 
sağlayacağını 
düşünüyorum. 

ekonomik bir şekilde elde ettim ve 
bu ay köşemde paylaşmak istedim. 

Sizler de evde kendi aksesuarlarını-
za desen katmak isterseniz önce-
likle dönüştüreceğiniz objeyi beyaz 
renge boyamalısınız. Mavi beyaz 
renklere sahip desenli herhangi bir 
peçeteyi desenlerinin kenarlarından 
dikkatlice kesmelisiniz. Kağıt peçe-
teler üç katlıdır, en ince katına kadar 
açıp yapıştıracağınız yere dekupaj 
tutkalı sürmelisiniz. Desenleri teker 
teker yapıştırdıktan sonra kuru-
masını beklemelisiniz. Sonrasında 
suya dayanıklı taş vernik uygula-
yarak koruma sağlamanız gerekir. 
Bu teknikte püf nokta; peçetenin 
ana renginin beyaz, desenlerinin 
mavi tonlarında olmasıdır. Böyle-
likle yapıştırdığınız yerler hiçbir 
şekilde belli olmaz ve kullandığınız 
beyaz renk boyayla peçetenin 
yapıştırdığınız beyaz kısmı birbiriyle 
kaynaşarak bütünlük oluşturur.

Üretmeyi ve dekorasyonu sevenlere 
fikir olması dileğiyle…

Sevgiler.

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı

www.instagram.com/mydesignerzu
zuhalufuk@gmail.com
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Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi’nde  
yapımı tamamlanan 200 yataklı Çekmeköy 
Devlet Hastanesi Poliklinikleri hizmete açıldı.

DEVLET HASTANEMİZ
HİZMET VERMEYE BAŞLADI  

38

Haber

 Hizmetin ilk gününde hastanede 
görev yapan hekimleri ve tedavi 
için hastanede bulunan vatan-
daşları ziyaret eden Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“Çekmeköy’de yatırımlara hız 
kesmeden devam ediyoruz. 
İlçemiz için son derece önemli 
olan bir sağlık yatırımını daha 
tamamlamanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Resmi açılışını daha 
sonra gerçekleştireceğimiz 
hastanemizin ilçemize hayırlı 

uğurlu olmasını diliyorum. Şu 
an poliklinik hizmetleri veren 
hastanemiz tefrişatı ve atama-
ları tamamlandıktan sonra tam 
kapasiteyle Çekmeköylülere 
hizmet verecek. İnşallah çok 
kısa bir süre içerisinde Mimar 
Sinan Mahallemiz ve Merkez 
Mahallemizde iki butik hastane 
tarzında aile sağlığı merkezini 
de vatandaşlarımızın hizme-
tine sunacağız“ dedi.

İlçemiz için son 
derece önemli 
olan bir sağlık 
yatırımını daha 
tamamlamanın 
haklı gururunu 
yaşıyoruz.
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İyi okullara gidecek, iyi bir meslek 
sahibi olacak, kısacası ebeveyninin 
proje çocuğu olarak anne-babasının 
hayallerini gerçekleştirecek…
Dışarıdan bakıldığında çok başarılı 
olan bu bireyler genellememek-
le birlikte kişisel ilişkilerinde çok 
başarılı olamıyorlar. Böyle birey-
ler empati kuramayan, öfkelerini 
kontrol edemeyen, psikosomatik 
rahatsızlıkları olan insanlar olarak 
karşımıza çıkmaktadırlar. 

Oysa mutlu bireyler; her türlü 
duyguyla başa çıkabilen, empati 
yapabilen, insanlarla etkili iletişim 
kurabilen; streslerini, kay-

MUTLU ÇOCUK MU,
BAŞARILI ÇOCUK MU
Anne babasının bir tanesi, gözbebeği olarak dünyaya gelen; daha doğmadan ismi, gideceği 
okulu ve üniversitesi, hangi mesleği icra edeceği, nasıl bir hayatı olacağı planlanan çocuklar… 
Kendilerine hayal kurabileceği bir malzeme bırakılmayan çocuklar…

gılarını ve korkularını barışçıl yollar-
la aşabilen, öfke kontrol becerileri 
gelişmiş bireylerdir.

Araştırmalar bize gösteriyor ki; 
daha çok başarısı ile değer gören 
çocuklar, diğer konularda yüksek 
derecede ihmale uğradıklarını 
hissedebiliyorlar. Başarıyı, sevilme 
ve değer görme nedenleri olarak 
anlayabiliyorlar. Bu, elbette ki böyle 
değil ama çocuklarımıza bu yanlış 
mesajları, hiç istemeden de olsa 
maalesef bizler veriyoruz.

O halde bırakalım çocuklarımız ne 
olmak istediklerine kendileri karar 
versinler. Biz ise ebeveynleri olarak 
hedeflerine ulaşabilmeleri için 
onları destekleyelim ve onlara yol 
açalım. Böylece hem başarılı hem 
mutlu çocuklar yetiştirelim.

Bunu nasıl mı 
yaparız?
Araştırmaların ortaya koyduğu 
çarpıcı bir gerçek şu ki, hayatta 
hedeflerine ulaşarak mutlu olan 
çocukların ebeveynleri benzer özel-
liklere sahip. Peki, bizim tanım-
ladığımız bu başarı kavramına 
ulaşan çocukların anne-baba-
larının ortak özellikleri neler?

•   Çocuğun günlük işlerini 
onun yerine yapmazlar. 

Yaşına göre yapabileceği, 
kendine ait işlerin sorum-
luluğunu çocuğunuza 
verdiğinizde, çocuk ge-
leceğe dair önemli bir be-
ceri kazanmış oluyor. 
İşleyen bir düzenin parçası 
oluyor, o düzen içinde kendi 
üzerine düşen sorumlu-
luğunu üstleniyor.
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Çocuğun sorun-
larına duyarlı 
olmak, onunla 
konuşmak, onu 
dinlemek, oyun 
oynamak, ge-
lecekte mutlu ve 
başarılı olabilme-
si için en önemli 
etkenlerdir.

•   Daha az kaygı duyarlar. 

Çocuğun davranışları, güvenliği, 
düzeni gibi konularda aşırı kaygı 
duyan ebeveynlerin çocuklarının 
iyi ve başarılı olması beklenirken, 
çocukta daha çok kaygı ve davranış 
bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bu 
nedenle kaygı düzeyi yüksek ebe-
veynler endişe seviyelerini gözden 
geçirmeli ve belirli bir sınırı aştığın-
da mutlaka kendileri için bu konuda 
destek almalı. Daha rahat ve güven 
veren bir ebeveyn tutumu çocuk-
ların mutlu ve başarılı olmasına etki 
etmektedir.

•   Çabayı takdir ederler. 

“Başarılı” çocukların ailelerinde 
görülen bir diğer özellik ise 
“başarısızlığın” nasıl algılandığıyla 
ilgili; sonucun değil gayretin takdir 
edilmesi. Sizin ailenizde düşük bir 
not ve bir yarışta dereceye gire-
memek nasıl yorumlanır? Burada 
kritik nokta, çocuğun süreç içindeki 
çabasına odaklanmaktır. Böylelikle 
çocuk umutsuzlukla motivasyon 
kaybı yaşamaz, aksine çabasını 
arttırma azmi geliştirebilir.

•   İlişkiye önem verirler. 

Günümüzde çocuklara kaliteli ve ni-
telikli imkanlar sunabilmek giderek 
daha ‘’vazgeçilmez’’ bir hale geliyor. 
İşin maddi boyutunun önemli ol-
duğu bir gerçek, fakat tüm imkan-
sızlıklardan bağımsız bir faktör var. 
Anne babanın çocukla kurduğu 
sağlıklı ilişkinin çocuğun en büyük 
zenginliği olduğu unutulmamalıdır. 
Çocuğun sorunlarına duyarlı olmak, 
onunla konuşmak, onu dinlemek, 
oyun oynamak, gelecekte mutlu ve 
başarılı olabilmesi için en önemli 
etkenlerdir.

•   Çocuğun sosyalleşmesine 
destek olurlar. 

Sosyalleşme ebeveynlerle ilk 
iletişimle başlar, daha sonra ise ilk 
önemli adım çocuğun anaokulu/
kreş türü bir kuruma başlaması ile 
devam eder. Araştırmalar gösteriy-
or ki okul öncesi eğitime giden ve 
yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı olan 
çocuklar gelecekte daha ‘’başarılı’’ 
bireyler oluyor. Çocuk, okul or-
tamına ve yaşıt arkadaş olgusuna 
git gide uyum sağladığında, yani 9 
yaştan itibaren artık "erkek erkeğe” 
ya da "kız kıza” yakın arkadaşlık, 
dostluk, hatta “kankalık" kavram-
larını yoğun şekilde yaşamaya 
başlar. Anne babanın başrolünü 
artık en yakın arkadaş almıştır. Kabul 
etmek zor gelebilir ama çocuğunuz 
için artık arkadaşının fikirleri sizin 
fikirlerinizden biraz daha önemlidir!

Çocuklarımızın tek ve özel ol-
duklarının farkında olarak, onları 
koşulsuz ve şartsız bir kabul diliyle 
severek ve gelişimlerine destek 
olarak ’’hissedebilen, merhamet 
gösterebilen, öfkelendiğinde çevre-
sine zarar vermeyen, davranışlarını 
kontrol edebilen ve davranışlarının 
sorumluluğunu alan, mutlu ve iyi bir 
birey olma’’ yolunda kapıları arala-
yabiliriz.

Nuran TUFAN
Psikolojik Danışman ve 
Rehber Öğretmen
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ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN EN TEMEL HATAMIZ 
ÇOCUĞU ‘ADAMDAN’ SAYMAMAK
Her sayısında birbirinden değerli ve alanın-
da bir numara olmuş isimleri misafir eden 
Çekmeköy2023 dergisinin şimdiki konuğu 
taraflı tarafsız herkes tarafında beğenilen, 
sevilen yazar, aile danışmanı, radyo ve TV 
programcısı Hatice Kübra Tongar. Fıtrat Pe-
dagojisi kitabıyla,  anneleri “adet” okumasın-
dan çıkarıp  “ayet” okumasına davet eden 

Tongar ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı 
satır atlamadan okumanızı tavsiye ediyoruz. 
Adetlerimizi bırakıp yaratıcımızın bize gön-
derdiği ayetlere bakarak, çocuğumuzu nasıl 
anlarız, annelik nedir, ne değildir gibi çocuk 
eğitimiyle ilgili birçok ezber bozan bilgileri 
bizlerle paylaşan Hatice Kübra Tongar ile 
gerçekleştirdiğimiz röportajımız başlıyor. 

Çocuklarınızla olan deneyimlerinizi 
paylaşma fikri nasıl ortaya çıktı? 

Aslında herkes gibi bir sosyal 
medya hesabım vardı. Öyle bir 
şeyci anne olayım, deneyim 
paylaşayım gibi bir proje değildi 

benimkisi. Hatice Kübra Tongar 
olarak herkesin yaptığı gibi var 

olan hesabımda deneyimle-
rimi, yayınlarımı, düşünce-
lerimi paylaşıyordum. Sonra 
bir gün bir baktık, sayfanın 
on binlerce, yüz binlerce 
takipçisi olmuş. ☺  Bir baktık, 
yüzlerce anneden mailler, 
mesajlar gelmeye başlamış. 
Annelerin bu teveccühü, 
benim de sayfamı ‘kişisel’ 

bir sayfa olmaktan çıkarıp 
güzel bir sosyal medya 

hareketine dönüştürdü. 
İlgi gösteren tüm 

okurlarıma teşek-
kürüm ve duam 
her daim devam 
ediyor…

Röportaj
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Kur’an’ı çocuk yetiştirirken yol 
haritası yapmamız gerektiğini 
vurguluyorsunuz. Fıtrat Peda-
gojisi kitabıyla,  anneleri “adet” 
okumasından çıkarıp “ayet” oku-
masına davet ettiniz. Bu çıkarım-
larınızı biraz açabilir misiniz? 

Günümüz bilgi çağı, bilgiye ulaş-
mak artık çok kolay. Bu güzel bir 
şey ama bir yandan kafa karıştırıcı 
yönleri de var. Bilgi bu denli yoğun 
olunca insan ister istemez ‘’Hangi 
bilgi?’’ sorusunu soruyor. Doğ-
ru bilgiye ulaşmak gün be gün 
zorlaşıyor. Bu işin bilgi kısmı… Bir 
de alışkanlıklar -yani adetler- var. 
‘’Ben annemden gördüğüm gibi 
çocuk yetiştiririm’’ler var. Oysa artık 
başka bir zamanın içindeyiz. Yeni 
zamanın yeni şartları ve gereklilik-
leri var. İşte her iki konu özelinde 
bize sarsılmayacak, değişmeye-
cek ve bizi istikamette tutacak bir 
bilgi kaynağı gerekiyor. Bu kaynak 
şüphesiz Kur’an-ı Kerimdir. Sınırları 
Kur’an’la çizdikten, bilgimizi sağla-
ması için Rabbimize yöneldikten 
sonra çok daha mutmain ve kolay 
ebeveynlik yapmaya başlıyor-
sunuz.

Peki, çocuğun fıtratını keşfet-
mek için neler yapılabilir? 
Sonrasında bu teşhisler nasıl 
okunmalı? 

Kafamızdaki beklentilerden, 
imge bebeklerden sıyrılmak 
gerek. Bu ne demek? Hepimiz 
büyürken hayalimizde çocuklar 
büyütüyoruz. Cinsiyeti şu olsun, 
mesleği bu olsun, becerileri şunlar 
olsun. Çocuğa dair pek çok ön 
kabulümüz ve beklentimiz var. 
‘‘Benim çocuğum doktor olsun’’ 

beklentisi 
yüzünden, 
evladımızdaki 
resim yeteneğini 
göremiyoruz. 
Çocuğumuz 
aslında hareketli 
bir yapıdayken, 
biz sürekli ‘‘Otur 
artık, dur artık’’ 
diyoruz. Haya 
duygusu yük-
sek yavrumuza, 
‘Ne utanıyorsun 
öyle, girişken 
olsana’ diye telkin 
veriyoruz. Çünkü 
çocuğumuzun 
gerçekten kim 
olduğuyla değil, 
kim olmasını 
istediğimizle 
ilgileniyoruz. 

Çocukların, hatta yetişkinlerin 
az yemesi gerektiği konusunda 
alışılmışın dışında açıklama-
larınız var. Yemek konusunda 
ölçütünüz nedir?

Yemek için yaşama, yaşamak için 
ye :) Çocuklarda da durum bence 
böyle. Herkesin damak tadı, iştahı, 
yönelimleri farklı… Kimi çocuk 
daha iştahlı olurken, bir diğeri 
daha az yemek isteyebiliyor. Bu 
çok doğal… Ama toplumumuz 
tombul çocuğu makbul sayıyor. 
Bir şeyler yesin, kilo alsın, gürbüz 
olsun da sağlık hep ikinci planda 
kalıyor. Oysa uzmanlar bangır 
bangır bağırıyorlar; çocuğunuzun 
ne yediği kadar nasıl yediği ve 
nerede yediği de önemlidir diye… 
Mesela çok sağlıklı bir gıdayı 
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televizyonun başında, çocuk 
ne yediğinin farkında olmadan, 
adeta çöp tenekesine poşet 
atar gibi yedirirsen çocuğu-
na, beden bundan fayda 
göremiyor. Bilim bunu kanıt-
ladı. Ama pek çoğumuz hala 
sadece mide doldurmakla 
ilgiliyiz ne yazık ki… 

Annelerin kendi yetişti-
rilme tarzlarından etkilen-
mesi, hatta çocuklarını da 
aynı doğrultuda yetiştirmeye 
çalışmaları çocuklarla bir 
çatışmaya sebep olmuyor 
mu? 

Kesinlikle oluyor. Hz Ali’nin 
şahane bir sözü var: ‘‘Çocuk-
larınızı kendi doğduğunuz 
zamana göre değil, onların 
içine doğduğu zamana göre 
yetiştirin’’ diye… Pek çok şey 
değişti ve bu değişime ayak 
uyduramazsak çocuklarımızla 
aramıza kuşak çatışmalarının 
girmesi kaçınılmaz olur. Bu 
demek değil ki tecrübelerimizi 
boş verelim ya da eskiye dair 
tüm öğretileri çöpe atalım. 
Elbette ki böyle değil. Lakin 
zamanın ruhunu yakalayıp, 
kendi çocukluğumuzda 
gördüğümüz iyilikleri zama-
na uyarlayarak çocuğumuza 
sunmamız gerek. Benim aklıma 
hep serçe örneği gelir. Denir ki; 
doğru ebeveynlik bilgiyi alıp, 
öğütüp, çocuğumuza uygun 
hale getirdikten sonra onun 
kursağına emanet etmektir…

Takipçilerinizle etkileşiminiz 
nasıl? Sizi bir motivasyon 
kaynağı olarak mı görüyor-
lar?

Sanıyorum ki öyle. Onlar ben-
den, ben onlardan motivasyon 
sağlıyoruz. ☺ Niyetler, gönüller, 
dualar bir olunca etkileşim de 
güzel oluyor sonucunda. Bunu 
en çok seminerlerde hissedi-
yorum. Çünkü sosyal medya 

neticede sanal bir birliktelik… 
Lakin seminerlerde annelerle 
göz göze, diz dize olduğumuz-
da, sarılıp bazen gülüp bazen 
ağlaştığımızda… İşte orada 
gerçek bir duygu paylaşımı 
oluyor.

Çocuk yetiştirirken en çok 
düşülen hatalar nelerdir? 
Bu bağlamda Bağırmayan 
Anneler kitabınızda ne tür 
öneriler veriyorsunuz?

En temel hatamız çocuğu 
‘’adamdan’’ saymamak. Bence 
‘’çocuk eğitimi’’ dediğimizde 
kafalar karışıyor. Bizler ‘’çocuk’’ 
değil, ‘insan’ eğitiyoruz. O 
zaman yetişkin bir bireyle 
kurduğumuz ilişki nasıl saygın, 
özenli, adaplı ise çocuğumuz-
la da öyle olmalı. Diğer türlü; 

‘’Çocuktur, unutur’’, ‘’Çocuktur, 
anlamaz’’, ‘‘Çocuktur, çok sever-
sen şımarır’’ gibi tuhaf söylem-
lerin tesiriyle hem biz insan-
lığımızdan çıkıyoruz hem de 
çocuklarımızı harap ediyoruz.

3 çocuk annesisiniz. Muhak-
kak sabrınızın tükendiği, 
yorgun düştüğünüz anlar 
oluyordur. Bu duygularla 
nasıl başa çıkıyorsunuz? 

Yorulduğum anlar çokkkk olu-
yor. Hem de çok. Ama çok 
şükür ben yorgun olmakla, 
sinirli olmanın ayrımını yapa-
biliyorum uzun yıllardır. Genel-
likle bir anne yorgun, bitkin 
olduğunda bunun sebebi 
çocukmuş gibi -ya da gücü 
çocuğuna yettiği için- hıncını 
evladından çıkarıyor. Oysa 

Röportaj

yorgun olmak, kızgın olmayı 
gerektirmez ki… Ben üç 
evladımın da duasını eder-
ken, Rabbime ‘İnşallah bir 
evlat nasip edersin Allah’ım’ 
diye dua ederken, çocuklu 
bir hayatın gereklerinin 
de duasını ediyordum. Ve 
bunun bilincindeyim. Çocuk 
dediğin ağlar, uyumaz, 
karıştırır, kırar döker, zaman 
zaman inatlaşır… Çünkü 
hayatı böyle öğrenir. Küçük 
bir çocuktan bir yetişkin gibi 
olmasını bekleyemeyiz. Bu 
bilince gelince çocuğunuzun 
çocukluklarına tebessümle 
bakmayı da başarıyorsunuz. 
Siz huzurlu olduğunuzda 
da, çocuğunuzun taşkın-
lıkları ‘yok’ denecek kadar az 
oluyor.

Çocuk sahibi olduğu için 
eğitimine ara veren ya 
da eğitimini bırakan, 
hayallerinden vazgeçen, 
sosyal hayattan soyutla-
nan çok sayıda anne var 
ve bu durum onları bir 
süre sonra mutsuzluğa, 
depresyona sürüklüyor. Bu 
bağlamda annelere ne tür 
tavsiyeleriniz olur?

Hayallerinin peşinden koş-
mayı bırakmasınlar derim. 
Çünkü bir şeyi gerçekten 
istediğinizde, bunun kavli 
ve kalbi duasını ettiğinizde 
ve yılmadan emek göster-
meye devam ettiğinizde 
Rabbim zamanınızı genişle-
tiyor. Gücünüzü artırıyor. 
Aynı anda iki okul okuyan, 
kitapları, seminerleri ve 
yayınları olan 3 çocuklu bir 
anne olarak bunu kesinlikle 
deneyimliyorum.

Anne babalara kıla-
vuzluk edecek nitelik-
te çok sayıda kitabınız 
var. Bunun yanında 
seminerler de veri-
yorsunuz. Bir işe ya 
da projeye başlarken 
çıkış noktanız, 
duanız ne oluyor? 

Fayda… Tek bir 
annenin, tek bir 
çocuğunu ka-
zanabilmişsem; tek 
bir hanenin daha 
huzurlu olmasında 
ufacık bir katkım 
olmuşsa; bir tek annenin 
çöken omuzlarına destek 
olabilmişsem kendimi karda 
sayarım. Her işimde önce-
likli niyetim ve duam bu 
çünkü; ‘’Gelecek nesillerin 
iyiliğine ufacık bir katkı sun-
abilmek…’’

Yakın zamanda 
gerçekleştirmek iste-
diğiniz bir projeniz var mı?

Bir mi? ☺ Çok sayıda var ama 
ipucu vermeyeyim. Rabbim 
ömür ve güç verirse hep 
birlikte yaşar ve görürüz 
inşallah.

Güzel sorularınız için teşek-
kür eder, güzel ilçemizin 
güzide dergisine aydınlık bir 
yol dilerim…

Bizi doğru 
istikamette 
tutacak bil-
gi kaynağı 
Kur’an-ı 
Kerim’dir. 

Röportaj
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SAVUNMA NEDEN KUSAL HAKTIR?
İnsanlığın en eski ve en saygın 
mesleklerinden biri de avukatlıktır. Bu 
da kuşkusuz “savunmanın kutsal bir 
hak” olmasından kaynaklanmaktadır.

Avukatlık “kamu hizmeti ve serbest 
bir meslek” olarak tanımlanır. Görev 
olarak ise “Avukat, yargının kurucu 
unsurlarından olan bağımsız savun-
mayı temsil eder” şeklinde belirtilir 
(Avukatlık Kanunu 1. Madde). Avukat, 
hukuk fakültesi mezunu olup stajını 
tamamlamış ve mesleğini serbest ya 
da bir kuruma bağlı olarak icra eden 
kişidir. 

Zorlu bir eğitim süreci ve staj sonrasın-
da bulunduğu ilin bağlı olduğu baro 
levhasına kaydolarak göreve başlayan 
avukatlar, yargının üçlü sacayağın-
dan (sav, savunma, hüküm) savunma 
ayağını temsil eder ve savunma, kutsal 
bir hak olarak kabul edilir. Zira avukat, 
savunma hakkının kullanılmasında 
kişilere yardımcı olduğu gibi hak, 
hukuk ve yasa konularıyla ilgili olarak 
da isteyenlere rehberlik eder, yol 
gösterir. 

AVUKATLARIN UYMASI GEREKEN 
KURALLAR
Avukatlar görevlerine “Hukuka, ahla-
ka, mesleğin onuruna ve kurallarına 
uygun davranacaklarına namus ve 
şerefleri üzerine ant içerek” başlar.

Avukatların, mesleklerini icra eder-
ken Avukatlık Kanunu’nun getirdiği 
yükümlülükler dışında Türkiye Barolar 
Birliği Meslek Kurallarına da uymaları 
gerekmektedir. Özellikle şu maddeler 
dikkat çekicidir: 

*Mesleki çalışmasında avukat, bağım-
sızlığını korur; bu bağımsızlığı 
zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.

* Avukat, mesleki çalışmasını kamunun 
inancını ve mesleğe güvenini sağla-
yacak biçimde ve tam bir sadakatle 
yürütür. 

*Avukat, mesleğinin itibarını zedeleye-
cek her türlü tutum ve davranıştan 
kaçınmak zorundadır. Özel yaşantısın-
da da buna özen göstermekle yüküm-
lüdür.

AVUKAT CÜBBESİ 
NE ANLAMA GELİYOR?
Avukatın görevini ifa ederken bağımsız 
olması, adaletin tesisinde yardımcı rol 
üstlenmesi sadece kanun ve meslek 
kurallarıyla değil giydiği cübbe ile de 

kendini göstermektedir. Birçok ülkede 
olduğu gibi ülkemizde de avukatlar 
belli tipte cübbe giymektedirler. Avukat 
cübbesi hem şekli hem de içerdiği 
renkler itibarıyla birçok anlam taşı-
maktadır. Avukat cübbesindeki kırmızı 
renk ceza davalarını, yeşil renk hukuk 
davalarını, sarı renk ise idareyi temsil 
etmektedir. Cübbeye hâkim olan renk 
ise siyahtır ki bu da adaleti temsil eder. 
Şekil olarak baktığımızda da yargı, 
kamu hizmeti olduğundan cübbenin 
cebi ve avukat kimseden emir almadığı, 
bağımsız olduğundan düğmeleri 
yoktur.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN 
ZORLUKLARI NELER?
Avukat, avukatlık mesleği ve bu önemli 
mesleğin nasıl icra edilmesi gerek-
tiği gibi konuları kısaca irdeledikten 
sonra bir avukat olarak toplumun 
bu mesleğe ve bu mesleği icra eden 
kişilere karşı bakış açısı hakkında da 
birkaç kelam etmek gerek. Üniversite 
tercihinde bulunduğum süreçte “Ben 
hukuk okumak istiyorum” diye söze 
başladığımda babaannem başta olmak 
üzere çoğu tanıdığımdan “…avukat 

olup yalancı mı olacaksın, 
Allah, kimseyi onların 

eline düşürmesin…” 
gibi çıkışlara maruz 
kalmıştım.  Anlaşılan 

o ki, bazı insanların 
gözünde avukat her 
türlü şeyi kılıfına uy-

durabilen, suçluları 

Ülkemizde her yıl 5 Nisan “Avukatlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Bugünün anlamı ve 
tarihi sürecine geçmeden önce avukatlık mesleğinden kısaca söz etmek isterim. 
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Avukatın göre-
vini ifa ederken 
bağımsız olması, 
adaletin te-
sisinde yardımcı 
rol üstlenmesi 
sadece kanun 
ve meslek ku-
rallarıyla değil 
giydiği cübbe ile 
de kendini gös-
termektedir.

Avukat Hilal DURMUŞ
Av.hilaltekin@gmail.com

bile savunan, borçluları sıkıştırıp duran, 
hatta gereksiz şekilde özel muamele 
bekleyen kişidir. Avukat, hukukun ve yas-
aların öngördüğü şekilde mesleğini icra 
etse bile çoğu kez toplumda bu mesleği 
icra edenlerle alakalı yanlış bir izlenim 
oluştuğuna şahit oldum.

Oysa avukat, bir dava dosyası önüne 
geldiğinde sahip olduğu bilgiyle yola 
çıkarak yapılması gereken neyse - dava 
dilekçesi, cevap dilekçesi, itiraz dilekçesi 
- araştırmasını ve tüm hazırlığını yapar, 
günü geldiğinde duruşmaya girer. Fakat 
müvekkili, bu aşamaları görmediğinden 
“… Duruşmada karşı tarafın avukatı 
daha fazla konuştu sanki. Davayı 
kaybetmeyelim?” diyerek sitemde 
bulunabilir. Avukat, bu aşamada diğer 
duruşma ya da başka işlerine yetişmeye 
çalışırken bir yandan da müvekkiline 
esasen durumun böyle olmadığını anlat-
maya çalışır. Müvekkil ikna olmazsa saat, 
gün fark etmeksizin avukatını arayıp ikna 
edilmek de isteyebilir ama yine de bazen 
tüm iyi niyetine rağmen avukat, kötü 
avukat olur. 

Eğer hukuk fakültesi mezunuysanız 
öncelikle ailenizdeki hukuki işlemler 
ve süregelen süreçlerden de sorumlu 
tutulabilirsiniz. Bu anlamda akraba ya 
da tanıdıklar vasıtasıyla da farklı olay-
lara maruz kalabiliyoruz. Bir yakınımız 
başka bir meslektaşımız aracılığıyla 
yürüttüğü velayet ve boşanma davası 
ile ilgili bizden meslektaşımızın işlemleri 
için tasdik almak istemişti. O zaman akıl-
daki deli sorulara bir bakalım: “Güven-
mediğin bir avukata neden davanı 
veriyorsun?” , “Madem bizden bilgi 
alacaktın, davanı niye bize verme-
din?” Ne kadar etik dışı bir durum… 
Yine, davayı biz yürüteceğiz diye dava 
ile tüm bilgileri toplayıp hazırlıkları 
tamamladıktan sonra tam dava açma 
safhasında, yakın akrabamızın davayı 
başka bir meslektaşımıza vermesi etikle 
ne kadar bağdaştırılabilir?  Bunun gibi 
birçok trajikomik olayla karşılaşan 
meslektaşım olduğunu biliyorum. 

Saygın ve kutsal bir meslek dedik… Ama 
buna rağmen toplumun bir kesiminde 
avukatlara karşı yanlış bir izlenim 
olduğundan bahsettik. Bir de meslek-
taşının yanında görev alan ve mesleğin 
saygınlığına ve kutsallığına yakışmayan 
şartlar altında çalışan avukatlarımız var. 
Özellikle kurum dosyalarının yoğun ol-
duğu bir ofiste çalışırken yönetici avukat 
odaya girip “Hadi arkadaşlar, daha çok 
dilekçe yazıyoruz hadi…” şeklinde çok 
teşvik edici telkinde bulunmuştu bir 
keresinde. Dava dilekçesindeki birkaç 

anahtar kelimeyle cevap dilekçesi nasıl 
yazılır, bu garip bilgiyi de orada bu 
sayede (!) öğrenmiştim. Çünkü dilekçeler 
bitmezse, mesaiye kalmak zorundaydık. 
İşlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek için 
stajyer olarak başladığın ofiste, yönetici 
avukatın arabasını yıkamaya gönderil-
mek de başka bir hayal kırıklığı. Hayal 
kırıklığı dedim çünkü okul döneminde 
pembe hayaller oluyor genelde.  

Kısacası; her mesleğin olduğu gibi 
avukatlığın da zor tarafları ve -mesleği-
ni hakkıyla yerine getirmeye çalışan 
meslektaşlarım çoğunlukta olmasına 
rağmen- genel olarak bu mesleği icra 
edenlere karşı suizan besleyenler var. 

Aslında bunlar tam da bugünde yani 
Avukatlar Günü’nde geniş geniş ele 
alınması gereken hususlar fakat biz biraz 
da 5 Nisan Avukat Günü’nün özünden 
bahsedelim. 

AVUKATLAR GÜNÜ 
NASIL ORTAYA ÇIKTI?

3 Ocak 1934'te İzmir'de yapılan "Tür-
kiye Avukatlar Birliği" toplantısında; 
"Türkiye’de baroların aynı çatı altında 
toplanması düşüncesi" kabul edilir. 
5 Nisan 1958 tarihinde ise tüm Baro 
Başkanlarının İzmir Ticaret Odası Toplantı 
Salonu’nda toplanmasıyla - iki günlük 
çalışma sonunda - Barolar Birliği’nin ku-
ruluş çalışmaları müzakere edilir. Burada 
alınan kararla; Türkiye’deki baroların bir 
üst kurulda toplanmasına ve 5 Nisan’ın 
da “Avukatlar Günü” olarak kutlanması-
na karar verilir. Tarih seçiminde muhte-
melen bundan 70 yıl önce İstanbul 
Barosu’nun, 5 Nisan 1878 tarihinde ilk 
Genel Kurulu’nu yapmış olması dikkate 
alınmıştır. Daha sonra 06.02.1963 yılında 
toplanan İzmir Barosu Yönetim Kurulu, 
5 Nisan tarihini “Avukatlar Günü” kabul 
edip düzenli olarak kutlama kararı 
almıştır.

Öğretmenler Günü, Sevgililer Günü, 
Anneler Günü gibi özel günler kadar 
olmasa da avukatların da bir günü 
olduğu böylece kabul edilmiş oldu. 
Bu serzenişimin en basit ispatı da; ilçe 
belediyelerimizin bile Öğretmenler Günü 
için özel hediyeler, programlar yaparken 
Avukatlar Günü’nü genelde atlamasıdır. 
Ben de bu vesileyle avukatların meslek-
taşlarından hatta müvekkillerinden 
kutlama mesajları ve hediyeler alacağı 
nice güzel 5 Nisanlar geçirmelerini 
temenni ediyor ve meslektaşlarımın 
Avukatlar Gününü can-ı gönülden kut-
luyorum. 
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Osmanlı Devleti, Doğu’da ve Batı’da 
görülen görkemli sarayların yanı 
sıra daha çok yatay bir biçimde 
yayılan ve birden çok yapıdan oluşan 
mimari tarzı tercih etmiştir. Top-
kapı Sarayı; Fatih Sultan Mehmet, 
İstanbul’u fethettikten sonra 1460 
yılında yapılmaya başlanmış ve 1478 
yılında da tamamlanmıştır. Fatih 
Sultan Mehmet başta olmak üzere 
Sultan Abdülmecid’e kadar dört yüz 
yıl imparatorluğun; eğitim, idare ve 
sanat merkezi olan Topkapı Sarayı, 
yapılış gününden itibaren günümüze 
kadar önemini korumayı başarmıştır. 
Dış görünüşüyle biraz hüsrana 
uğratan Saray, içindeki güzellikleriyle 
ziyaretçilerini büyülüyor. Ana kapıya 
yaklaşırken ihtişamı ve asilliğiyle 
kendini gösteren meydan çeşmeleri-
nin en güzel örneklerinden sayılan 3. 

Ahmet Çeşmesi, bunun ilk 
işaretlerinden.

Sarayın girişi; kuleleriyle 
simgeleşen Fatih dönemin-
den kalma Bab-ı Hüma-
yun’dur. Saray’ın 8 kapısın-
dan en büyüğüdür. Sol 
tarafta, Osmanlı mimarisin-
den farklı olarak inşa 
edilen Aya İrini Kilisesi bizi Bizans’ın 
tarihine götürür. Günümüzde Top-
kapı Sarayı’nın da girişi sayılan ikinci 
kapı Orta Kapı ya da Babüsselam 
(Selam Kapısı) adıyla anılır. Taşların 
dili olsa da konuşsa dediğimiz söz 
tam da bu kapıya yakışır çünkü 
kapının hemen sağında ibret taşları 
yer alıyor. Zamanında yapılan idam-
lardan sonra ölen kişilerin başları bu 
taşlara konulurdu ve ibret alınması 

için halka gösterilirdi. 
Bu kapının arkasında yer alan ikinci 
avluda saray mutfağında kullanılan 
porselenler sergilenir. Üçüncü kapı 
olan Babüssaade yani “Mutluluk 
Kapısı’’ sarayın özel bölümlerine geçit 
verir. Tabii o zamanlar bu kapıya 
girmek şimdiki kadar kolay değildi. 
Yalnızca üst düzey devlet adamları 
bu kapıdan geçebilirdi ve bu kapıdan 
atla geçmek sadece padişaha 

600 yıl boyunca dünyaya hükmet-
miş, ismi duyulunca hazır ola geçilen, 
hoşgörüsüyle ülkelerin yanı sıra 
kalpleri fetheden, Peygamber Efen-
dimizin "İstanbul mutlaka fethedi-
lecektir. Onu fetheden komutan ne gü-
zel komutan, o ordu ne güzel ordudur."
hadis-i şerifine nail olan ordu ve 
komutanının yani o yüce Osmanlı 
padişahlarının nerede yaşadığını hiç 
merak ettiniz mi? İşte şimdi tam da bu 
merakınızı giderme vakti! O şanlı Os-
manlı’nın; hüzünlerine, sevinçlerine, 
ihanetlerine ve sırlarına ortak olan 
Topkapı Sarayı!
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mahsustu. Sefere çıkan ordu komutanına padişah, 
Sancak-ı Şerif’i burada teslim ederdi.

Osmanlı’nın son yıllarında büyük bir sorun haline 
gelen Yeniçerilerin karşısına, padişah yine burada 
çıkarak onları dinlerdi. Kapının hemen arkasındaki 
Arz Odası’nda, devletin sorunları hakkında görüş 
beyan eden, sonra bu görüşleri padişaha arz edip 
onayını isteyen divan üyeleri ve sadrazamlar bu-
lunurdu.

Bu bölümde ayrıca minyatürlerin ve hatların 
sergilendiği bölümlerle Hazine Dairesi yer alıyor. 
Dizilere ve filmlere konuk olmuş o ünlü “KAŞIKÇI EL-
MASI” ve diğer mücevherler de burada bulunuyor. 

Sarayın dördüncü ve son avlusunu köşkler süslüyor. 
IV. Murat’ın yaptığı köşkler, Mustafa Paşa Köşkü, 
Topkapı Sarayı’nın son padişahı Abdülmecit’in 
Mecidiye Köşkü... Peygamberden ve ilk halifelerden 
kalma Kutsal Emanetleri de burada Hırka-i Saadet 
Dairesi’nde görmek mümkün.

HAREM
Kocaman mutfağında binlerce yemeğin pişirildiği, kadın-

ların yaşam alanıydı Harem. Tek idarecisinin Valide Sultan 

(yani padişahın annesi) olduğu kendine has, padişahın bile 

bozamadığı çok kesin ve katı kuralları bulunan; yüzlerce 

genç kızın, dönemin ilim anlayışına göre en iyi eğitimi 

aldığı, nihayetinde de devletin önemli kademesindeki 

görevlilerle evlendirilerek çeyizi ile gönderildiği bir kadınlar 

mektebiydi. Dizilerden gördüğümüzün aksine, kadınların 

hiç önemsenmediği Batı ve Doğu ülkelerinden farklı olarak 

Osmanlı’daki Harem Dairesi, kadınlar için bir nimetti. 

Harem, saray içinde bir saraydı. Arabalar Kapısı, Dolaplı Kub-

be, Şadırvanlı Taşlık, sarayın dış görünümünü zenginleştiren 

Küre, Kara Ağalar Mescidi, Kızlar Ağası Dairesi, Kadın Efendi-

ler Taşlığı, I. Ahmet Okuma Odası, Çifte Kasırlar, Hünkâr 

Hamamı, III. Murat’ın Has Odası ve Valide Sultan daireleri 

ile büyük bir yaşam alanıydı. İlk kez III. Murat zamanında 

yapımına başlanan Harem bölümü, her padişahın yeni 

bölümler eklemesiyle günümüze kadar gelmiştir.



ÇEKMEKÖY 
PARK OF İSTANBUL 
AÇILDI

Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi’nde 200 bin metrekare alan üzerine ku-
rulan Park Of İstanbul’un açılışı törenle gerçekleşti. Açılış törenine Çek-
meköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı 
Salih Kırıcı, İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Milli Parklar 
İstanbul Bölge Müdürü Resul Doğan ve çok sayıda Çekmeköylü katıldı.
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İçerisinde; macera parkuru, 
piknik alanları, 50 farklı türde 
200 hayvanın bulunduğu hayva-
nat bahçesi, kıl çadır konaklama 
alanları bulunacak olan Park 
Of İstanbul, 7’den 70’e binlerce 
vatandaşa hizmet veriyor.
 
Açılış töreninde katılımcılara 
seslenen Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz "İlçe-
mize yatırım yapan Park Of 
İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Burak Memişoğlu ve 
çalışma arkadaşlarını tebrik 
ediyorum. Genç yatırımcı 
kardeşlerim ülkemize ekono-
mik saldırıların olduğu bir 
dönemde büyük bir yatırım 
yaptılar ve yüzün üzerinde 
vatandaşımıza da iş imkanı 
sağladılar. Büyük bir sosyal 
donatı alanı olan bu tesiste 
vatandaşlarımız keyifli va-
kit geçirecektir. İlçemize ve 
tüm İstanbul’a hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. İş bile-
nin, kılıç kuşananın. Şu anda 

Çekmeköy’ü 100 dönümün 
üzerinde en az 5 tane parkı 
olan bir ilçe haline getirdik. 
Şimdi yapımı devam eden 
Seyir Tepesi, Doğa Parkı, Ömer 
Aktuğ Parkı’nı birbirine bağla-
yarak sizlerin kullanabileceği 
1 milyon metrekare yeşil alan 
daha üretiyoruz. Bu hizmetleri 
yapabilmiş ve karşınıza çıka-
bilmiş bir kardeşiniz olarak 
Allah’a şükrediyorum” dedi.
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Başkan Poyraz’dan 
Metro ve Teknopark 
Müjdesi
 
Konuşmasının devamında 
“Çekmeköy’e kadar metroyu 
getirdik. Şimdi Taşdelen’den 
Aydınlar, Soğukpınar, Kirazlı-
dere’ye kadar çalışmalar de-
vam ediyor. Güngören’den, 
Taşdelen’den, nikah sarayı-
na; oradan Sancaktepe, 
Sultanbeyli, Sabiha Gökçen’e 
devam edecek bu metro in-
şallah. Bu arada Türk-Alman 
Üniversitesi ve Recep Tayyip 
Erdoğan Vakfımızla birlikte 
Çekmeköy’e bir teknopark da 
yapıyoruz. Bu hizmetimizin 
özellikle bizi sevindiren iki 
noktası var: Birincisi, bölgemi-
zin marka değerini artırıyoruz. 
İkincisi de üniversite mezunu 
kardeşlerimize istihdam yaratma 
adına önemli bir çalışmayı hayata 
geçirmiş oluyoruz. Böylelikle bölgemizin 
hem marka değeri artacak hem de istihda-
ma dönük önemli bir çalışmayı üniversite 
mezunlarımız için bölgemize kazandırmış 
olacağız” dedi.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Poyraz ve 
katılımcılar daha sonra hayvanat bahçesini dolaştı.

52

Haber

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

TE
M

İZ
Lİ

K 
VE

KO
ZM

ET
İK

 Ü
RÜ

NL
ER

İ Orta Çağ, Avrupa’nın siyasi, 
ekonomik ve askeri alanda 
geride olduğu bir dönemdi. 
Orta Çağ toplumlarının yaşam 
kalitesi hem Roma Dönemi 
hem de onu izleyen Rönesans 
Dönemi boyunca oldukça 
düşüktü. Özellikle temizlik 
konusunda Avrupa’da oldukça 
pis ve çirkin manzaralarla 
karşılaşmak muhtemeldi. 
Açık kanalizasyonlar, necase-
tin sebep olduğu hastalık ve 
salgınlar çok yaygındı. Tuvalet 
ya da banyo gibi ihtiyaçlar 
için ayrı alanlar tesis 
edilmediği gibi 
mahremiyet 
ve temizlik 
anlayışı da 
oluşmamıştı. 
İslamiyet’te 
ise temizlik, 
ibadetlerle ve 
günlük ritüelle-
rimizle iç içedir. 
İslam hem madden 
hem de manen 
temizlenmeyi 
şart koşar. Kur’an 
ayetleri ve ‘’Temizlik 
imandandır’’ hadisinden 

hareketle, yemekten önce ve 
sonra, yatmadan ve uyanınca 
el-ağız temizliği önerilir. Bunun 
yanında Müslümanlara beş 
vakit namazın öncesinde de 
abdest almaları emredilmiştir. 
Dolayısıyla, temizlik konusunda 
bu kadar hassas olan bir dinin 
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mensupları, memleketin her köşesine hamam, çeşme, su 
kemerleri ve çeşitli imaretler yaparak medeniyete dünyaya 
örnek olacak nitelikte yenilikler kazandırmışlardır.  

Vücutlarını yalnızca 
su ile yıkamayı yeterli 
bulmayan Müslüman-
lar, zeytinyağı ile 
alkali maddesini 
karıştırarak sabun 
ürettiler. Eski yazma-
larda sabun üretimi 
konusunda bilgilere 

rastlamak da mümkündür. Sabunun kıta Avrupası’na gelişi 
ise 13. yüzyıldaydı. Haçlı Seferlerinden dönen Haçlılar 
sabunu ülkelerine götürmüşler ancak Müslümanların 
yüzyıllardır kullandıkları bu temizlik malzemesi Avrupa 

coğrafyasında pek 
rağbet görmemiştir. 
Oysa Müslümanlar 
sabunu salt temizlik 
maksadı ile değil; 
renkli, parfümlü ve 
şifa veren türleriyle de 
kullanageliyorlardı. 

10. YÜZYILDA YAZILAN
GÜZELLİK KİTABI! 
Avrupa sabunu bile bir kenara ata-
dursun, Zehravi isimli Kurtubalı bir 
hekim, güzellik ve bakım konusunda 
öğütler veren bir kitap dahi yazmıştı. 
Dünyadaki ilk kozmetoloji çalışması 
olarak bilinen bu eserde vücudun 
saç, ten, diş, tırnak gibi bölümlerinin 
bakımı ve güzelleştirilmesi konusun-
da tarif ve öneriler yer alıyordu. Avru-
pa’nın tıp konusunda çok önemli 
bir kaynak haline getirdiği kitabın 
yazarı Ebu’l Kasım Zahravi, hüküm-
darlar da dahil olmak üzere önemli 
konumlardaki birçok insanın şahsi 
doktorluğunu yapan, tıp ve cerrahi 
alanındaki çalışmalarıyla cerrahiyi bir 
branş haline getiren, kendi döne-
minde imkansız olarak gösterilen 
ameliyatları gerçekleştiren öncü bir 
isimdi. Bir bölümünü yalnızca 
güzellik, bakım ve kozmetik 
konularına ayırdığı kitabında 
bir insanın gündelik yaşamın-
da ihtiyaç duyacağı her türlü 
güzellik bilgisini veriyordu. 

Dişlerin beyazlatılması, burun spreyi, 
gargara, parfüm, tüy giderici çubuk-
lar, boyalar, saç düzleştirici merhem-
ler ve güneş losyonları gibi bakım 
malzemelerinin yapımı ve kullanımı 
konusunda yol gösteriyordu.  

Müslümanlar, bugün her kesimden 
insanın ilgi gösterdiği ve büyük bir 
endüstri haline gelen parfümün 
yapımı hakkında da bir eser orta-
ya koymuşlardı: Itır ve Damıtma 
Kimyası ismindeki bu kitap Kindî 
tarafından 9. yüzyılda kaleme alın-
mıştı. Rayihalı yağlar, merhemler, 
aromalı sıvılar ve miskler üzerine 

100’den reçete ihtiva eden kitap 
sayesinde asırlardır devam 

eden parfüm geleneği 
ortaya çıkmıştır. Bu 

gelenek Müslüman 
kimyager-

lerin ot ve 
çiçekleri 
damıtma 

sayesinde mümkün olabilmiştir. 
Gezginler, tüccarlar ve Haçlılar 
sayesinde parfüm denilince akla 
gelen ilk ülke olan Fransa’nın 
güneyindeki Haute Provencee bölge-
sine ulaşan bu fikirler, iklim ve toprak 
bakımından oldukça elverişli olan bu 
bölgenin parfüm endüstrisinde yedi 
yüz yıldır süregelen hakimiyetini de 
başlatmış oldu.
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İz Bırakanlar
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Kaynak: 1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası, Editör: Salim Al-Hassani

Kına, hem Türk hem de İslam kültürü 
açısından asırlardır kullanılan, özel 
durumlarda ve günlerde tercih edilen bir 
bitkidir. İlk olarak çölde yaşayan Bedevi-
ler tarafından keşfedilen kına, adını kına 
bitkisinden almaktadır. Kına yaprağını 
ezip çamurla karıştırarak ciltlerine süren 
Bedeviler, kınanın güneşten koruyucu 

ve serinletici etkisini keşfettiler. Zaman 
içerisinde estetik görüntü sağlamak 
amacıyla vücutlarının el, ayak, saç gibi 
bölgelerinde de kınayı kullandılar. 
Bilhassa ellerin üzerinde zarif ve özgün, 
geleneksel desenlerle yakılan kına genç 

kızların ve kadınların gözdesi haline 
geldi, İslam’ın yayılmasıyla da dünyanın 
farklı noktalarında rağbet gören, 
vazgeçilmez bir kozmetik malzemesine 
dönüştü. Hz. Peygamber’in ve arka-
daşlarının da sakal ve saçlarına kına 
yaktıkları, hatta kınanın baş ağrısına iyi 
geldiği rivayetler arasındadır.   

Kına, Türkler 
arasında yüz 
yıllardır sürege-
len gelenekler-
in de nüvesini 
oluşturmuştur. 
Ülkemizde, gelin 
olacak kızlara, 
askere gide-
cek erkeklere, 
kurban edilecek 
hayvanlara kına 
yakılma adeti 
hala devam etti-

rilmektedir. 

Modern bilim; 
kınanın enfeksiyon 

riskini azalttığını, bakteri, mantar 
gibi sorunları önlediğini ortaya koymuş-
tur. Kınanın, içerdiği besleyici maddeler 
sayesinde saçları güçlendirdiği de bilin-
mektedir.
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TARZLARINA GÖRE 
HANGİ TRENÇKOTU 
NASIL KOMBİNLERİZ?

Baharı tam anlamıy-
la yaşadığımız şu 
günlerde, mevsim 

geçişlerinin vazgeçilmezi 
olan trençkotları dolaptan 
çıkarmanın da vakti geldi. 
Kolay kullanımları ve asil 
duruşları ile trençkotlar bu 
mevsimin kilit parçaların-
dan. Üstelik eski sezonlara 
göre trençkot model-
lerinde ciddi bir çeşitlilik 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Çok daha farklı renk ve 
modellerde trençkotları 
yeni sezon koleksiyonların-
da görmek mümkün. Bu 
modeller içinden kendi vü-
cut ölçülerinize, boyunuza 
ve dolabınızdaki hakim 
tarza uygun olan bir tane 
trençkotu bu mevsim için 
gardırobunuza eklemenizi 
tavsiye ederim.

Peki tarzlarına göre 
hangi trençkotu nasıl 
kombinleyebiliriz? 
İşte 5 farklı trençkotla, 
5 farklı stil önerisi...

1-  Klasik Trençkotlar 
Eğer modası hiç geçmeyecek klasik kruvaze kesim bir trençkotunuz 
varsa şanlısınız demektir. Her döneme hitap eder ve sizi asla yarı 
yolda bırakmaz. Özellikle ofis kombinleriniz için iyi bir yardımcı olur. 
Aslında bu tarzda klasik bir trençkotu pek çok şekilde kullanabilirsiniz 
fakat benim önerim daha çok ofis tarzına uygun olacak. Güçlü lacivert 
tonlarında bir trençkotu poplin gömlekler ve taba parçalarla bir araya 
getirebilirsiniz. Uzun palazzo pantolon ve topuklu ayakkabılarınızı 
klasik trençkotunuzla tamamlayarak güçlü ve stil sahibi bir duruş elde 
edebilirsiniz.
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2-  Kapüşonlu Trençkotlar 
Kapüşonlu trençkotlar son dönemde özellikle 
gençlerin en fazla tercih ettiği modellerden. Daha 
çok günlük kullanım için uygun olan bu tarzda bir 
trençkotu, jean pantolonlar ve spor ayakkabılarla 
kombinlemeyi deneyin. Çizgili üstler ve backpack 
çantalarla da tamamlayarak, arkadaş buluşmalarında 
ya da üniversite stilinizde böyle bir kombini rahatlıkla 
tercih edebilirsiniz. Yalnız boy sorununuz varsa bu 
tarz diz üstünde biten bir modelin sizi olduğunuzdan 
daha kısa göstereceğini de unutmayın. 

3-  Kısa Trençkot Modelleri
Kısa trençkot modellerini daha çok etek ya da elbise 
kombinleri için önerebilirim. İsterseniz spor ya da şık 
tarzda kullanabilirsiniz. Bu kombinde benim önerim 
yüksek bel pilise etekler ve desenli gömleklerden yana. 
Bu tarz sezonun trendi yılan desenli bir gömlek ve 
trençkotunuzla aynı tondaki babetlerle günlük kullanı-
ma uygun, sade fakat güçlü bir stil oluşturabilirsiniz

Kapüşonlu trençkotlar 
son dönemde özellikle 
gençlerin en fazla tercih 
ettiği modellerden.
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Desenli 
trençkot-
lar stilinize 
farklılık kata-
caktır fakat 
desen seçerken 
daha çok 
parçayla kulla-
nabileceğiniz 
modellere 
yatırım yap-
manızı tavsiye 
ederim.

4-  Oversized 
Trençkot 
Modelleri 
Uzun bir süre önce ha-
yatımıza giren ve özellikle 
tesettürlü kadınlar için 
kullanım kolaylığı 
sağlayan oversized 
trendi, trençkotlar-
da da öne çıkıyor. 
Örnek kombindeki gibi 
düğmeli kemersiz oversized 
bir trençkotu spor tarzda 
tamamlayabilirsiniz. Farklı 
stiller denemeyi sevenler için 
tulumları önerebilirim. Bu 
şekilde siyah bir tulum ve gün-
lük stilin vazgeçilmezi denim 
gömleğinizi bel çantaları ile 
bir araya getirerek trend bir 
görünüm yakalayabilirsiniz. Başörtü tercihinizi 
renkli şallardan yana kullanırsanız kombininiz 
daha dinamik görünecektir.

5-  Renkli 
Trençkot 
Modelleri
Koleksiyonlarda 
hep gördüğümüz 
devetüyü, 
lacivert ve siyah 
gibi klasik renk-
lerin yanın-
da, desenli 
trençkotlar da 
sezonda öne 
çıkıyor. Bu şekilde 
desenli trençkotlar 
stilinize farklılık kata-
caktır fakat desen 
seçerken daha çok 
parçayla kullanabi-
leceğiniz modellere yatırım 
yapmanızı tavsiye ederim. 
Örneğin çiçek baskıları ya da 
puantiye gibi iri desenlerden 
ziyade, ekose deseni gibi 
daha güçlü geometrik formdaki desenlere göz atabilirsiniz. 
Böyle renkli dış giyim ürünlerini kombinlerken, desenin içinde-
ki tonlardan referans almalı ve dengeli seçimler yapmalısınız. 
Bu örnekteki gibi baştan aşağı ekru giyinip, çantada kırmızı 
tonunu patlatarak hoş bir “üç renk” uyumu yakalayabilirsiniz. 

Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı

www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman

instagram.com/nasilgiyerim
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İğneli Epilasyon Nedir?
İğneli epilasyon çok uzun yıllardır 
uygulanan bir kıl yok etme tekniğidir. 
Her türlü kılda uygulanabilmekle 
birlikte günümüzde lazer epilasyonun 
yaygınlaşması ile daha çok lazer epilas-
yondan yanıt alamayan ince, açık renkli 
veya beyaz kılların yok edilmesinde 
kullanılmaktadır. Kıl köküne ve kıl şaftı-
na yakın yerleşimli deri kök hücrelerine 
direkt yakıcı etkisi nedeniyle iğneli 
epilasyonda sonuçlar kalıcıdır.

İğneli Epilasyon Tekniği
İğneli epilasyonda uygulama tekniği 
çok önemlidir. İğneli epilasyon ustalık 
gerektiren bir uygulamadır. Bu yön-
temde, ince ve yumuşak bir iğneyle 
kıl köküne girilerek zayıf bir elektriksel 
akım uygulanır. Böylece kıl kökleri 
tahrip edilerek kalıcı bir çözüm sağlanır. 
Uygulanacak seans sayısı tüylerin çıkış 
süresi, yapısı, rengi ve yoğunluğuna 
göre belirlenir. Uygulama alanında 
kızarıklık, kabartı, bazen 1-2 gün süren 
küçük kabuklanma gözlenir.

Kullanılan iğneler steril ve tek kullanım-
lık olmalıdır. İğne paralel tutularak 
kıl folikülüne sokulur ve akım verilir. 
İğneyi çıkartmadan önce akım kesilir 
kıl folikülü tahrip olmuşsa kıl kolayca 

çıkar. Ciltte hafif kabarıklıklar veya 
kızarıklıklar görülebilir. Çok özenli 
çalışılmasına rağmen hafif kızarıklıklar 
normaldir. Uygulamadan hemen % 100 
sonuç almak mümkün değildir. Çünkü 
her kıl aktif üreme döneminde değildir. 
Aktif üreme dönemindeki kıllar daha 
kolaylıkla yok edilir. 

İğneli Epilasyon Kimlere 
Uygulanmaz?
Yaygın varisli hastalara, kalp pili kulla-
nanlara, hamilelere, şeker hastalarına, 
aktif enfeksiyonu olanlara, kanserli 
vakalara, sedef hastalığı- vitiligo- köb-
nerizasyon gösteren deri hastalığı 
olanlara ve AIDS - frengi gibi bulaşıcı 
hastalığı olanlara uygulama yapılmaz.

İğneli Epilasyon 
Sonrası Bakım
Epilasyonu takip eden 24 saat içinde 
deriyi tahriş edebilecek parfüm, 
deodorant gibi kozmetik ürünlerin 
sürülmemesi tavsiye edilir. Epilasyon-
dan sonra cilt sıcak su ve kese ile tahriş 
edilmemelidir. Ilık su ve yumuşak bir 
sabunla uygulama alanı yıkanabilir. 
Enfeksiyon gelişmemesi için tedavi 
alanına antibiyotik içeren krem veya 
pomadların sürülmesi önerilir.

İğneli epilas-
yon ustalık 
gerektiren bir 
uygulamadır. 
Bu yöntemde, 
ince ve yumu-
şak bir iğney-
le kıl köküne 
girilerek zayıf 
bir elektriksel 
akım uygulanır.

Uzm. ESTETİSYEN
Merve BULUTER 
www.estemaia.com
instagram: estemaia_guzellik



Ayşe Nur İDİN  - 7. Sınıf

Egemen DEMİR - 4. Sınıf

Çekmeköy Belediyesinin kültür merkezlerini eğitim yuvası haline getirme hedefiyle hizmete 
açtığı Test Çözüm Merkezlerinde her yıl yüzlerce öğrenci ders görüyor. 2016 yılından bu yana 

5 kültür merkezinde faaliyet gösteren TEÇÖM, 2019 yılında 18 kişilik deneyimli öğretmen 
kadrosu ile ilk ve orta okulda öğrenim gören 1341 öğrencinin akademik ihtiyaçlarına cevap 

vermeye devam ediyor. Okul derslerine yardımcı olmanın yanı sıra yazılı sınavlara yönelik de 
eğitimin verildiği Test Çözüm Merkezlerinde değerler eğitimini dersleri de veriliyor. Çekme-

köy2023 dergisi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı onlara bir anı bırakarak kutlamak istedik. Bu doğrultuda, 
dünyada yalnızca çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 

Nisan’ın TEÇÖM öğrencileri için ne anlam ifade ettiğini kaleme almalarını istedik. İşte sami-
miyetleri ve masumluklarıyla minik parmaklardan dökülen o dizeler ve cümleler… 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, geleceğin; çocukların 
elinde olduğuna inanmış ve bu nedenle çocuklara büyük önem 
vermiştir. Çocukların sahip olduğu gücün farkında olan M. Kemal 
Atatürk bu nedenle 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin açılışını çocuklara armağan etmiştir.

Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Atatürk’ün çocuklara 
verdiği önemi ve çocuklara duyduğu sevgiyi göstermektedir. 23 Nisan 
Çocuk Bayramı olarak başta ülkemizdeki çocuklar olmak üzere bütün 
dünya çocuklarının kardeşliği ve sevgiyi pekiştirdiği bir gündür.

Her yıl heyecanla beklediğim 23 Nisan, tüm çocuklar için olduğu gibi 
benim için de sevinç ve mutluluk kaynağıdır…

EN MUTLU BAYRAM
23 Nisan savaşlardan sonra çıkmıştır ve diğer 
bayramlarımız da öyledir. Atatürk sağ olsun bizi 
savaşlardan kurtardı. 23 Nisan’da çocuklar ma-
hallede koştururlar ve çok mutlu olurlar ve ben 23 
Nisan’ın bitmemesi için her şeyi yaparım. Her 23 
Nisan’ı Türk bayraklarıyla kutlarız.

GELECEK, ÇOCUKLARIN ELİNDE…
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İclal Nur CANTÜRK - 4. Sınıf

Zehra Sena AYYILDIZ - 4. Sınıf
Zeynep Şevval Su BAŞAR
4. Sınıf

Samet ÖZBEY - 4 Sınıf

Ali Baran ÇELİK - 4. Sınıf

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ 

23 Nisan deyince aklıma 
nice insan geliyor. Onların 
içinde Mustafa Kemal Atatürk 
de var. 23 Nisan olmasaydı 
bence çocukların yüzü gülmez-
di. Çocukların yüzü gülmeseydi 
anne-babaların da yüzü 
gülmezdi.

23 NİSAN GÜNÜ

23 Nisan günü 
Çocuklar için ilan edildi
Yılda bir kez
Kutlarız 23 Nisan’ı.
Törenler yapar
Şiirler söyleriz
23 Nisan’ı
Çok ama çok severiz.

23 Nisan kutlu olsun…

ÇOCUKLARIN 
EN MUTLU GÜNÜ
23 Nisan bence dünyadaki 
bütün çocukların en mutlu 
günü. Çünkü Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk 
bize bu bayramı hediye etti. 
Bu yüzden Mustafa Kemal 
Atatürk’ü çok seviyorum.

EN GÜZEL GÜN

23 Nisan’ı Mustafa Kemal 
Atatürk biz çocuklara 
armağan etti. Bu güzel 
günde biz çok eğleniyoruz. 
Atatürk’e bu günü bize 
armağan ettiği için çok 
teşekkürler.

MUSTAFA KEMAL’İN 
ARMAĞANI
Çocuklar mutlu olur. Her yer 
bayraklarla dolu olur. Okullar 
tatil olur. Okullarda gösteri-
ler olur. Bunu bize Atatürk 
armağan etti, hep de bize ar-
mağan edecek. 23 Nisan’ı çok 
seviyoruz, sen bize Atatürk’ün 
armağanısın tabi ki de seni 
seveceğiz. Yine gel 23 Nisan.

Selva Akla - 3. Sınıf 
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Elif Beyza KULABER - 4. Sınıf 

23 NİSAN’DA 
HERKES ÇOK MUTLU

23 Nisan günü kutlu olsun
Çocuklar mutlu olsun
Herkes sevinsin
Oyunlar oynasın
Herkes çok ama çok mutlu olsun
23 Nisan günü kutlu olsun
Türküler ezberlensin
Herkes çok çok mutlu olsun.

Yağız SALAR - 4. Sınıf

23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk biz çocuk-
lara armağan etti.

Haydar Emir AKSOY - 4. Sınıf

Beyhan KAYA - 4. Sınıf

Kayra Duru KAYA - 4. Sınıf

KUTLU OLSUN

23 Nisan geldi. Okul-
lar doldu. Çocuklar 
birlikte dans etti. 23 
Nisan kutlu olsun.

23 NİSAN 
COŞKUSU

Çocuklar neşelendi
Öğretmenler hazırlandı
23 Nisan geldi
Çocuklar coşkulandı

SEVİNÇ DOLU İÇİMİZ

23 Nisan yaklaşıyor
Mutluluklar artıyor
Sevinçlerle doluyor her taraf
23 Nisan yaklaşıyor

Çocukların bu bayram
23 Nisan’ı sever herkes
Sevinçlerimiz artıyor
23 Nisan yaklaşıyor

Sevinç dolu içimiz
Her tarafa saçarız
Çocukların bayramı
23 Nisan yaklaşıyor.

Fahri Mert Coşkun - 4. Sınıf 
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Tuana AKSU - 5. Sınıf

ATAMIZDAN 
BİZE ARMAĞAN
Atamızdan bize armağan, 
Ne güzel bir bayram,
Çocuklar için özel, 
Çocuklara armağan…

Sınıflarımızı süsleyip
Heyecanla beklediğimiz;
Geleceğin umutları olan 
Biz çocukların bayramı…

Her çocuğunun neşeyle coştuğu, 
Dünyadaki tek çocuk bayramı,
Bütün dünya çocuklarının bir 
araya geldiği,

Benim 23 nisan bayramım…

Utku IŞKIN  - 4. Sınıf

23 NİSAN BİR 
DESTANDIR

23 Nisan bir destanın 
örneğidir. O gün herkes 
cepheye gitmiştir. Anne, 
baba, çocuklar, gençler 
ülkemiz için savaştılar. 
Yılmadılar, bazıları şehit bile 
oldu ama onları hiçbir şey 
yıldırmadı. Onlar cepheye 
gitmeseydi, savaşmasalardı 
şu an belki biz burada 
olmayacaktık.

Ecrin SÖĞÜT - 4. Sınıf

GÜZEL 
BAYRAMIMIZ

Geldi bayramımız
Gösterilerimiz, şiirlerimiz
Mutluyuz biz
Güzel bayramımız

Hepimiz neşeliyiz
Atatürk sayesinde
Mutlu oldu çocuklarımız
23 Nisan.

Eda Nur İŞEL - 4. Sınıf

YAŞASIN 23 NİSAN!

23 Nisan bizim için çok 
önemli. Çünkü o bizim 
günümüz… İyi ki Atatürk 
bize bu günü armağan etti. 
İyi ki varsın 23 Nisan. Seni 
çok seviyoruz. 

Ebrar Akyılmaz - 4. Sınıf
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Cansu DEMİR - 4. Sınıf

ÇOCUKLARIN BAYRAMI

Bizim bayramımız
23 Nisan’dır
Çok mutlu oluyoruz
23 Nisan gelince

23 Nisan’ı çok seviyoruz
O gün şiirler, törenler 
yapılıyor
Çok mutluyum
Yaşasın 23 Nisan

Semih Efe GÜVEN - 3. Sınıf

23 NİSAN 
MUTLULUK GETİRİR

Mutlu oluyorum. 
Özgürlük hissediyorum, 
heyecan hissediyorum. 
Ata sevgisi vücudumu 
kaplıyor. 

Tuana BOZDEMİR  - 4. Sınıf

23 NİSAN

1923’te ilan edildi her yerde.
23 Nisan sayesinde;
Çocuk sesi inledi her yerde.

TBMM açıldı,
Çocuklar bunu kutladı.
Veliler çocukları izledi,
Atatürk yukarıda sevindi.

Umut GÜNEŞ - 3. Sınıf

23 NİSAN DEYİNCE…

23 Nisan deyince aklı-
ma Atatürk ve çocuklar 
gelir. Bu kutlu günde 
çocuklar ile şehirleri 
doldurup barışı getir-
diğimizi hissediyorum. 

Azra KIZILASLAN - 4. Sınıf

23 NİSAN MUTLULUĞU

Her 23 Nisan’da insanlar ya 
dans eder ya şarkı söyler ya 
da kendi yazdıkları şiirleri 
okurlar. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
herkese kutlu olsun.

Her yer neşelendi,
Her yer süslendi.
23 Nisan gelince,
Çocuklar sevindi.

Hilal HANEDAR - 3. Sınıf
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Tuğçenaz GÜNER - 4. Sınıf

ATATÜRK’ÜN ARMAĞANI

23 Nisan’ı bizlere Atatürk 
armağan etti. Atatürk’ün 
bize armağanı sonucun-
da eğlenceli ve güzel bir 
bayramımız oldu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni açtı 
ve o tarih sayesinde böyle 
eğlenceli bir bayramımız 
oldu. Bu bayramı kutlarken 
şarkı ve şiirler söylenir, dans 
edilir ve kutlarken Atatürk’ü 
anarız.

Ervanur KAYAN - 3. Sınıf

23 NİSAN BİZE 
NE HİSSETTİRİYOR? 
Mutluluğu, özgürlüğü ve dayanış-
mayı hissettiriyor. Çünkü 23 Nisan 
çocuklara bayram olarak geldi ve 
sevgiyi söylüyor. Çünkü herkes 23 
Nisan’ı çok sever. Keşke hep 23 
Nisan olsa çünkü eğleniyoruz.

Büşranur SEYHAN - 4. Sınıf

Osman Berk BEKER - 4. Sınıf 

ÇOCUK BAYRAMI
Biz çocukların bayramı 23 
Nisan kutlu olsun. En güzel 
yarınlar hepimizin olsun.

23 NİSAN

23 Nisan geldi bize ne mutlu
Çocuklar eğlendi coşkuyla
23 Nisan ne mutlu gün
Anneler çocuklar çok sevindi

Öğretmenler, çocuklar sınıflarını süsledi
Ne mutlu bütün dünyaya
Atatürk iyi ki bize armağan ettin
23 Nisan herkese armağan olsun

Atatürk armağan etti
Bu güzel günü
Sen iyi ki varsın Atatürk
23 Nisan çocuklara armağan olsun
 
23 Nisan ne mutlu gün
Herkes 23 Nisan’da eğleniyor
Dans edip eğleniyorlar
 23 Nisan herkese kutlu olsun.

Elif Altın ARICAN 
4. Sınıf

İYİ Kİ VARSIN 
23 NİSAN!

23 Nisan iyi ki de 
varmış. Çünkü herkes 
mutlu oluyor. Ben de 
mutlu oluyorum. Mus-
tafa Kemal Atatürk 
olmasaydı 23 Nisan 
olmazdı. Ben bun-
ların hepsini Mustafa 
Kemal’e borçluyum. 
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KIYASIYA MÜCADELE
ÇEKMEKÖY ORMANLARINDA

Çekmeköy Belediyesi spor faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bahar Mara-
tonu’nu kapsamında düzenlenen halk koşusu ve bisiklet yarışına yüzlerce sporcu katıldı. 
Kıyasıya mücadeleye sahne olan maraton sonucunda dereceye giren vatandaşlara ödül verildi.
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Çekmeköy Belediyesi’nin Reşadiye 
Mesire Alanı’nda düzenlediği Bahar 
Maratonu’na çok sayıda Çekmeköylü 
ve yurdun çeşitli bölgelerinden 
sporcular katıldı. Koşuda 6 km ve 12 
km’de ter döken sporcular, bisiklette 
ise 18 km ve 36 km’de kıyasıya mü-
cadele etti.  Yarış sonunda dereceye 
girenler kupa ve madalyalarını 
törenle aldılar.
 
Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poy-
raz “Eşsiz doğası ve 
oksijen dolu havasıyla 
Çekmeköy’de böyle  
güzel bir organizasyo-
na ev sahipliği yapmak 
bizleri son derece mutlu 
etti. Yarışmacılara ve on-
ları burada yalnız bırak-
mayan sporseverlere 
teşekkür ederim. Çek-
meköy Belediyesi, spora 
ve sporcuya desteğine 
devam ettirecek” dedi.

Eşsiz doğası ve 
oksijen dolu 

havasıyla Çek-
meköy’de böyle  

güzel bir orga-
nizasyona ev 

sahipliği yapmak 
bizleri son derece 

mutlu etti.
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Hamilelik sırasında en sık görülen anemi 
türleri nelerdir?
Gebelik Anemisi: Hamilelikte kadınların kan 
hacminde artış görülür. Bu durum, vücuttaki 
kırmızı kan hücrelerinin konsantrasyonunun 
seyrelmesine neden olur. Gebelik anemisi olarak 
adlandırılan bu durum, kan seviyeleri çok düşük 
olmadığı sürece anormal kabul edilmez.

Demir Eksikliği Anemisi: Hamilelik sırasında 
fetüs, özellikle gebeliğin son üç ayında büyüme 
ve gelişme için annenin kırmızı kan hücrelerini 
kullanır. Bir kadının hamilelikten önce kemik 
iliğinde depolanan fazla alyuvar hücresi varsa 
bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için hamile-
lik sırasında bunları kullanabilir. Yeterli demir 
deposu olmayan kadınlarda ise demir eksikliği 
anemisi geliştirebilir. Hamilelikte en sık görülen 
anemi türü demir eksikliği anemisidir. Kansızlık 
vakalarının yaklaşık %95'i demir eksikliğine 
bağlı olarak gelişir. Hamile kalmadan önce iyi 
bir beslenme programı oluşturmak, bu depoları 
zenginleştirmeye ve demir eksikliği anemisini 
önlemeye yardımcı olması açısından önemlidir.

Vitamin B12 Eksikliği: Vitamin B12, kırmızı kan 
hücrelerini ve protein sentezini oluşturmada 
önemlidir. Hayvansal gıda tüketmeyen kişilerde, 
B12 vitamini eksikliği daha fazla görülmektedir.  
Süt, et, yumurta ve kümes hayvanları gibi hay-
vansal gıdalar B12 vitamini eksikliğini önleyebilir. 

Folat Eksikliği: Folat eksikliği, nöral tüp defekt-
leri ve fetal alkol sendromu riskini artıran önemli 
bir sorundur. Gebelerin % 0,5 ile % 1,5'inde 

HAMİLELİKTE 
KANSIZLIK 

TEDAVİSİ

Kan; vücutta kalp, atardamarlar, damarlar ve 
kılcal damarlar boyunca dolaşan hayati bir 
sıvıdır. Atık maddeyi ve karbondioksiti vücuttan 
uzaklaştırır; dokulara besin, elektrolit, hormon, 
vitamin, antikor, ısı ve oksijen sağlar.

Anemi olarak da bilinen kansızlık; vücutta çok 
az sayıda kırmızı kan hücresi bulunduğu ya da 
kırmızı kan hücrelerinin oksijen veya demiri taşı-
ma yeteneğinin düşük olduğu anlamına gelen 
bir sağlık problemidir. 

Hamilelikte kansızlık küresel bir sağlık sorunudur. 
Düşük düzeylerdeki anemi, normal gebelik 
fizyolojisinin bir parçası olarak kabul edilebilir 
ancak şiddetli anemi, anne ve bebek için ciddi 
sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu neden-
le, kansızlığın nedenini tanımlamak ve gerekli 
tedaviyi gerçekleştirmek son derece önemlidir. 
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görülen bu durum genellikle az veya 
orta şiddetli olarak seyretmektedir.  

Hamilelikte kansızlık 
belirtileri nelerdir?
Kansızlık, her kadında farklı düzeyde 
semptomlar oluşturabilir. 
Hamilelik döneminde kansızlık so-
runu yaşayan kadınlarda sık görülen 
belirtiler şunlardır: 

•  Ciltte, dudaklarda, tırnaklarda, 
avuç içi veya göz kapaklarının alt 
kısmında solukluk,
•  Yorgunluk,
•  Enerji eksikliği,
•  Kas güçsüzlüğü,
•  Baş dönmesi,
•  Nefes darlığı,
•  Odaklanma güçlüğü.

Hamilelikte kansızlık 
bebeği nasıl etkiler?
Hamilelikte fetüs, ihtiyacı olan 
besin maddelerini annenin vücut 
depolarından edinmektedir. Anne 
adaylarında oluşan kansızlık, vitamin 
ve mineral eksikliği gibi sorunlarının 
temel kaynağı budur. Çok şiddetli 
kansızlık düzeyi olmadığı sürece, 
bebek bu durumdan olumsuz olarak 
etkilenmemektedir. Ancak uygun 
tedavi yapılmazsa ve kan değer-
leri giderek daha düşük seviyelere 
ulaşırsa bebeğin demir depolarının 
da doğumdan sonra yeterince güçlü 
olmama riski bulunmaktadır. Bu du-
rum bebeğin, çocukluk döneminde 
anemiye yakalanma olasılığını 
arttırabilmektedir.

Hamilelikte kansızlık 
riskini attıran etkenler 
nelerdir?
•  Birbirine yakın iki hamilelik 
dönemi geçiren,
•  Çoğul gebelik yaşayan,
•  Sabah bulantısı nedeniyle sık sık 
kusma problemi olan,
•  Yeterince beslenemeyen
•  Hamilelik öncesinde şiddetli adet 
kanaması geçiren kadınlarda kan-
sızlık olasılığı artmaktadır.

Hamilelikte kansızlık 
önlenebilir mi?
Hamile veya hamile kalmaya çalışan kadınlarda 
iyi beslenme, anemiyi önlemenin en iyi yoludur. 
Ayrıca doğum uzmanları tarafından demir ve 
folik asit elde edebilmek için verilen takviyeler de 
reçete edilebilir.  
Kansızlığa yakalanma riski bulunan kadınların, 
gerekli kan testlerini düzenli olarak yaptırmaları 
da gerekmektedir.

Hamilelikte kansızlık 
nasıl giderilir?
Hamilelikte kansızlığın giderilmesi için öncelikle 
genel sağlık durumu, tıbbi geçmiş, kansızlığın türü 
gibi belirlenmesi gereken hususlar mevcuttur.
Tedavi, kansızlığın tipine ve şiddetine bağlıdır. 
Demir eksikliği anemisi tedavisi demir takviyeleri-
ni içerir. Demir takviyesi ilaçlarını C vitamini içeren 
içecek veya yiyecekler ile birlikte tüketmek daha 
etkili olacaktır. Çay, kahve, süt ürünleri gibi besin-
ler demir emilimini azaltabilir. Demir takviyeleri 
mide bulantısına ve kabızlığa neden olabil-
mektedir. 

Hamilelikte kansızlığı 
gidermek için ne yemeli?
Gebelik döneminde iyi bir beslenme sadece ane-
mi oluşumuna engel olmakla kalmaz, aynı zaman-
da annenin vücudundaki diğer besin depolarını 
oluşturmaya da yardımcı olur. 
Demir eksikliğine bağlı olarak görülen kansızlık 
problemlerinin önlenmesinde etkili olabilecek 
gıdalar şöyledir:  

•  Kırmızı et, 
•  Hindi gibi kümes hayvanlarının eti,
•  Sardalye ve hamsi gibi ağır metal oranı düşük 
balıklar, 
•  Yumurta,
•  Brokoli, lahana, yeşil yapraklı bitkiler,
•  Bakliyat ve kuru baklagiller, 
•  Tahıllar.

Folat eksiliğine bağlı olarak gelişen, hamilelikte 
kansızlık problemlerinin giderilmesinde etkili olan 
gıdalar ise şunlardır: 

•  Yeşil yapraklı sebzeler,
•  Yumurta,
•  Kuru fasulye ve bezelye,
•  Turunçgiller,
•  Tahıl ürünleri.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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tarİhten 
nOtlar

GE
ÇM

İŞ ZAMAN OLUR Kİ

H
AYALİ CİHAN DEĞER

1.abdülhamİt 
(1774-1789)

İstanbul doğumlu olan Şehzade 
Abdülhamit, Sultan 3. Ahmet’in 
oğludur. Ağabeyi 3. Mustafa’nın 
vefatıyla birlikte onun yerine tahta 
geçti. Babası, Patrona Halil İsyanı’yla 
tahttan indirilince kardeşleriyle 
birlikte 49 yaşına kadar, yaklaşık 43 
yıl, sarayda gözetim altında tutuldu. 
Tahta çıktığında Osmanlı-Rus Savaşı 
devam ettiği için haliyle devlette iç 
karışıklıklar ve mali kriz de hüküm 
sürmekteydi. Sultan 1. Abdülhamit, 
Rus Savaşı’nı kardeşi 3. Mustafa 
gibi mümkün mertebe az zararla 
kapatmak istiyordu ancak yıllarca 
yaşadığı kafes hayatı sebebiyle bu 
zor günleri kolayca atlatacak güç ve 
kapasiteye sahip değildi. On sadra-
zam değiştirmesine rağmen aradığı 
sadrazamı da bir türlü bulamamıştı. 
Muhsinzade ve Halil Hamid Paşa 
dışındakiler başarısız ve sıradan 
kimselerdi. Bazılarının da sırf isimleri 
Mehmet veya Muhammet olduğu 
için göreve getirildikleri söylenir. 
Nihayet Ruslarla anlaşma yolunu 
tercih etti ve tarihte “ilk büyük yenilgi 
belgesi” kabul edilen Küçük Kaynar-
ca Antlaşması’nı imzalamaya karar 
verdi. (1) 

küçük 
kaynarca 
antlaşmasI 
Antlaşma Bulgaristan’daki Küçük 
Kaynarca kasabasında imzalandığı 
için bu adla anılmıştır. 1774 yılında 
imzalanan anlaşma Osmanlı Devle-
ti’nin kuzey sınırında önemli toprak 
kayıpları yaşandığı için o güne kadar 
imzaladığı en ağır anlaşma olarak 
bilinir. Zira Osmanlı ilk defa savaş 
tazminatı ödemiştir. Anlaşmaya 
göre İngiltere ve Fransa’ya tanınan 
ayrıcalıklar Ruslara da verildi. Bundan 
böyle Ruslar Karadeniz’de donan-
ma bulunduracak ve gemileri rahat 
geçiş sağlayacaktı. Küçük Kaynarca 
Antlaşması ile Ruslar, öteden beri 
sıcak denizlere inme arzularını 
gerçekleştirmiş; Osmanlı Devleti ise 
Karadeniz’deki hâkimiyetini kaybet-
mişti. Anlaşmanın bir diğer önemli 
sonucu ise Kırım’ın Osmanlı’dan 
ayrılması ve Rusların da Ortodoks-
ların koruyuculuğunu üstlenmesi 
olmuştur.

Aynalıkavak Tenkihnamesi
Küçük Kaynarca Antlaşması’ndaki 
ihtilaflı konuları görüşmek üzere 
Fransız elçisi aracılığı ile iki ülke 
delegeleri Hasköy’deki Aynalıkavak 
Kasrı’nda bir araya geldiler. Görüşme 
sonunda Kırım’ın durumuyla ilgili 
dokuz maddelik bir tenkihname/dü-
zeltme belgesi imzalandı. Buna göre 
Kırım bağımsız olacak, han seçme 
hakkına sahip olacak ve bir sorun 
olduğunda Osmanlı ile Rusya birlikte 
çözüm üretecekti.

sultan 1. 
abdülhamİt’İn 
veFatI ve 
şahsİyetİ
Küçük yaşta annesini kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşayan 1. Abdülhamit, 
şehzadeliğinde de hep gözetim altın-
da yaşadığı için haliyle kendi-
sinden önemli işler beklenemezdi. 
Ayrıca saltanatı, Osmanlı Devleti’nin 
en buhranlı dönemlerinden birine 
isabet etmişti. Buna rağmen dindar 
ve müşfik yapısı sayesinde halkın 
sevgisini kazanmıştı. 28 Mart 1789 
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Küçük Kaynarca 
Antlaşması Os-
manlı Devleti’nin 
kuzey sınırında 
önemli toprak 
kayıpları yaşandığı 
için o güne ka-
dar imzaladığı 
en ağır anlaşma 
olarak bilinir. Zira 
Osmanlı ilk defa 
savaş tazminatı 
ödemiştir.

tarihinde vefat eden 1. Abdülhamit 
Bahçekapı’da metfundur. 
Siyasi alanda bir takım başarısızlıklar 
olsa da ıslahat hareketlerinde ve or-
dunun düzeltilmesinde önemli adım-
lar atmıştır. Osmanlı donanmasını 
iyileştirdiği gibi, Bahri Hümayun oku-
lunda deniz subaylarının yetişme-
sine önem verdi. Tersane açılması 
ve matbaanın yeniden canlanması 

onun döneminde olmuştur. Birçoğu 
İstanbul’da olmak üzere çok sayıda 
mimari eser inşa ettirmiştir. Beyler-
beyi’nde bir cami ve mektep, yine 
Emirgan’daki cami ve çeşme onun 
hayratıdır. Bahçekapı’da bir imaret, 
sebil, kütüphane ve Medine’de bir 
medrese dönemin eserlerinden 
bazılarıdır.

DEVRİN İZ BIRAKANLARI
Talihsiz Bir Sadrazam

halİl hamİt 
Paşa (1736-1783)

Aslen Ispartalıdır. Küçük yaşta 
ilim tahsil etmek için İstanbul’a 
geldi. Çeşitli görevlerden sonra 
önce reisülküttaplığa ardından da 
sadarete getirildi. Karlofça Ant-
laşması’yla gerileyen, Rusya karşısın-
da ağır yenilgi alarak Küçük Kaynarca 
Antlaşması’nı imzalamak zorunda 
kalan Osmanlı Devleti’nin yenileşme 
ve ıslahat hareketlerini, her türlü teh-
likeyi göze alarak uygulama cesareti 
gösteren ender devlet adamlarından 
biridir.

Avrupa’da olduğu gibi dakikada 
sekiz-on atış yapabilecek seri ve 
isabet kaydeden etkili sürat topçu-
ları sınıfı 3. Mustafa döneminde 
teşkil edilmiş ancak kısa zaman 
sonra kaldırılmıştı. Halil Hamit Paşa, 
Fransızlardan teknik destek alarak 
bu sınıfı yeniden kurdu. Lağımcı ve 
Humbaracı Ocağı için de aynı şekil-
de, nizamlarının tam olarak uygulan-
masına çalıştı. Fransız mühendislerin 
yanında Gelenbevi İsmail Efendi gibi 
Türk hocalar tayin edildi. Bu arada 

yeni ordunun her türlü mühendislik 
hizmetine cevap verebilecek eleman-
ların yetiştirilmesine özen gösterildi. 

Sadareti, Kırım meselesi yüzün-
den Rusya ile tırmanan krizin had 
safhaya ulaştığı yıllara rastlar. 1783’te 
Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi infialiy-
le oluşan kamuoyu baskısını bütün 
ağırlığı ile üzerinde hissetti ancak 
çaresiz kaldı. Bu aynı zamanda onun 
gözden düşmesinin de başlangıcıdır.

Halil Hamid Paşa, iki buçuk yıl kadar 
görev yaptı ve canla başla çalıştı. An-
cak devlet çöküntü içerisindeydi ve 
sadrazamın da yapacağı çok fazla bir 
şey yoktu. Üstelik Sultan 1. Abdül-
hamit’in indirilerek yerine 3. Selim’in 
getirilmesi şaibesine adı karıştı. Bu 
söylentinin, bir türlü anlaşamadığı 
Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan 
Paşa tarafından ileri sürülmesi 
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padişah tarafından kayda değer 
bulundu ve derhal mühr-i hümayun 
elinden alınarak Bozcaada’ya gönde-
rildi. Kafası kesilerek öldürüldü. (2) 

Sultan 1. Abdülhamit’in çok değer 
verdiği Halil Hamit Paşa nihayet 
“Başsız Bir Osmanlı Sadrazamı” olarak 
Bozcaada Alaybey Camii Haziresi’ne 
gömüldü. Bu akıllı ve çalışkan devlet 
adamının kafası ise İstanbul’da ibreti 
âlem için halka teşhir edildikten 
sonra Karaca Ahmet Mezarlığı’na 
defnedildi (1785).

Bir Matematik Dehası

Gelenbevİ 
İsmaİl eFendİ 
(1730-1791)

Manisa-Gelenbe doğumlu olduğu 
için Gelenbevi diye anılmıştır. Küçük 
yaşta eğitim için İstanbul’a gelerek 
Fatih medreselerinde devrin ünlü 
hocalarından ders aldıktan sonra 
müderris olmuştur. Matematik, As-
tronomi, Mantık ve Felsefe alanında 
eserler kaleme almıştır. Medresenin 
yetiştirdiği ve bıraktığı eserlerle ünü 
Osmanlı sınırları dışına taşan son 
âlimlerden biridir. Logaritma cet-
velleri üzerindeki çalışmaları dikkat 
çekici olmuştur. Nitekim bir Fransız 
mühendis, Gelenbevi’nin logaritma 
cetveli konusundaki bilgisine şahit 
olmuş ve hayranlığını “Bu adam 
Avrupa’da olsa ağırlığınca altın eder” 
ifadesini kullanmıştır. 

Gelenbevi’nin, top atışlarının isabet 
kaydetmesiyle ilgili yaptığı hesap-
lamalar dikkate değer bulunur ve 
ödüle layık görülür. Sultan 3. Selim 
devrinde Kâğıthane’de yapılan askeri 
bir tatbikatta humbara atışlarının 
isabetsiz oluşu üzüntüye sebep olur. 
Gelenbevi tarafından hesapların 
yeniden yapılması sonucu humbara 
düzeltilir ve atışlar isabet kaydeder.

İsmail Gelenbevi, ayrıca dil, mantık, 
kelam ve felsefe gibi ilimlerde de pek 
çok eser bırakmıştır. Benzer şekilde 
hesap, cebir dallarında da çalışma-
larda bulunan bilim adamının, Ali 
Kuşçu’nun çizgisini takip ettiği kabul 
edilir.

Amerika’yı Vergiye 
Bağlayan Osmanlı 

cezayİrlİ 
hasan Paşa
İran sınırında esir edilen ve bir 
tüccar tarafından satın alınarak 
Tekirdağ’a getirilen Hasan Paşa aslen 
Kafkasyalıdır. Gençliğinde Cezayirli 
ocaklara yazıldığı için “Cezayirli” la-
kabıyla şöhret oldu. Yeniçeri Oca-
ğı’nda yetişerek kısa zamanda göz 
dolduran Cezayirli Hasan, Belgrad 
Kuşatması’nda gösterdiği cesaret 
nedeniyle kendini ispatladı ve takdir 
topladı. En 
büyük hayali ise 
Cezayir’e gitmek
ti. Gemisini ya-
bancı bir gemiye 
rampa ederek 
ele geçirdiği 
gemiyle olduk-
ça maceralı bir 
yolculuktan 
sonra Cezayir’e 
vardı. Cezayir'de, 
tek başına gemi 
elde eden bu 
genç, kısa za-
manda ilgi odağı 
oldu ve takdir 
edildi. Daha 
sonra İspanya ve 
Napoli üzerin-
den İstanbul’a 
döndü.

Kölelikten Kaptan-ı Deryalığa

Kalyon kaptanlığından Kaptan-ı 
Deryalığa yükselen Hasan Paşa’nın, 
Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki başarısı çok 
konuşuldu ve ödüle layık görüldü. 
“Palabıyık” lakaplı Cezayirli Hasan 
Paşa, özellikle Sultan 1. Abdülhamit 
devrinde devlette nüfuz sahibi oldu 
ve sadrazamlığa getirildi. Savaşla 
geçen bir ömrün ardından 30 Mart 
1790 tarihinde seksen küsur yaşında 
Bulgaristan’da vefat etti. Mezarı Şum-
nu’daki Bektaşi tekkesindedir.

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA’DAN 
AMERİKA’YA OSMANLI TOKADI

Bağımsızlık hareketleriyle İngiltere’yi 
bölgesinden çıkarmayı başaran 
ABD’nin, bağımsız bir devlet olarak 
tarihteki yerini almasıyla birlikte 
Akdeniz’deki faaliyetleri de başladı. 
Ne var ki o yıllarda Cezayir, Tunus, 
Trablusgarp eyaletleri ve dolayısıyla 
Akdeniz, Osmanlı’nın hâkimiyetin-
dedir. Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan 
Paşa’nın ise ABD’nin Akdeniz’de 
hâkimiyet kurmasına izin vermeye 
hiç niyeti yoktur. Nitekim Cezayirli, 
Akdeniz’e inen I. Stevens idaresinde-
ki Amerikan gemilerine karşı güç 

kullanarak mürettebatıyla 
birlikte el koyar. Bunun 
üzerine ABD, yeni bir 
donanma gönderir ancak 
etkili olamaz.

Bu mağlubiyet üzerine G. 
Washington, kongreyi top-
ladı ve Cezayir'de faaliyet 
gösteren Türk denizcilerine 
karşı etkili olmak için güçlü 
bir donanma inşa etmenin 
gerekli olduğunu ve 
bunun için ihtiyaç duyulan 
paranın miktarını açıkladı. 
Kongre teklifi kabul etti 
ve ABD büyük bir donan-
ma hazırlığına girişti. Bir 
yandan da barış teklifinde 
bulundu. Bir Amerikan 
heyeti ‘Dayı’ ile görüşmek 
için Cezayir’e geldi. Cezayir 
Dayısı Hasan Paşa ile 5 Eylül 

1795’te 22 maddelik, tamamı Türkçe 
olan “Dostluk ve Barış Anlaşması” 
imzalandı. Buna göre Amerika, 
Cezayir’de tutuklu bulunan vatan-
daşları için 642 bin 500 dolar, her yıl 
da 21 bin 600 dolar vergi ödeyecekti. 
Bu anlaşma ABD’nin, karşı tarafın 
galibiyetini kabul ederek vergi 
vermeyi taahhüt ettiği, üstelik de 
başka dilde kaleme alınmış ilk ve tek 
anlaşmadır.

Trablusgarp ve Tunus dayılarıyla 
yapılan anlaşmalarla ABD, Osmanlı’ya 
29 yıl boyunca vergi ödemeye devam 
etti.
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Amerika Bağımsızlığını 
Nasıl Elde Etti? 

Dönemin iki güçlü milleti Fransa 
ve İngiltere Amerika topraklarında 
sömürge yarışı halindeydiler. Kızılderi-
lilerin yaşadığı topraklara göz diken bu 
iki sömürge devlet, çıkarlarını korumak 
için savaşmak zorunda kaldılar. İngiliz-
lerin başlattığı 7 Yıl Savaşları (1756-
1763), Fransızların yenilgisi, İngilizler-
in galibiyetiyle sonuçlanır. Savaşın 
ardından 1763 yılında imzalanan Paris 
Antlaşması’yla Fransa Kralı, Kanada’da-
ki topraklarını ve birkaç ada dışındaki 
bütün kolonileri İngilizlere bırakmak 
zorunda kalır. İngiltere ise savaştaki 
zararlarını, ağır vergilerle Amerika 
kolonilerine yüklemek ister. 

1774 yılında aralarında George 
Washington ve Benjamin Franklin’in 
de bulunduğu bir Amerikan Kongresi 
yapıldı ve kolonilerin kendilerine ait 
karar verme yetkilerinin yasadışı ol-
duğu belirtildi. 4 Temmuz 1776 yılında 
Bağımsızlık Bildirgesi yayınlandı. 3 
Eylül 1783’te imzalanan Paris Barış 
Antlaşması’yla, Amerika Birleşik Dev-
letlerinin bağımsızlığı resmen kabul 
edildi. Hazırlanan federal anayasa ile 
de 1789’da George Washington, kuru-
lan birleşik devletin ilk başkanı seçildi.

“Rücu” Edebi Sanatı Üstadı  

sünbülzade 
vehbİ eFendİ
Maraş doğumlu olup asıl adı Meh-
met’tir. Maraş’ta medrese eğitimi aldık-
tan sonra İstanbul’da devlet memuru 
olarak çeşitli görevlere getirildi. Silistre 
ve Zağra kadılığı yaptı. İyi derecede 
Farsça bildiği için İran’a elçi olarak 
gönderildi. Bu esnada elçiliğe yakış-
mayan davranışları nedeniyle gözden 
düşerek itibar kaybetti. Ancak Sultan 1. 
Abdülhamit’e sunduğu Tannane adlı 
eseri sayesinde affedilmeyi başardı. 
1790 yılında İstanbul’da vefat eden 
şairin mezarı Edirnekapı’dadır.

Sanatı ve Edebi Kişiliği
Dönemin klasik divan şiirini en iyi 
temsil eden şair olarak bilinen Şair 
Vehbi; daha çok şekle, dışa ve klasik 
estetiğe önem vermiştir. Açık anlatım 
sahibi olup divan şiirinin söz ve mana 
sanatını da en iyi kullanan şairdir. 
Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebi-
yatı Tarihi adlı çalışmasında 18. yüzyıl 
Osmanlı şiirini değerlendirirken Türk 
edebiyatında “mahalli/yerli” söyleyiş-
ten söz eder ve Sünbülzade Vehbi’nin 
de bu akımın öncüsü olduğunu söyler. 
Zevk ve eğlenceye düşkün olan Şair 
Vehbi, bu özelliğini şiirine de yansıt-
mıştır. Vehbi, bir divan edebiyatı 
türü olan  “Rücu” şiirleriyle de ayrı bir 
üne sahiptir. Rücu; şiirin ilk beytinde 
aykırı mesaj verilmesi, ikinci beyitte 
ise “rücu/dönüş” yapılarak verilmek 
istenen mesajın tahmin edilenden çok 
daha farklı olduğunun anlaşıldığı bir 
söz sanatıdır.

Ünlü Sühan Kasidesi’nde Nabi’nin Hay-
riye’sini de örnek alarak oğlu Lutful-
lah’a nasihatlerde bulunur. Sühan’da 
söz ustasının, manada bulduğu lezzeti 
ve tadı şekerde bulmasının mümkün 
olmadığını şöyle ifade eder:  

Bulur ehl-i sühan manada lezzet
Ne mümkündür şekerde ol halavet.

Amerika, Cezayir’de 
tutuklu bulunan 
vatandaşları için 
642 bin 500 dolar, 
her yıl da 21 bin 600 
dolar vergi ödeyece-
kti. Dostluk ve Barış 
Anlaşması ABD’nin, 
karşı tarafın galibi-
yetini kabul ederek 
vergi vermeyi taah-
hüt ettiği, üstelik 
de başka dilde 
kaleme alınmış ilk 
ve tek anlaşmadır.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi
2-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi



Sizi tanıyabilir miyiz?
1957 İstanbul doğumluyum. 
Evli ve 2 çocuk babasıyım. Doğa 
yürüyüşlerini ve doğada fotoğraf 
çekmeyi seviyorum. Bir dönem trek-
king rehberliği yaptım. 2 kere Ağrı 
Dağı zirvesine tırmandım. Onun ha-
ricinde Kaçkarlar zirve, Niğde Hasan 
Dağı, Erciyes, Nemrut ve Toroslara 
tırmanışlarım var.

Hem fotoğrafçılık hem de 
geleneksel yöntemlerle 
yaptığınız takı tasarım sanat-
larına hakimsiniz. Sanat ne 

ifade ediyor sizin için?
Benim için sanat, insanın içindeki 
duygu, düşünce ve tutkularını, iste-
diği herhangi bir malzeme ile yapıta 
dönüştürmesi ve bunun toplum 
tarafından kabul görmesi anlamına 
geliyor.

Asıl mesleğinizin fotoğrafçılık 
olduğunu biliyoruz. Cep 
telefonlarının makinelerin 
yerini aldığı görüşüne katılıyor 
musunuz? 
Cep telefonları makinelerin yerini 
almıştır, katılıyorum fakat hiçbir cep 

telefonu becerilerin yerini alamaz. 
Dolayısıyla teknolojik donanım 
ürünleri insanların el becerisiyle, 
emek ve bilgi/birikimle yaptığı 
ürünlerin yerini tutamaz. 

Takı tasarım sanatına olan 
ilginiz nasıl başladı, bir usta-
çırak ilişkisi söz konusu mu?
Fotoğrafçılığa 1986 yılında 
başladım. Önceleri yurt dışı ağırlıklı 
çalışıyordum. Turizm dergileri için 
doğa ve ören yerlerinin fotoğraf-
larını çekiyordum. Daha sonra 
stüdyo fotoğrafçılığına geçtim ki 
stüdyo çekimleri daha çok mücev-

Naim Kula, geleneksel Osmanlı takı sanatını icra eden ender isimlerden biri. Onu ayrıcalıklı kılan ise, 
aksesuar ürünlerini yalnızca eski usul ve malzemelerle üretmesi ve kullandığı taşları doğadan temin 
etmesi. Kula, yaptığı ziynet eşyalarını bulabildiği en eski makine ve ekipmanlarla işlemenin yanında kul-
landığı taşları da Gemoloji Derneği ile çıktığı yurt içi ve yurt dışı gezilerinde kendisi topluyor. Hem üretim 
hem de taş işleme alanlarında kıymetli ustalardan ders alan Naim Kula ile sanat yolculuğunu konuştuk. 
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her ve takı 
üzerine idi. Bu tür 
çekimler yapar-
ken el işçiliği 
ürünler dikkatimi 
çekmeye başladı. 
‘’Acaba ben de yapa-
bilir miyim?’’ diye içimden 
geçiriyordum. İçimden ken-
dime bu tür sorular sorarken 
farklı bir alana yönelmek istediğimi 
fark ettim. Aslında profesyonel 
olarak yaptığım alanın dışına çıkma 
düşüncesinin altında, teknolojinin 
gelişimi ile fotoğrafçılığın tamamen 
dijitale dönüşmesi ve bu durumun 
beni fotoğraftan uzaklaştırması 
yatıyordu. Her zaman sanatın içinde 
bulunma ve üretme isteğim vardı. 
Beni bu alana çeken biraz da sanat 
kaygısı oldu. İyi ki de çekti diyorum. 
Tabii bu mesleğe 40 yılı Kapalı 
Çarşı’da geçmiş, çok iyi bir sadekar 
ustası olan Mehmet Nasuh Ortak 
hocadan dersler alarak başladım.

Osmanlı döneminden kalma 
çeşitli alet ve malzemeler-
le yaptığınız çalışmalarla 
çağdaşlarınızdan ayrılıyor-
sunuz. Bu işi neden tamamıyla 
eski usulle yaptığınızı sorsak? 

Burada Osmanlı döneminden çok, 
el işçiliği veya teknolojiye dayalı 
seri üretim mantığını karşılaştırmak 
gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben 
insanlarım emek, bilgi ve tecrübele-
rini katarak ürettiği eserleri daha 
anlamlı ve kıymetli buluyorum. Bu 
işi yapma gayem de bu zaten. Bu 
noktada şu soruyu sormak gerek 
esasında: Alıcı bir üründeki emeğe 
ve enerjiye mi bakıyor yoksa mali-
yete mi?

Yapım malzemelerini ve taşları 
nasıl temin ediyorsunuz?
Takıların ana malzemesi olarak 
gümüşü kullanıyorum. Tabii kul-
landığınız gümüşün karışımı çok 
önemli. Daha iyi kaynak çekebilmesi 
ve işlenebilmesi için katkılarının 
doğru oranlarda ayarlanması 
gerekiyor. Bunun için de bildiğim, 
güvendiğim ustalardan temin edi-

Emek, bilgi 
ve tecrübe 
katılarak 
üretilen 
eserleri daha 
anlamlı ve 
kıymetli 
buluyorum.
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yorum. Taşları nasıl edindiğim konusuna 
gelirsek doğal taş satan yerlerden ve üyesi 
olduğum Gemoloji Derneği’nin yılda iki kere 
düzenlediği taş gezilerinden toplayarak elde 
ediyorum. Tabii bunları ham olarak kullanmak 
mümkün değil. İstediğiniz şekli vermek için 
işlemeniz gerekiyor. Kendi atölyemde kur-
duğum taş işleme ekipmanlarımla kendi taşımı 
işleyebiliyorum. Tabii bu konuda çok iyi bir taş 
işleme ustası olan Faruk hocama da teşekkür 
ederim.

Taş arama çalışmalarını birlikte 
yaptığınız derneğinizden bahsedebilir 
misiniz? Ne amaçla, ne zaman kuruldu; 
ne tür çalışmalar yapıyor? 
12 Ekim 1992 yılında Ayvalık’ta kurulan 
Gemoloji Derneği’nin merkezi İstanbul’da.  
Derneğin kuruluş amaçları arasında birçok 
madde sıralayabiliriz. Temel 
amaçlarından bahsetmem gere-
kirse, işlenebilir kıymetli doğal 
taşların tanımlanması, tanıtılması 
ve değerlendirilmesini sağlamak; 
gemoloji kavramının tanıtılmasını 
ve gemolojik faaliyetlerin yaygın-
laştırılmasını temin etmek; işlene-
bilir süs taşları ve koleksiyon 
mineral yataklarının envanterini 
çıkarmak; belirtilen konularla –
işlenmiş ve montürlenmiş taşları 
da kapsayan- ilgili olarak sergiler 
açmak, seminer ve pa-
neller düzenlemek veya bunlara 
katılmak; bilgi, deneyim ve beceri 
birikiminden, ihtiyacı olan kurum 
ve kuruluşları yararlandırmak, 
faaliyet alanı ile ilgili konularda 
kurslar açmak; faaliyet konuları 
ile ilgili geziler düzenlemek ve 
yayıncılık yapmak; süs taşlarının 
işlenmesinde kullanılan, makine 
teçhizat, aletler, kimyasal madde-
ler, yayınlar ile varlığı henüz bilin-
meyen ham (işlenmemiş) ”gems” 
taşlarının ve koleksiyon 
minerallerinin getirilmesini 
sağlamak ve üyelerini bunlardan 
yararlandırmak...

Günümüzün teknolojisi ile 
kıyasladığımızda sizin tasarlayıp üret-
tiğiniz aksesuarlarda ne tür farklılıklar 
oluyor? 
Öncelikle, taşların tamamen doğal olanlarını 
kullanıyorum. Taşları ya Gemoloji Derneği ile 
çıktığımız gezilerden temin ediyorum ya da 
satın alıyorum. Ardından bu taşları eski usül ve 

yöntemlerle gerekli işlemlerden geçiriyorum. 
Bu noktada geleneksel üretim malzemelerin-
den faydalanıyorum. Yani bir yandan taşlar 
doğadan temin ettiğimiz kıymetli süs taşları 
bir yandan da üretim formatımız geleneksel. 
Bu bakımdan seri üretilen ürünlerle hem değer 
hem de emek açısından ciddi bir fark var. 

Müşterileriniz ne tür taleplerle size 
geliyorlar, kişiye özel üretim yapmanın 
zorlukları neler?
Müşteri genelde bana bırakır ki bu en büyük 
şansım. En büyük zorluk maliyeti dengede 
tutmak.

Tasarımlarınızla sergi açma gibi bir 
düşünceniz var mı? 
Tabii, sanatla uğraşan herkesin hayalidir sergi 
açmak…

Röportaj: Engin Erköse

Taşdelen’de Şile Yolu’nun 
alta alınacağı bir dal-çık 
yapılarak Yenidoğan 
Sapağı trafiği düzenle-
necek.

Çekmeköy Belediyesinin gi-
rişimleri ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından uygulama-
ya konulacak projede, Sırrı Çelik 
Bulvarı ve Yenidoğan Sapağı'nın 
Şile Yolu girişleri düzenlenecek. 
Akşam saatlerinde yaşanan 
trafik yoğunluğu göz önüne 
alınarak trafik sorunu oluşma-
ması için planlanan çalışmada, 
Şile Yolu’nun alta alındığı dal-çık 
yapılacak.

Proje ile ayrıca Ekşioğlu Ma-
hallesi Saray Caddesi’ne bağlantı 
yolu açılarak Alemdağ bölgesine 
Şile Yolu’ndan giriş verilecek. 

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, “İlçemize büyük 
bir ulaşım yatırımı daha 
yapılıyor. Artan nüfusa bağlı 
olarak ilçemizde trafik sorunu 
olmaması için önceden ted-
birimizi alıyoruz. Taleplerimize 
kulak veren ve bu projede 
emeği olan herkesten Allah 
razı olsun” dedi.

İlçemize 
büyük bir 
ulaşım 
yatırımı 
daha 
yapılıyor.



Yüz yüze geldiğimiz 
insanlar; gözlerimizden 
sonra en fazla dişleri-
mize dikkat ediyorlar. 
Dişlerimizin sağlığı ve görünümü 
farkında olmadan statümüzü etkile-
mektedir. Bu bağlamda dişleri-
mizin istediğimiz beyazlıkta olması 
da önem kazanıyor. Kişilerin daha 
parlak ve beyaz dişlere sahip olma 
isteği; bu konuda kimyasal madde-
lerin gelişmesini ve daha güvenli te-
davi seçeneklerinin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.

Dişlerin doğuştan gelen renkleri 
vardır. Bu renkler isteğimiz gibi çok 
beyaz olmayabilir ya da dış fak-
törlerden kaynaklanan sebepler ile 
bozulmuş olabilir. Yani diş rengimi-
zin istenilen beyazlıkta olmamasının 
sebebini iç ve dış kaynaklar şek-
linde ikiye ayırabiliriz. Dış kaynaklı 
lekelenmeler/renk-
lenmeler biyolojik olarak bizden 
kaynaklanmayan, günlük yaşantı 
alışkanlıklarımızdan kaynaklanan 
nedenlerdir. Dişlere kanal tedavisi 
uygulaması, diş travmaları, yaşlılığa 
bağlı renklenme, dişlerin yeterli 
fırçalanmaması; sigara, kahve, çay, 
nar suyu, kırmızı pancar gibi doğal 

renkleri kuvvetli olan yiyeceklerin 
ve içeceklerin fazla tüketilmesi ve 
ardından dişlerin temizlenmemesi 
dış kaynaklı lekelenmelere/renklen-
melere sebep olmaktadır.
 
İç kaynaklı renklenmeler yani 
dişlerin iç kaynaklı olarak istenilen 
beyazlıkta olmayışı ise bizim kon-
trolümüz dışında gerçekleşen ve 
beyazlatma işlemlerinin daha zor 
olduğu durumlardır. Anne karnında 
kullanılan ilaçlara (tetrasiklin vb.) 
bağlı olarak bazı metabolik du-
rumlarda (florosiz/fazla miktarda 
flor kullanımı vb.) ya da genetik 
faktörlere bağlı olarak  görülen diş 
renklenmeleri iç kaynaklıdır. Bu tür 
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Sağlık

Sigara, 
çay, kahve 
alışkanlığı 
fazla kişilerde, 
kazanılan 
beyazlığın 
ömrü daha 
kısa oluyor.

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

renkliliklerin beyazlatma yöntem-
leri ile düzeltilmesi zor olup hekim 
tarafından alternatif yöntemler 
sunularak tedavi planı oluşturulur.

Diş beyazlatma  işlemleri; sonrasın-
da istenmeyen sonuçlara yol açma-
mak için, profesyonel diş hekimi 
tarafından klinik ortamında yapıl-
malıdır. Diş hekimleri tarafından 
yaygın olarak uygulanan beyaz-
latmalar; ışık aktivasyonlu, lazerli 
ve kimyasal beyazlatmalardır. İşlem 
süreci duruma göre hekim desteği 
ile hazırlanan ev tipi beyazlatma-
lar ile desteklenir. Hastaya  uyku 
esnasında takması için gece plağı 
hazırlanır. Bu plağın içerisindeki 
beyazlatıcı kimyasal madde ile uyku 
sürecinde yavaş ve kontrollü bir 
beyazlatma gerçekleşir.

Profesyonelce yapılmayan diş 
beyazlatmaları neticesinde; diş 
hassasiyeti (soğuk/sıcak hassasi-
yeti), diş eti dokusunda ve ağız 
dokularında irritasyon, mine ve 
restoratif materyallerde bozulma-
lar görülebilir. Diş hekimi yön-
lendirmesi olmadan yapılan ev tipi 
beyazlatmalarda uyumlu olmayan 
plak kullanımına bağlı olarak temp-
romandibular eklem problemlerine 
de sıklıkla rastlanmaktadır.

Çay, kahve, sigara ve yaşa bağlı 
renklenmeler gibi dış kaynaklı 

sebepler için diş beyazlatma çok 
daha rahat ve kolay olmaktadır. 
Yapılan araştırmalar, bu tip hasta-
ların %96'sının yapılan işlemden 
tatmin olduklarını gösteriyor. 
Ancak; ilaçlara veya aşırı floride 
bağlı renklenmeler gibi iç kaynaklı 
sebepler için çok iyi sonuçlar elde 
edilemiyor. Dişlerin ana renkleri 
de, başarıya etki ediyor. Örneğin, 
dişlerin ana rengi sarıysa beyazlat-
ma daha başarılı oluyor. Kahverengi 
tonlu dişler daha az beyazlıyor, 
gri tonlu dişler ise neredeyse hiç 
beyazlamıyor. Diş beyazlatma 
işlemi ağızda bulunan eski dolgu 
ve kaplamaların renklerine hiç etki 
etmiyor.

Kişiden kişiye değişen faktörlere 
bağlı olsa da dişlerdeki beyazlık 1-3 
yıl arasında devam ediyor. Sigara, 
çay, kahve alışkanlığı fazla kişilerde, 
kazanılan beyazlığın ömrü daha 
kısa oluyor. Renk, % 30-40 oranında 
geri dönebiliyor. Bu tür alışkanlıkları 
olmayan bireylerde ise beyazlığın 
ömrü daha uzun sürüyor, rengin 
geri dönüşümü %10-20'lerde 
kalıyor. Diş beyazlatma işlemi-
nin dişler tekrar eski renklerine 
dönmeden; 6 ayda veya yılda bir 
tekrarlanması, beyazlığın daha 
uzun ömürlü olmasını sağlarken 
ikinci beyazlatma süresini kısaltıp 
ekonomik açıdan da avantaj sağla-
maktadır.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çekmeköy 
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Halk Buluşması”na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay Çekmeköy’de katıldığı ‘Halk Bu-
luşması’nda “Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, İstanbul’da yaptığımız 
hizmetler neticesinde; artık 25 yıl 
öncesinin İstanbul’u yok” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa 
Ataş,  Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz ve AK Parti Çekmeköy 
İlçe Başkanı Salih Kırıcı tarafından 
karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, kendisini bekleyen Çek-
meköylüler ile sohbet etti.
Oktay konuşmasında Çekmeköy’de 

20 sene öncesine kadar Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde kurulan 
köylerin varlık gösterdiğini, fakat 
bugün  Çekmeköy’ün, İstanbul’un 
modern ilçelerinden bir haline 
geldiğini kaydetti.

Ayrıca şehirlere yaptıkları hizmetle-
rden söz eden Oktay, “Şehirlerimiz-
le ve şehirlerimize hizmet eden 
kadrolarımızla gurur duyuyoruz, Al-
lah hepsinden razı olsun. İki kıtanın 
göz bebeği bu aziz şehre hizmet 
eden herkesten de Allah razı olsun. 
En başta güzel İstanbul’un havasın-

dan suyuna, temizliğinden sosyal 
hizmetlerine kadar, hangi sıkıntılar 
yaşadığını çok iyi bilen bir liderimiz 
var. Daima İstanbul’un derdiyle 
dertlenmiş, İstanbul, Türkiye ve mil-
let sevdalısı Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, İstanbul’da yaptığımız 
hizmetler neticesinde; artık 25 yıl 
öncesinin İstanbul’u yok. Ondan 
eser bile yok” dedi.

Konuşmasında, 31 Mart’tan sonra 
Cumhur İttifakı’yla çok daha güçlü 
bir icraat dönemine girileceğini 
söyleyen Oktay, “Konuşmak kolay. 

80

Haber

81

Haber

Yıkmak kolay. Bu şehre yeniden 
Sinan olmak mesele. Bu şehre gönül 
vermek, eser kazandırmak mesele. 
Bu iş bir aşk işi. Bu yüzden ‘Mem-
leket işi gönül işi.’ diyoruz. Çekme-
köy, memleket işi gönül işi ne de-
mek çok iyi bilir. Biliyorsunuz değil 
mi? İstanbul’a hizmet etmenin, 
Çekmeköy’e hizmet etmenin yeri 
bizde ayrıdır. İstanbul’a yaptığımız 
yatırımları anlatmak için bu prog-
ramın süresi yetmez. Biz bu şehri 
dünyanın kalbi olarak görüyoruz. 
İstanbul geçtiğimiz 17 yılda 
dünyanın en iddialı büyük projele-
rine ev sahipliği yaptı, yapmaya da 
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Oktay konuşmasında İstanbul’a 
kazandırılan büyük projelerden 
de bahsetti. “Havalimanı deyince 

Gezi Olaylarını hatırladım. ‘İste-
mezükçüleri’ hatırlıyorsunuz değil 
mi? ‘Havalimanı istemiyoruz.’ dedi-
ler. Yaptık mı? ‘Köprüleri istemezük.’ 
diyorlardı. Her iki köprüyü de her iki 
uçtan yaptık mı, inci gibi dizdik mi? 
‘Türkiye’nin faydasına her ne varsa 
onu istemezük.’ diyorlardı. Biz de 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
‘Yaparız.’ dedik ve dimdik durduk. 
Yaptık mı? Bundan sonra da aynısını 
yapacağız. Biz bir konuda söz ve-
rirsek yaparız elhamdülillah. Sizle-
rin desteğiyle İstanbul’un en temel 
problemlerini çözdük, çözüyoruz. 
İstanbul’un diğer tüm sorunlarıyla 
birlikte ulaşım sorunu çözülene 
kadar bize durmak, dinlenmek yok” 
şeklinde konuştu.

Konuşmak kolay. 
Yıkmak kolay. Bu 
şehre yeniden Sinan 
olmak mesele. Bu 
şehre gönül vermek, 
eser kazandırmak 
mesele. Bu iş bir 
aşk işi. Bu yüzden 
'Memleket işi gönül 
işi.' diyoruz.



Çekmeköy Kaymakamlık binasının da yenile-
neceğini belirten Oktay, sözlerine şu şekilde 
devam etti: 
“Biliyorsunuz 200 yataklı Çekmeköy Hasta-
nesi’nin inşası bir süredir devam ediyordu. 
Hastanenin yapım süreci tamamlandı ve 
hastane hizmet vermeye başladı. Çekme-
köy’e hayırlı olsun. Benim Çekmeköylü 
kardeşlerim, artık sağlık problemleri için 
başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. 
Sağlığın yanı sıra eğitimde de Çekmeköy’ün 
yanındayız. Çekmeköylü çocuklarımızın 
evlerine yakın okullarda en iyi eğitimi al-
malarını hedefliyoruz. Okul denilince belki 
dünyanın en iyileri arasına ilerliyoruz. 20 
kişinin altında Türkiye’de sınıf mevcutları 
var. Bu doğrultuda ilçemize 10 yeni okul 
inşa edeceğiz.”

 Etkinlikte konuşan Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın desteklerini her zaman hisset-
tiklerini ifade etti. Poyraz, “Sayın Cumhur-
başkanımızın bize gösterdiği yolda ilerle-
meye devam ediyoruz. Ama bir şeyi özel-
likte de 15 Temmuz’dan sonra altını çizerek 
söylüyorum. 15 Temmuz gibi bir hain darbe 
girişimi karşısında o silahların karşısında 
elinde en ufak bir sopası dahi olmadan 
göğsünü siper eden bu millet için; bu 
bayrak için, ezan için hainlerin karşısına 
çıkan güzel Çekmeköy insanının çöpünü 
bile toplamak şereflerin en büyüğüdür” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay daha sonra esnaf 
ziyaretleri yaptı. Kestiği pideleri vatandaşlara 
ikram eden Oktay, Sultan Murat Caddesi 
Cami Meydanı’nda vatandaşlarla çay içti.
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Uzun Hikâye isminden de anlaşılacağı 
üzere yüz on dört sayfalık uzun bir 
hikaye... Mustafa Kutlu’nun kalemin-
den çıkan ve sinema filmi olarak beyaz 
perdeye de uyarlanan eser, roman ve 
hikaye arasında yeni bir türün kapısını 
aralaması bakımından da dikkat 
çekicidir.

Hikâyenin konusu “Adı daha sonra 
sosyaliste çıkacak Bulgaristan göçme-
ni Ali ile oğlunun başından geçenler” 
olarak özetlenebilir. Olaylar Ali’nin 
oğlu tarafından çocuk bakış açısı ile 
anlatılır. Anlatıcı, beş altı yaşlarında 
yaşadığı vagondan evi betimleyerek 
başlar hikâyesini anlatmaya: “Ne zaman 
aklıma annem düşse, o vagondan evi 
hatırlıyorum. Sisler arasında beliren bir 
masal gemisi gibi. (…) Küçük istasyon 
binasının arkasında, battal bir hatta 
çekilmiş, eski bir vagonda kalıyorduk. 
Vagondan ev. ” Yazar yaşadıkları bu 
vagondan evi detaylıca anlatıp okuyu-
cunun zihninde canlandırır. Daha sonra 
dedesi Pehlivan Süleyman ve babası 
Ali’nin Bulgaristan’dan göç ettikten son-
ra Eyüp’te bir ev kiralayıp nasıl bir yaşam 
sürdürdüklerinden bahseder. Küçük yaş-
ta babası ölen ve annesi Kırcaali’de kalan 
Ali Bey dedesi de ölünce yapayalnız 
kalır. Dedesi öldükten sonra tüm malını 
satıp evden ayrılan Ali Bey’in hikâyesi 
okura şu şekilde sunulur: Böylece babam 
hayatın demir örsünde dövülmek üzere 
kendini zamanın girdabına fırlatıp atmış. 
Tahsili yarım kalmış. Bir sürü işe girip 
çıkmış. Kâtiplik, puantörlük, muhasebe 
yardımcılığı, bir kitapçıda tezgâhtarlık 
–okumaya meraklı olan babam bayağı 
solcu biri olan bu kitapçının yanında iken 
çok kitap okurmuş, yazı yazmaya da o 
günlerde başlamış- sonra uzun bir süre 
avukat yardımcılığı yapmış. Halıcıoğ-
lu’nda askerlik falan derken yıllar geçmiş. 

Anlatıcı, babasından bahsettikten sonra 
babası ve annesinin tanışma sürecini, 
kaçarak evlenmelerini, annesinin belalı 
ağabeylerinin peşlerine düştüklerini 
mizahi bir dille okuyucuya aktarırken 
dönemin nostaljik havasını da hissettirir. 
Bulgaristan göçmeni Ali’nin sevdiği kızı 
kaçırırken ona zulmedenleri cezalan-
dırması dillere destan olur ve “Sinemayı 
yakıp Münire’yi kaçıran Bulgaryalı Ali’nin 
destanı” olarak anılmaya başlar. Ali’nin 
kahramanlığı dilden dile dolaşsa da 

Münire’nin ailesinin peşlerine düşmesi, 
genç çiftin ömür boyu sürecek zorunlu 
göçlerinin de başlangıcı olur. Yıllar, 
farklı memleketlerde farklı insanlarla 
tanışmaya uzanan göçlerle ve mekana 
dair aidiyet duygusundan yoksun 
vaziyette geçer. Bu göçler çocuğun 
zihninde çeşitli soruların belirmesine 
sebep olur: Nereliyim acaba? Bunu 
kendime de sorar, bir cevap bulamam. 
Coğrafyaya, mekâna dair bir bağlan-
ma, bir aidiyet duygusu yok bende. 
Zihnimi eşiyor, hafızamı yokluyorum. 
Hep yollar, kıvrılıp giden tozlu yollar, 
eski dökülen otobüsler, kamyon karo-
serleri, tiren rayları, vagonlar, kurum vs.

Hikayenin en hüzünlü olayı ise 
Münire’nin doğum esnasında be-
beğiyle ölmesidir.  Bu kayıp karşısın-
da teslimiyetini ve tevekkülünü 
hiç yitirmeyen Ali ile oğlu Mustafa, 
gittikleri her yerden bir şekilde 
ayrılmak zorunda kalırlar. Her git-
tikleri memlekette farklı insanların 
hikayelerine misafir olur; bir yandan 
da dönemin sosyal ilişkilerine, siyasi 
yaşantısına şahitlik ederler. Kurdukları 
düzen, arkadaşlıkları ve aşkları; Ali’nin 
dürüstlüğü, ayıya dayı demeyişi ve 
dönemin baskıcı yaklaşımları yüzünden 
hep yarım kalır. 

İki bölümden oluşan eserin ikinci 
bölümünde Mustafa büyür ve delikanlı 
çağına gelir. Babasıyla birlikte bin bir 
umutla açtıkları küçük bir kitapçıda 
çalışmaya başlar. Yanlarından hiç ayırma-
dıkları saka kuşunu, mızıkayı 
ve daktiloyu da dükkânın 
en güzel yerine koyarlar. 
Dükkânda işler pek de iyi 
gitmeyince Ali Bey gazetede 
çalışmaya başlar. Buradaki 
yazıları sebebiyle hakkında 
işlem başlatılarak tutuklanır. 
Mustafa ise bu dönemde 
güzel bir kıza âşık olur ve 
bu aşka karşılık alır. Ancak 
sevdiği kız ile kavuşması 
imkânsız olunca babasının 
yolundan gidip kızı kaçırma-
ya karar verir. Fakat kaderi sevdiğine 
kavuşmak noktasında babasına pek de 
benzememektedir. Mustafa, doğduğu 
günden beri en çok içinde bulunduğu 
hal üzere, kendini elinde daktilosuyla bir 
İstasyon Caddesi’nde buluverir...

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Uzun Hikaye
YAZARI: Mustafa Kutlu
SAYFA SAYISI: 114

Hazırlayan: 

Havva Kotan
Sosyolog

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

Gemi Turu - Guilin
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7-8. Gün
Yerel havayollarıyla Xi’an’dan 
ayrılıp 1 saat 55 dakikalık bir 
uçak yolculuğu ile Guilin’e 
vardık. Guilin “tarçın” anlamına 
geliyor. Dünya tarçın rezer-
vinin yüzde 60’ını bu şehrin 
karşıladığını öğreniyoruz. 
Rehberimiz “Baharda gelsey-
diniz tarçın kokusundan başınız 
dönerdi” diyor. Bahar orada 
eylül, ekim aylarıymış. Çin Kuzey 
Küre’de olduğu gibi, Güney 
Küre’de de toprakları olan, 
dünyanın en geniş ülkelerin-
den. O nedenle de en kalabalık 
nüfusa sahip ülke. Guilin’e 
girdiğimizde yol boyunca hiç 
bitmesini istemediğim, tablo 
gibi, müthiş bir peyzaj mi-
marisiyle karşılaştık. Çinliler 
nasıl yaratıcı insanlar, bu kadar 
güzellikleri nasıl düşünüp 
uyguluyorlar? Onların elinde 
bütün doğa; taşıyla, toprağıyla, 
ağacıyla şekil değiştiriyor, asla-
na, kaplana, papağana, baykuşa, 
tavus kuşuna, kurbağaya, estetik 
değerdeki taklara dönüşebili-
yor.  Neden benim ülkemde 

de bu güzellikler yapılmıyor 
diye düşünmeden edemedim. 
Peyzaj mimarlığı bölümündeki 
öğrencileri devlet bir yıllığına 
Çin’e göndermeli, hayatın sanat 
olduğunu öğrenmeliler. Sanatın 
insan ruhunu güzelleştirmek 
olduğunu da kavrayabilmeliler. 
Neden en uzun yaşayan insanlar 
Çinliler? Bu bizi düşündürmeli… 
Öncelik ruhun eğitimi olmalı, 
sevmeli insan; taşı, toprağı, 
havayı, suyu, ateşi, her şeyden 
önemlisi de insanı… Hayatı 
sevmeli. Guilin’e varışımızın ar-
dından şehir turumuz ünlü Reed 
Flute Mağarası’nı gezmek-
le başladı. Bel ve diz ağrılarımın 
çokluğundan rehberimize “Bu 
mağaraya girmesem de beni 
bıraktığınız noktadan dönüşte 
alsanız olmaz mı?” dedim. “Ho-
cam, bu mağaranın geri dönüşü 
yok maalesef!” dedi. Gönülsüz 
gönülsüz mağaraya girdim. İyi 
ki vazgeçirmişler, hayatımın en 
büyük kaybını yaşayacakmışım. 
800 metrelik rüya yürüyüş 
başladı. Harika bir doğaydı. Tür-
kiye’deki Damlataş Mağarası’nın 

onlarca kez büyütülmüş hali 
gibiydi. Çok büyüktü çok! Ne 
ağrım kaldı ne sızım. Sanki uçu-
yordum. Hiçbir engebe sorun 
değildi. Sarkıtlar dikitler, mağara 
içi bitkiler, yarasalar, birçok kuşla 
cennetin içindeydik. Bu nasıl bir 
yeraltı şehriydi? Rüya olmalıy-
dı, başka bir şey olamazdı! 
Bizi yeryüzü dünyasından alıp 
masallardaki, rüyalardaki dün-
yalara salmışlardı. Sarkıtlardan 
akan sular yerleri yumuşatmış, 
arada kaysam da o kayışlar 
bile rüyanın bir parçasıydı. Bu 
rüyadan hiç çıkmak, kurtulmak 
istemiyordum. Çevremi izlerken 
artık kendimde değildim. 
Yokuşlardan iniyor, çıkıyor, 
muazzam sarkıt ve dikitlerin 
aralarından geçiveriyorduk. Tam 
sarkıtları bitirmiştik ki muazzam 
bir gölle karşılaştık. İçindeki 
mercanların etkisiyle rengârenk 
olan bu su parçası rüyanın de-
vamı gibiydi. Göle iyice yaklaşın-
ca bir kenardan sızan gün ışığını 
gördük. Gün ışığı sanki büyüyü 
bozuyordu. Gölün etrafından 
dolaşırken incecik bir

Gemi Turu - Guilin
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patika yolla gün ışığına kavuştuk. 
O ışık bize farklı bir dünyayı 
gösterdi. Büyüden ayrılmayayım 
derken gün ışığıyla süslenmiş 
başka bir dünyaya açıldım. 
Önümüzde tüm ihtişamıyla 
Guilin duruyordu. Ressam-
lara konu olmuş rüyalar 
kenti Guilin... “Allah’ım sen 
çok büyüksün, Allah’ım çok 
büyüksün” dedim. “Burada 
hayatımın zirvesindeyim!” 
dedirten bir görüntüyle 
karşılaştım. Deniz yüzeyin-
den gökyüzüne doğru 
uzanan birçok kümbet, 
Harran Ovası’nın evlerinin 
daha büyüğü, yemyeşili… 
Hiç kimse yürümese de bu 
güzelliği içimize çekerek 
yaşasak, diye düşündüm.  
Hep beraber kıyıda duran 
gemiye bindik. Tur rehberimiz 
“Bu gemi şimdi bizi 60 km’lik Li 
Nehri yolculuğuna çıkaracak, son 
durağımız ise Yangahuo” dedi. 
Gemiye biner binmez geminin üst 
katına, taraçasına çıktık. Yemye-
şil sularda yemyeşil kümbetler 
arasında süzülerek giden geminin 
üzerindeydik.  Aman Allah’ım bu 
ne güzellikti! Nehir kıvrıla kıvrı-
la hemen deniz seviyesinden 
başlayan kümbet şeklindeki kalker 
yükseltiler arasından geçerken 
yeşile doyuruyor, müthiş güzellik-
teki Guilin’in köy ve kasabalarını 
gözlerimizin önüne seriyordu. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde, böyle 
bir güzellik görmedim! Hatta 
Çin’de bile ilk kez gördüğüm bir 
güzellikti. “Allah’ım bu şehirde 
yaşamayı, ölmeyi nasip et” dedim.  
Olmayacak bir dua idi ama ettim. 
Gemimiz kıvrıla kıvrıla gidiyor, her 
kıvrılmada yeni bir açıdan doğayı 
seyrediyordum. Arkadaşlar yemek 
için geminin alt katına indiler ben 
bir türlü bu güzellikleri bırakıp 
inemedim. Güneş çoktu. Güver-
tenin ön tarafından esen rüzgâr-
la serinliyordum. Bu güzelliği 
bir saniye bile bırakmak aklıma 
ihanet gibiydi. Ancak susayınca 
güverteden iniyordum. Tüm Çin 
restoranlarında ancak bir bardak 
su içme hakkımız varken gemide 
dilediğimizce su içiyorduk. Tüm 
Çin ressamlarının ilham kaynağı 

bir şehirdeydik.  İçime çekerce-
sine izledim. Bir ara arkadaşım 
Gülay güverteye yemek getirdi de 
karnımı doyurdum. 60 kilometrelik 

yol bittiğinde güneşten yanmış, 
kıpkırmızı olmuştum. Vur deyince 
öldürmüştüm! Gemi kıyıya yak-
laşınca Yangahuo’ya geldiğimizi 
öğrendik. Guilin’de Müslüman 
sokağına girdiğimizde pek çok 
deniz ve yeryüzü hayvanının 
pişirildiğini gördük. O nedenle 
de sokak çok kötü kokuyordu. 
Pişirilenler arasında yengeç ve 
her türlü deniz ürünü,  kurbağa, 
çeşitli tür böcekler, yılan vardı. 
Yine bu şehirde pirinç şarabı çok 
ünlüydü. Sincan Özerk Bölgesi’nde 
14 milyon Müslüman’ın yaşadığını 
öğrendik. Müslüman bölgesinin 
ara sokaklarında alışveriş yaptık. 
Guilin’de akan Li Nehri, sekiz nehir 
içinde en güzeliymiş. Bana göre 
de öyleydi. Dünyada bu nehir 
ve çevresinden güzeli var mıdır 
acaba? Bilmiyorum. Bu nehrin 
kıyısındaki yükseltilerin kireç taşın-
dan olması hızla erimesine neden 
oluyormuş. Yağmur sularıyla erdiği 
için birçoğunun içi boş, sarkıt ve 
dikitlerle doluymuş.   Özerk bölge 
olan Guilin şehrinde 1 milyon, 
çevresiyle birlikte 5 milyon, köy 
ve kasabalarıyla birlikte 50 milyon 
insan yaşıyormuş. Güzelliğin şehri 
olarak anılan Guilin tüm gelirini 
turizmden kazanıyormuş. Turistle-
rin yüzde 90’ı Çinli, yüzde 10’u ise 
yabancıymış. Yangohuo gibi küçük 
bir kasabada pek çok çeşit el 
sanatı hediyelik eşya ile karşılaştık. 

Hiç alışveriş yapmak istemeyenler 
bile toplum psikolojisi nedeniyle 
alışverişten geri duramadı. Ben 
de yelpaze, şapka ve tişört aldım. 

Akşam yemeği için yerel 
bir restorana gittik. 
Konaklama otelimiz-
deydi. Otelimizdeki 
havuzda yüzmeye, 
dinlenmeye çalıştım. 
Hemen uyuyakalmışım. 
Valizlerimizi yine 
geceden otel fuayesine 
bıraktık. Çinliler eşya 
taşımamızda sürekli 
bize yardım ediyorlardı. 
Hatta otobüslere yükle-
mek, otele taşımak 
personelin göreviydi.

9. Gün
Guilin’den Şanghay’a…

Sabah kahvaltısından sonra 2 saat-
lik bir uçuşla Şanghay’a ulaştık. 
Şehir turundan sonra deniz 
kenarında “Bund” olarak anılan çok 
hareketli rıhtımda geziye başladık. 
Oradan beyaz yeşim taşından 
yapılmış iki adet Sakyamuni Buda 
Heykeli’ni görmeye, Jade Buda 
Mabedi’ne gittik. Harika eserlerdi. 
Buda heykellerinin makyajlı olması 
dikkatimizi çekti. Erkek olarak 
biçimlendirilmiş Buda heykeli 
bayan kadar süslü idi. Dudaklar 
boyalı, tırnaklar ojeli, kaşlar alın-
mıştı. Çekici, kocamandı.  Buradaki 
Buda’nın resmini çekmek yasaktı. 
Yatan Buda heykelinin önünde ise 
poz poz resim çektirdik. 

Çinliler, ‘’Budizm-Taoizm-Kon-
füçyüs dinlerinin, düşüncelerinin, 
bileşkesi bizim inancımızdır’’ diyor-
lar. “Dışarıda kavga varsa, evde de 
kavga vardır.” düşüncesi hâkim. 
Bu düşünceler doğrultusunda ha-
yatlarını düzenliyorlar. Bu felsefe 
toplumun dışarıya açılımının da 
anahtarı. 

İnanışlarına göre; “İyi insan olur-
sam, bir daha dünyaya geldiğimde 
daha iyi insan olurum. En sonunda 
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da Nirvana’ya ulaşırım.” düşüncesi 
var.
“Girişimciliğin öldürülmemesi fikri, 
fazla kazanandan fazla vergi alarak 
daha düşük gelirliye verilmesi 
yoluyla elde edilen harmonide 
yatmaktadır.” deniliyor. 
Yine alışverişin büyüsü başladı. 
Burada birçok arkadaşım, ceyd 
taşından yapılmış hediyelik akse-
suarlar aldılar. Şanghay’da birçok 
AVM’de karaoke mağazalarıyla 
karşılaştık. İnsanlar ekrandan 
geçen söz ve müziklerin akışına 
göre şarkı söylüyorlardı. 
Bütün Çin şehirlerinde valizlerimiz 
bizden önce gidip otellerdeki yer-
lerini alıyordu. Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi otobüslerden alıp 
koşturarak taşımak zorunda kal-
mıyorduk. Tıkır tıkır işleyen harika 
bir düzen vardı; her işlerinde 
olduğu gibi. 

10. Gün 
Şanghay

Kahvaltı sonrası Çin’in en ünlü 
bahçesi olan Yuan Bahçe-
si’ni keşfettik. Hanın en yakın 
yardımcısı, annesi babası son 
günlerinde rahat yaşasınlar diye 
onlara bir Mutluluk Bahçesi (Uzun 
Ömür Bahçesi) yaptırtmış. Ming 
Hanedanı zamanında yaptırılmış 
olan bu bahçe tek kelimeyle 
şaheserdi.  Bu bahçede de Çin’in o 
muhteşem binalarıyla karşılaştık. 

Bu muazzam binaları devasa 
ejderha heykelleri koruyordu. 
Ejderhanın ağzının altında yer alan 
kurbağa onun ağzından akan su-
larla beslenen mutlu varlığı temsil 
ediyordu. Fotoğraf çekerken, 
o bahçelerin güzelliğini bozan 
gökdelenlerin görüntüsü doğrusu 
çok canımı sıktı. Sanki bu güzelim 
binaların sırtına binmiş gibiydi o 
gökdelenler! Uzanan gökdelenle-
riyle modernleşen, ülkesine her ay 
bir gökdelen kazandıran Çinlilere 
bir önerim olacak. Kendi tarihi 
mimarilerini canlandırmalarını, 

Şanghay’ı “müze şehir” 
haline getirmelerini, yeni 
kurdukları şehirleri de o 
güzelim eski yapılarının 
sırtından çekmelerini 
isterdim. Şanghay ne-
redeyse New York’un 
Manhattan’ı olmuş! O 
güzel bahçelerden sonra 
Çin Müzesi’ni gezdik. 4 
katlı müze; seramik, bronz, 
yöresel kıyafetler, heykel 
ve sulu boya resimler ile 
kaligrafi eserleri bölüm-
lerinden oluşuyordu. 
Müzenin ardından el 

sanatları mağazalarını gezdik. 
800 metrelik tünelle Şanghay’ın 
batı bölgesinden doğu bölgesine 
geçtik. Huangpu Nehri üzerine 5 
köprü inci gibi sıralanmış. Eskiden 
Şanghay şehrinde yaşayan insan-
ların evlerine “güvercin kafesi” 
denilirmiş. O kadar küçükmüş. 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
imparatorluk dönemi sona eriyor 
ve 1949’dan sonra Mao dönemi 
başlıyor. Daha sonra da Mao’nun 
arkadaşı ülkenin modernleşmesi, 
değişmesi için önemli adımlar 
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atıyor. Düşüncede farklılaşma bugünkü 
Çin’i oluşturuyor. Kapitalizme geçiş, 
bütün dünya uluslarıyla alışveriş, dış ti-
carette çok satış, az alış… Bugünkü Çin’i 
meydana getiriyor. Şanghay’ın amacı 
ticarette Hong Kong’u geçmek-
miş. Günümüzde 6 bin km2 alanda 23 
milyon nüfusla dünyanın en büyük şe-
hirlerinden biri haline gelmiş. Şanghay 
eskiden dünyanın en ucuz şehri iken, 
günümüzde üst düzey bürokratların, 
sanayici ve işadamlarının yaşadığı 
dünyanın en pahalı şehri haline gelmiş. 
Gelişen ekonominin doğudaki merkezi 
Şanghay olmuş. Çin Komünist Parti-
si’nin kurulduğu yerde Şangay. Şehirde 
Halk Meydanı’nda müze ve opera 
binaları bulunuyor. Bu şehir yabancılara 
açık bir şehir. TV Kulesinden inince 
önce resim atölyelerini gezdik, sonra 
da (Huangpu, Nanjing Road) denilen 
alışveriş merkezinde dolaştık. Huangpu 
Şanghay içinde özerk bir bölge. 

11. Gün
Sabah kahvaltısından sonra, odalarımızı 
boşalttık. Valizlerimiz bizden önce hava 
alanına gitti. Pearl (İnci) TV Kulesi’ni 
gezdik.  463 metrelik kulenin 263. 
metresine kadar çıkıp şehri seyrettik. 
4 metre aşağı inip 259 metreden cam 

yüzey üzerinde yürüdük. Cam yüzey 
üzerinde yürürken ayaklarımızın altında 
şehrin görüntüsü tüyler ürpertiyordu. 
Birçok arkadaşımız korkudan cam 
yüzeyinde emeklemeye başladı. Cam 
yüzeyde dengesini sağlayamayıp 
düşenler bile oluyordu. Bir de benim 
gibi keyfini sürenler vardı. TV Kulesi’nin 
etrafını çeviren Lu Nehri’ni izlemek de 
keyif vericiydi. Bir süre sonra hepimiz 
alışınca, bu muhteşem anın keyfini 
yaşamaya başladık. Kulenin karşısın-
da Çin’in en uzun binası yer alıyordu. 
493 metrelik bina gazoz açacağına 
benziyordu. Bu binayı yapan Japon 
mimar binanın tepesine yuvarlak top 
şekli koymuş. İtirazlar yükselmiş, Japon 
bayrağına benzediği gerekçesiyle tepki 
toplayan bu formu değiştirmişler. 
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Ja-
pon işgali günlerinden kalan 
çok acı anılar hala çok taze 
Çin’de. Gece Türk Hava 
Yolları TK 27 
sayılı seferle 
22.45’de 
İstanbul’a 
hareket 
ettik. Tüm 
geceyi uçakta 
geçirdik. 
Sabah 4.45’te 
İstanbul’a 
varmıştık. 
Gün ışıyordu. 
Mutluyduk.

Bir başka seyahatte buluşmak dileğiyle…

∞   Bir bilimi öğrenmekte 
olan kimse, o bilim üze-
rine yazılmış bir kitabın 
anlamını olduğu gibi kav-
radığı zaman, kendisinin 
o güne değin bulunduğu 
diğer bir düzeyde kalması 
mümkün değildir.

∞   Türlerin bireylerinde 
ayrı ayrı bulunan ruh 
da aslında tek bir ruhun 
parçalarından başka bir 
şey değildi. Bunların ayrı 
gibi görünmeleri yalnızca 
ayrı yüreklerde bulunma-
larından ileri geliyordu.

∞   Yol ikidir. Biri aşağıdan 
yukarıya çıkmak, diğeri 
de yukarıdan aşağıya 
düşmektir.

∞   İnsan, akıl nuruyla 
aydınlanmadıkça, kendi 
nefsini göremez.

∞   İnsanlar, kendileri 
için bir felaket demek 
olan dünya mallarını 
toplamakta bitimsiz bir 
yarış içine girmişlerdi. 
Ölünceye kadar süren 
bu mal biriktirme yarış 
ve hırsı, onları ölümsüz 
mutluluğa eriştirecek 
eylem ve çabalar-
dan habersiz 
bırakmıştı. 

∞   İnsanın yapamaya-
cağı bir şeyi yıkmaya 
kalkışması yakışıksız bir 
davranıştır.

∞   Geçmiş artık uzakta 
olduğuna göre üzerinde 
düşünmemiz gereken 
sorun, gelecektir.

∞   Sende birtakım huylar 
vardır. Bunların kimi 
senin yaratılışındandır. 
Kimi de yaratılışından 
gelmeyip sende sonradan 
ortaya çıkmıştır. Eğer 
sana iyileştirici bir el 
değerse, seni temizler; 
sen de temizlenebilirsin. 
Ama senin önüne bir 
aldatıcı düşecek olursa, 
onun ardından yanlış 
yollara gidersin.

Altın Sözler



Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DE-
PARK) iki Türk girişimci tarafından kurulan ısı yayma teknolojisi 
odaklı İltema şirketi, doğrudan ipliğe uygulanabilen ilk yüksek 
ısı verimine sahip teknolojiyi geliştirerek akıllı kumaşı battani-
yeden çadıra, yelekten yatağa ısıya ihtiyaç duyulan çok farklı 
ürünlere uyguluyor.

Şirket, geliştirdiği ürünleri, küresel erken aşama yatırım ve 
sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya 
Melek Yatırım Forumu'nda (WBAF) sergiliyor. İltema şirketinin 
kurucu ortağı Ayhan Prepol, teknik tekstil üzerine çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, "Özel geliştirdiğimiz ve solüsyonlar-
la kapladığımız ipliklerle kumaş üretiyoruz. Dokuma yön-
temiyle... Bu kumaşlar değişen voltajlarla ısınıyor. Isınma 
ihtiyacı hissedilen her yerde kullanılmak için farklı ürünler 

hazırladık" dedi. Düşük voltajla ısınan kumaşların 
insan sağlığını tehdit etmediğini dile getiren Prepol, 
ürünlerin 48 volt ve altındaki rakamlarla ısınabildiği-
ni söyledi. Prepol, "Gerek dış mekanda kullanılabi-
lecek giyilebilir ürünler, gerek iç mekanda tercih 
edilecek ısıtmalı ürünlerin prototiplerini hazırladık" 
diye konuştu. İletken fiberlerin üzerini solüsyonla 
kapladıklarını ve bunları dokuma yönteminde kul-
landıklarını dile getiren Prepol, bu şekilde iplikleri 
kırılmadan dokumada kullanabildiklerini anlattı. Pre-
pol, ürünlerinin her yüzeyde kullanılabildiğini belir-
terek mevcut elektrikli ısıtmalarda metalik rezistans 
kullanıldığını, bunların ömrünün uzun olmadığını ve 
daha ağır olduğunu aktardı.

Osmaniye'de Fen Bilgisi Öğretmeni Abdullah Tabur, Yaz aylarında 
Çukurova bölgesinde mısır hasadının ardından yakılan anızın çev-
reye verdiği zarardan rahatsız oldu ve öğrencileriyle birlikte iki yıl 
önce başlattığı projeyle laboratuvarda kağıt üretti. 

Mısırın sapı, tarlada kalan anızı, koçanı ve aynı zamanda her türlü 
bitkisel atığın elektriğe de dönüşeceğini ifade eden Abdullah 
Tabur, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Projesinin 
hem çevre kirliliğini azaltacağını hem de ekonomiye büyük katkısı 
olacağını belirten Tabur: "Tarlada kalan anız, Çukurova bölge-
sinde çoğunlukla yakılıyor. Bu, hem çevreye büyük zarar veri-
yor hem de toprak kalitesini düşürüyor. Öğrencilerimle birlikte 
iki yıl önce bir çalışma başlattık. Anız nasıl değerlendirilir diye 
düşündük. Mısır sapından, buğday sapından hatta her türlü 
bitkisel atıktan kağıt, karton, poşet üretileceğini bulduk. Bunu 
da laboratuvar ortamında yaptığımız deneylerle ispatladık. 
Dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda bu tür bitkisel atıklardan 
elektrik üretildiğini biliyoruz. Bizim şu anki yaptığımız çalışma 
da daha az maliyetle bu atıklardan elektrik üretmek" dedi.

Mısırın arta kalan bitkisel atığından kağıt ve karton üretmenin he-
men hemen maliyetsiz bir iş olduğunu belirten Abdullah Tabur “Bu 
bitkisel atıklar 8 saat gibi kısa bir süre içinde kağıda dönüşebili-
yor. Su ile bitkisel atığı kaynatıyoruz. Kaynayan ve hamur şekline 
gelen mısır sapı ve koçanına Çukurova bölgesinde kehribar de-
nilen bitkisel ağaç reçinesini katıyoruz. Bu şekilde çok dayanıklı 
bir kağıt ve karton üretiyoruz” şeklinde konuştu. 

Projeye katılan ortaokul öğrencisi Erol Kolukırık ise: “Anız 
yakıldığında tarlada bulunan tüm canlılar yanarak ölmektedir. 
Her canlının yaşama hakkı vardır. Tarladaki canlıları yakarak 
öldürmek aynı zamanda günahtır. Özellikle bu sebeple böyle bir 
çalışma yapmaya karar verdik” dedi. 

MISIR SAPINDAN KAĞIT ÜRETTİ TÜRK MUCİTLERİN ÜRETTİĞİ 
KUMAŞI ALMAN 
ORDUSU KULLANIYOR
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Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği kapa-
sitede inşa edilen Çamlıca Camii’nde üç ayların 
habercisi kabul edilen Regaip Kandili binlerce 
vatandaşın katılımıyla idrak edildi. İstanbul’un 
her noktasından görülebilen camiye Regaip 
Kandili dolayısıyla çoluk çocuk binlerce kişi akın 
etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü 
avluda saf tuttu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de 
camiye geldi. Oktay, Kurum ve Dönmez, vatan-
daşların kandilini tebrik etti. Cemaatle kılınan 
akşam namazıyla başlayan program, Kur'an-ı 
Kerim tilavetiyle ve okunan kasidelerle devam 
etti. Program, yatsı namazından sonra yapılan 
duayla son buldu.

Çamlıca Camii’nin Özellikleri:
•   Kubbesi 34 metre çapında. Mimarisinde Os-
manlı-Selçuklu ile günümüz mimarisinin çizgileri 
yer alıyor.
•   İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen 
Çamlıca Camii’nin üç şerefeli 4 minaresi Malaz-
girt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 
minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı.
•   Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi 
İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapında-
ki kubbesi İstanbul'u simgeliyor.
•   Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine 
ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin 

son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.
•   Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre 
genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksek-
liğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. 
Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan 
oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma 
özelliğini taşıyor.
•   Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan 
ve mermerle kaplanan taç kapı, büyüklüğüyle de 
göz dolduruyor. Taç kapının avlunun içine bakan 
kısmında, Kasas Suresi'nin 77. ayeti yer alıyor. 
Caminin içine girilen kapının üzerine ise Al-i İm-
ran Suresi'nin 132-136. ayetleri işlendi.
•   Caminin kubbe altındaki dört ayrı bölümünde 
yer alan aslan göğüslerine, paslanmaz çelikten 
nanoteknolojiyle üretilen hatla Arapça "Ey ihti-
yaçları gideren", "Dualara icabet eden", "Sesleri 
duyan", "Dualarımızı kabul et" sözleri yazıldı. 
Yine nanoteknoloji ürünü 220 metre boyunda ve 
yaklaşık 9 bin parçadan oluşan Fetih Suresi'nin 
tamamı, kubbe altındaki kemerlere monte edildi.
•   Çamlıca Camii, halı serili alanında 25 bin olmak 
üzere 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği 
bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide 
aynı anda 8 cenaze namazı kılınabilecek.
•   Çamlıca Camii ibadet alanının yanı sıra 11 bin 
metrekarelik müze, 3 bin 500 metrekarelik sanat 
galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin kişi-
lik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 
araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK 
CAMİSİ ÇAMLICA CAMİİ İBADETE AÇILDI

"İlk ihracatımızı 
Almanya'ya yaptık"

Ayhan Prepol, düşük voltajla 
ısı yayan kumaşlarını ilk olarak 
Almanya'ya ihraç ettiklerini 
belirterek, şunları kaydetti: 
"Hatta Almanya'da Alman 
ordusunun dalgıçları test 
etti. Kuzey Denizi'nin dibine 
dalan dalgıçlar orada 6 daki-
ka civarında kalabiliyormuş. 
Daha uzun süre kalabilmek 
için yukarı çıkıp tekrardan 
aşağı inmesi gerekiyor-
muş. Biz bu noktada onlara 
çözüm ürettik. Bizim ku-
maşlarımızı kullanarak üret-
tikleri kıyafetler sayesinde 
bu 6 dakikalık süre 15 daki-
kaya çıktı. Savunma sana-
yisine ilişkin hazırladığımız 
ürün prototiplerini de hazır-
layıp gönderdik. Isıtmaya 
çözüm üreten ürünleri gön-
derdik." Prepol, Almanya'da 
çalıştıkları şirketlerin kendi-
lerinden aldığı kumaşla yelek 
yapıp Alman ordusuna gön-
derdiğini belirterek, "İnce 
dalgıç kıyafetinin içine giyi-
lebilir bir yelek istemişlerdi. 
Onu hazırlayıp gönderdik. 
Şu anda kullanılıyor" dedi.

Güneş enerjisiyle ısınan 
ve telefon şarj eden 
mont

Ayhan Prepol, uzun süre 
dışarıda kalanlar veya talep 
edenler için güneş enerjisiyle 
ısınan mont da ürettikleri-
ni belirterek, ısıtmalı çadır 
ve uyku tulumu da hazır-
ladıklarını söyledi. Montun 
gün ışığı ile rahat bir şekilde 
ısınabildiğini dile getiren Pre-
pol, aynı zamanda cep tele-
fonlarının da şarj edilebildiği-
ni aktardı. 
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Sosyalleşmenin ilk aşaması aile içerisinde gerçekleşme-
ktedir. Özellikle aile bireylerinin karakteri, davranışları ve 
hayata bakış açıları çocuğun gelişim sürecine doğrudan 
etki etmektedir. Bu açıdan ailenin, çocuk gelişimindeki 
önemi son derecede büyüktür.

İlk eğitim, okuldan önce aile içerisinde gerçekleşmektedir.
 

AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER:
•  AİLE, çocuğun toplum tarafından kabul görmesine 
yardımcı olmalıdır.

•  AİLE, çocuğun sosyal hayatta ve çalışma ortamında 
başarılı olması için yönlendirici bilgiler sunmalıdır.  
                                                                                                                        
•  AİLE, çocuğun karakter ve yeteneklerinin ortaya çık-
masında yol gösterici olmalıdır.

•  AİLE, çocuğun hayatta karşılaştığı ya da karşılaşacağı 

problemlerin çözümüne yardımcı olmalıdır.

•  AİLE, toplum tarafından kabul görmüş tutum ve 
davranışları çocuğa aşılamalıdır.

•  AİLE, çocuğun gelecekte zorluk çekmemesi adına güven 
duygusunu kazandırmalıdır.

•  AİLE, ahlaki alışkanlıkların kazanılmasında çocuğa örnek 
olmalıdır.

•  AİLE, çocuğun sosyalleşmesini sağlamalıdır.    
                                                                 
Teknolojideki gelişmeler geçmiş zamanda çocukların 
sokaklarda, parklarda arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri 
zamanın büyük bir kısmını bilgisayar ve televizyon ekranın 
karşısına taşımıştır. Ekranda; televizyon, bilgisayar, tablet, 
video oyunları, sosyal medya, bilgi, fotoğraf, görüntü, 
haber, metin ve verinin hızlı bir şekilde iletilmesi, oyun, 
elektronik posta, video konferans, sohbet odaları gibi 
hizmetlerin varlığı, bu aktivite araçlarını vazgeçilmez 
kılıyor.

İnternet, çağımızın en önemli teknolojisini oluşturmasının yanında dünya genelinde yer 
alan milyonlarca bilgisayarın bir arada bağlantılı bir şekilde bulunduğu geniş bir ağ. Bu 
bağlamda, toplum ve teknolojinin birbiriyle sürekli etkileşim halinde olduğu da yadsınamaz 
bir gerçek. Her yaştan kullanıcı, internet teknolojisine yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. 
Peki, toplumun temel taşını oluşturan ailenin, çocuğun sosyal gelişimindeki işlevi nedir?
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İnternet tabanlı sosyal 
medyanın ana özelliklerini 
şu şekilde sıralayabiliriz:

•  Kullanıcılar zaman ve mekan 
sınırlanması olmadan paylaşım 
yapabilmekte ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunabilmekte,

•  İletişim belli kurallar çerçevesinde 
değil, daha samimi bir ortamda 
gerçekleşmekte,

•  Kullanıcılar üretmiş oldukları 
içerikleri mobil ortam aracılığı ile 
sağlayabilmekte,

•  Kullanıcılar kendi arkadaşlarını 
ve sosyal çevresini sosyal paylaşım 
ağları ile takip edebilmekte,

•  Kullanıcılar sosyal medyada hem 
takip eden hem de edilen durumuna 
düşmekte ve mahremiyet zedelen-
mektedir. 

•  İnternet yaş ortalamasını ortadan 
kaldırmaktadır. Her yaştan, her ke-
simden, her ülkeden farklı niteliklere 
sahip katılımcılar, oluşan bu sanal 
grubun bir üyesi olabilmektedir.     

•  Sosyal paylaşım ağları ve sohbet 
odaları çocukların yoğun ilgisine 
sahne olmaktadır. Bazı sohbet odaları 
cinsel içerikli olabilmektedir. Çocuk 
yaşını ve kimliğini gizleyerek bu oda-
lara girebilmekte, neticesinde büyük 
tehlikelerle karşı karşıya kalabilmek-
tedir.

•  İnternet ortamında iletişim daha 
çok kelimeler ve semboller üzerinden 
gerçekleşmektedir. Kullanıcılar fizik-
sel değil, sanal iletişim kurmaktadır-
lar, bu da algı düzeyini düşürebilmek-
te ve iletişim kopukluğuna sebebiyet 
verebilmektedir.

•  Sohbet odaları, e-posta grupları 
ve sosyal paylaşım ağları aracılığıyla 
çocuğun kişisel bilgilerinin ele geçi-
rilmesi ya da buluşmaya ikna edilme-
si olumsuz sonuçlar doğurabilmek-
tedir. Çocuklar reklamlar aracılığıyla 
yanlış yönlendirilebilmekte ve zararlı 
içeriklerle karşı karşıya kalabilmek-
tedirler. Ödül, oyun, hediye..vb. 
nedenlerle çocuklar sanal ortamda 
kandırılabilmektedir. 

BAĞIMLILIK 
NEDİR?
Bağımlılık kişinin kullandığı bir 
nesne veya yaptığı eylem üzerinde 
kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir 
yaşam sürememeye başlamasıdır.
Yani kullanım ve davranışta irade 
ortadan kalkar ve kişi istese de 
istemese de bağımlı kullanımı veya 
davranışı sürdürür.

TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞININ 
BELİRTİLERİ
•  Teknoloji (TV, Bilgisayar, Tablet, 
Telefon, İnternet, Sanal Oyun) başın-
da harcanan vaktin giderek artması,

•  Teknolojiden uzak kalınca huzur-
suzluk, uykusuzluk, öfke gibi belirtile-
rin ortaya çıkması,

•  Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel 
bir sorun oluşturmasına rağmen 
teknolojinin kullanılmaya devam 
edilmesi ,

•  Teknoloji başında geçirilen vakitle 
ilgili kontrolün kaybedilmesi,

•  Zamanın büyük çoğunluğunun 
fiilen ya da zihnen teknolojiyle geçi-
rilmesi,

•  Teknolojinin sorumlulukların (iş, 
okul, aile, bireysel temizlik gibi) 
yerine getirilmesine engel olması.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ 
SEBEPLERİ NELER OLABİLİR?
•  Kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımın 
ne olduğuna dair bilgi eksikliği

•  Bağımlılığın sonuçlarını bilmemek 
veya önemsememek

•  Merak duygusunu kontrol edeme-
mek

•  Bağımlı arkadaş çevresinin 
içerisinde bulunmak

•  Can sıkıntısı, ve yapacak daha iyi 
bir şey bulamamak

•  Dışlanma korkusuyla arkadaşlarının 
her istediğini kabul etmek

•  Problemleri nasıl çözeceğini 
bilmemek ve sorunları çözmek yerine 
teknolojiye yönelmek

•  Sosyal ilişki kuramamak ya da 
kurarken güçlük çekmek

•  Gerçek dünyada başarılamayan 
şeyleri sanal dünyada elde etmeye 
çalışmak

•  Kişinin dürtülerini kontrol etmekte 
zorlanması

•  Aşırı içe kapanıklık

•  Çevre tarafından beğenilmeme 
korkusu

•  Karamsar düşünce yapısı

•  Kişinin hayatta doğru bir hedef 
bulamaması, kendini yeterince 
tanımaması

•  Özgüven eksikliği

•  Hayatı sevmemek, yaşam enerjisi 
yoksunluğu

TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞININ 
ZARARLARI
Yapılan araştırmalar, internette fazla 
zaman geçiren çocuk ve gençlerin 
giderek yalnızlaştığını ve yüz yüze 
ilişki kurmakta güçlük yaşadıklarını 
ortaya çıkarmıştır.
Uzmanlar bilgisayar oyunlarının zi-
hinsel fonksiyonlarda bozulmaya yol 
açtığını düşünmektedir.
Teknoloji bağımlılığının diğer psiko-
lojik hastalıklarla birlikte görülebi-
leceğini ortaya koymaktadır. İnternet 
bağımlılarının %50’sinde başka bir 
psikiyatrik bozukluk daha görül-
mektedir.
İnternet bağımlılığıyla birlikte 
görülen en sık psikiyatrik bozukluklar 
şöyle sıralanabilir:

•	 Madde kullanımı (%38)
•	 Anksiyete (kaygı) (%10)
•	 Psikotik (şizofreni) (%14)
•	 Depresyon (% 25)
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Çocuğunuz-
la birlikte 
televizyon, 
bilgisayar, 
tablet vb. 
kullanımının 
kurallarını 
belirleyin.

ÇOCUĞUN TEKNOLOJİ 
KULLANIMINDA 
EBEVEYNLERE ÖNERİLER
•  İlk çocukluk yıllarında, hem kendini-
zin hem de çocuğunuzun televizyonda 
ne seyredeceği yayınlar konusunda 
seçici olun.

•  Özellikle ilk çocukluk çağındaki 
çocuğunuz televizyon seyrederken 
veya bilgisayar, tablet vb. başındayken 
mutlaka yanında bir yetişkin olmasını 
ve ona seyrettikleriyle ilgili sorular 
sormasını temin edin.

•  Televizyonun veya bilgisayarın ailece 
birlikte geçirilen zamanların ya da 
oyun saatlerinin yerini almasına izin 
vermeyin.

•  Problemlerini şiddet kullanarak 
çözen karakterlerin yer aldığı prog-
ramlardan, şiddet içeren oyunlardan 
çocuğunuzu uzak tutun.

•  Çizgi film karakterlerinin, in-
sanların asla yapamayacakları 
şeyleri yaptıklarını uygun bir dille 
çocuğunuza anlatın.

•  Çocuğunuza izlediği filmlerde veya 
oynadığı oyunlarda yer alan belli 
karakterleri niçin sevdiğini sorun, 
bu konu üzerinde karşılıklı konuşun. 
Çünkü çocuklar çeşitli yaş dönem-
lerinde bu karakterleri rol modeli 
olarak alabilirler.

•  Çocuğunuzu kendi film ve oyun 
karakterlerini yaratması için teşvik 
edin.

•  Ergenlik çağındaki çocuğunuza 
televizyonda gördüklerine eleştirel 
yaklaşabilmesi için seyrettikleriyle ilgili 
sorular sorun. Örneğin; ‘’Gerçek yaşam-
da bu karakter gibi davranan birini 
tanıyor musun? Bu karakterin yerinde 
olmak ister miydin? Hangi sebeplerle 
bu karakterin yerinde olmak isterdin?’’ 
gibi…

•  Çocuğunuza televizyon program-
larıyla reklamlar arasında sıkı bir bağ 
olduğunu fark ettirin. Bunun için 
“Sence bu programı yapanlar sana 
ne aldırmak istiyorlar?’’ gibi sorular 
sorabilirsiniz.

•  Çocuğunuzdan televizyon, bil-
gisayar ve tablet olmadan birlikte 
yapabileceğiniz eğlenceli etkinliklerin 
listesini hazırlamasını isteyin. Listedeki 
etkinliklerden uygun olanlarını zaman 
içinde fırsat buldukça gerçekleştir-
meye çalışın.  

•  Çocuğunuzla birlikte televizyon, 
bilgisayar, tablet vb. kullanımının 
kurallarını belirleyin.

•  Çocuğunuzun ekran başında 
geçireceği günlük süre için mutlaka bir 
zaman sınırlandırması getirin. Bu süre 
asla iki saati geçmemeli.

•  Çocuğunuzun oynayacağı oyunların 
pedagojik ilkeler gözetilerek hazır-
landığından ve güvenilir kaynaklardan 
geldiğinden emin olun.

Televizyon, bilgisayar vb. 
araçları asla çocuk bakıcısı 
olarak kullanmayın.
•  Çocuklara internette de reel dünya-
da olduğu gibi davranması gerektiği 
öğretilmeli ve saygı unsurunu elden 
bırakmamaları gerektiği vurgulanma-
lıdır.

•  Çocuklara, etik ve ahlak kurallarına 
internette uyması gerektiği aşılanma-
lıdır.

•  Çocuğunuz televizyon veya bilgisa-
yara fazlaca düşkünlük gösteriyorsa 
yasaklamak yerine ona daha cazip ge-
lecek seçenekler sunmayı tercih edin.

•  Bilgisayar, tablet vb. kullanımını 
disiplin aracı haline getirmeyin. Bil-
gisayar, tablet vb. başında geçirilecek 
vaktin ödül ve ceza olarak kullanılması 
durumunda bunlar çocuğun hayatında 
çok fazla önem taşımaya başlar.

•  Çocuğunuzu yaratılıcılığını geliştire-
bileceği, sanatsal faaliyetlerde bulun-
abileceği sitelerle tanıştırın.

•  Çocuğunuza sosyal medyada kişisel 
bilgilerini paylaşmaması gerektiğini 
gerekçeleriyle açıklayın.

•  İnternet ortamında insanları gerçek-
ten tanımanın oldukça güç, hatta im-
kansız olduğunu çocuğunuza anlatın.

•  Bağımlılıkla baş edebilmek için mut-
laka bir uzmandan destek alınmalıdır.

FATMA KILAVUZ
Eğitim Danışmanı, 
Psikoterapist, Aile Terapisti
Reaksiyon Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi
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ÇEKMEKÖY 
BELEDİYESİ’NDEN 
EĞİTİME DESTEK
Çekmeköy Belediyesi ilçedeki tüm devlet 
okullarına çeşitli spor malzemeleri dağıttı.
 
Çekmeköy Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da ilçedeki tüm devlet okullarına spor malze-
mesi desteğinde bulundu. İçerisinde futbol, voleybol, 
basketbol, badminton, tenis, atletizm ve okçuluk 
ekipmanlarının bulunduğu koliler belediye ekiplerin-
ce okul yönetimlerine teslim edildi. Çekmeköy Bele-
diye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin, İlçe Spor Müdürü 
Muhammet Kılıç, okul müdürleri ve ilçedeki okulları 
temsilen öğrencilerin katıldığı dağıtım programı, 

Mehmet Akif Mahallesi İsmihan İsmet Süzer İlk ve 
Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.
 
Dağıtım programında öğrencilere ve katılımcılara 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın se-
lamını ileten Başkan Yardımcısı Şenol Çetin “İlçe-
mizdeki eğitim kurumlarına bakım ve onarım, 
temizlik ve spor malzemesi yardımı gibi çeşitli 
alanlarda sene içerisinde desteklerde bulunuyo-
ruz. Sizlerin en iyi standartlarda eğitim görmesi 
bizim için son derece önemli. Bugün okullarınıza 
teslim ettiğimiz bu spor malzemeleri dersleriniz-
de size yardımcı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun“ 
dedi.
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Klasik bir soru ile başlamak istiyorum. 
Sedat Anar kimdir? Müzik serüvenine 
nasıl başlamıştır?

1988 Şanlıurfa/ Halfeti doğumluyum. Müziğe, 
sokak müzisyenliği yaparak başladım. Doğu 
müziğinin çeşitli çalgılarını çalmak ve özgün 
bir icracı olabilmek amacıyla İran başta olmak 
üzere çeşitli ülkelere seyahatler gerçekleştirdim. 
Çaldığım enstrümanlarda kendime özgü bir üslup 
geliştirdim. Bestelerimde geleneksel tasavvuf 
ve Anadolu müziğinden beslenerek Batı müzik 
teknikleriyle vücut bulan özgün bir tını oluştur-
maya çalıştım. Yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda 
konser vererek tiyatro oyunları, belgesel 
ve film müzikleri yaptım. Yedi yıla yakın 
bir süre sokak müzisyenliği yaptım. 
Bu süreçte tuttuğum günlük ve 
notlardan oluşan “Sokaknâme” 
adlı kitabım 2018 yılında İletişim 
Yayınlarından çıktı.

Santur nedir? Bu çalgının İran 
kökenli mi yoksa Hint kökenli 
mi olduğuna dair tartışmalar 
bulunuyor. İran’da uzun süre 
kalmış biri olarak siz bu konu-
da neler söylersiniz? 

Santur aslında bizim gönül ve musıki 
coğrafyamızda da çok sevilerek icra 
edilmiş, Hindistan kökenli bir sazdır. Kuzey 
Mezopotamya coğrafyasında ağırlıklı olarak 
kullanıldığı gibi, Osmanlı devrinde de 17. yüzyıl  
sonuna kadar, saray ve  kültür muhitlerinde icra edildiği-
ni biliyoruz. Santur, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden 
öğrendiğimize göre, bugün Trakya Üniversitesi’ne bağlı, 
Sağlık Müzesi olarak kullanılan Edirne’deki Beyazıt Darüşşi-
fahanesi’nde, hastalıkların tedavisinde de kullanılmış. 

Tarihte de bugün de santur, 
başka adlar ile de olsa, sevi-
lerek çalınan ve dinlenilen bir 
saz. Farklı sazlarda olduğu gibi, 
yaşadığı coğrafyanın ve kültür 

atmosferinin şartlarına, müzik 
algı ve tekniğine göre kullanılan 

bir çalgı. Türkiye’de ve İran’da 
santur, Japonya’da koto, Hindistan’da 

santoor, Amerika’da dulcimer, Maca-
ristan’da cimbalom ve İrlanda’da tiompan 

adları ile bilinmektedir.

Bir röportajınızda ''Ben İran’daki müziği, yani mızrap 
tutuşu, santur çalım tekniğini öğrenip kendi Türk 
müziğimize, Osmanlı müziğine bir harman yapıp bir 
üslup buldum” demişsiniz. Bu teknik ile Türk müziğini 
harmanlama fikri nasıl oluştu?

KÜLTÜRÜMÜ VE BESLENDİĞİM 
KAYNAĞI UNUTMADIM
Sizleri özellikle Ankaralıların yakından tanıdığı, fakat 
zaman-mekan ayırt etmeksizin Türkiye ve dünyanın dört bir 
yanında konserler veren bir sanatçıyla tanıştırmak istiyoruz: 
Sedat Anar. Müziğe sokak müzisyenliği yaparak başlayan ve 
2013’ten bugüne, tamamı kendi bestelerinden oluşan yedi 
albüm çıkaran Anar, tasavvuf müziğini Batılı tekniklerle 
birleştirerek kendine özgü bir müzik çizgisi oluşturmayı 

başarmış. 3500 yıllık geçmişiyle Osmanlı müziğinde uzun yıllar 
kullanılsa da adı çok bilinmeyen bir enstrüman olan santurun 
ülkemizdeki ender icracılarından. Santur çalmayı, bizzat bu 
enstrümanın doğduğu topraklara giderek öğrenen Sedat 
Anar, bizi bugünlere taşıyan; tarihimizi, kültürümüzü tanıtan 
geleneksel enstrümanlarımızın icrasının modern gelişmeler 
dikkate alınarak sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyor.
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Santur öğrenmek için İran’a gittim, 
oranın ve Ortadoğu’nun müziklerin-
den etkilendim. Benim kullandığım 
santur, İran santuru ama kimi zaman 
Hint santurunu da tercih ediyorum. 
Tüm bunları Anadolu’daki müziği 
esas alarak harmanlıyorum. Çünkü 
kendi kültürümü ve nereden gel-
diğimi ve beslendiğimi hiçbir zaman 
unutmadım. Aslolan da bu değil 
mi? Sadece müzik için değil, evren-
sel olabilmek için önce mayanızı 
ve özünüzü bilmeniz gerek. Kendi 
bulduğum armonik akorları da kul-
lanıyorum, kendime özgü bir çalım 
tekniğim var. Buna bazı kişiler etnik 
müzik dese de ben katılmıyorum. 
Etnik sözcüğü, 50’li yıllarda ABD’de 
türemiş bir sözcük. Bu nedenle genel 
olarak ‘Doğu Müziği’ demeyi tercih 
ediyorum.

Niyazi-i Mısri, Yunus Emre ve 
Osman Kemali Baba’nın şiirlerine 
besteler yapıyorsunuz? Bu üç isim 
müzik anlayışınızı nasıl etkiledi?

Aslında kültür, sanat, edebiyat ve 
müzik bir bütün ve hepsi de insan 
için ve insandan yine insana arzdır. 
Adlarını belirtmiş olduğunuz bu 
büyük mutasavvıflarımızın divan, 
menkıbe ve şiirlerinde sadece 
maneviyat yok… İnsana ait, in-
sanı değerli ve anlamlı kılan insani 
değerler yine bizler için anlatılıyor. 
Fakat burada dikkat çeken husus şu: 
Bu eserlerde, şiirlerin kendi iç uyumu 
ve kendi içinde mevcut olan bir ritmi 
var. Ben de bu değerler bütününü ve 
o iç ritmini anlamaya, hissetme-
ye gayret ederek ve o hassasiyeti 
dikkate alarak şiirleri bestelemeye 
çalıştım. Bu öyle bir edebiyat ki, 
müzik ya da bir saz bile olmadan o 
şiirleri okuduğunuz zaman, bir ritim 
ve melodi hissederek dinliyorsunuz. 
Bu manada o ritme, o duyguya, o 
hissiyata, biz de âcizane karınca 
kararınca, eşlik etmeye, katkıda 
bulunmuş olmaya gayret ediyoruz.  

Beste yapabilecek kişi için Yunus 
Emre, Osman Kemali Baba  hazret-
leri ve Niyazi-i Mısri hazretlerinin 
şiirlerini okuduğunuz zaman, anlam 
ve edebi olarak da bir aynılık var 
ki bu da bizim beste yapmamıza 
imkân sağlıyor ve adeta teşvik ediyor. 
Çünkü o mutasavvıf büyüklerimiz, 
bizim gönül mayamız ve biz onları, 
onların eserlerini okumalı, anlamalı 
ve hayatımızda mesleğimizde, 
ailemizde, insani ilişkilerimizde de 
uygulamalıyız. Âcizane bendeniz de, 
santurum ile konserlerimizde, beste-
lerimizi sevgili ve aziz dinleyenlerimiz 
ile paylaşıyorum.

Müziğe başladığınız yer sokak-
lar. Taksim İstiklal Caddesi sokak 
sanatçılarının en uğrak mekân-
larından… Siz sanatınızı sokakta 
sergilemeye başladınız, ardından 
albüm çalışmaları başladı. Bu 
süreçten biraz bahsedebilir 
misiniz?

Sokak, müziğime kimsenin 
karışmadığı ve birbirinden farklı 
düşüncede insanların müziğe kulak 
verdiği yer. Düşünsenize bu sahne-
den çöp arabası bile geçiyor. Çok 
doğal, çok mükemmel… Gerçek 
sahnede bunu yaşayamazsınız. 
Birçok müzisyen arkadaşımla sokakta 
tanıştım. Onedio’nun ‘’Bir Zamanlar 

Ankara’da Yaşamış Olanların İçten 
İçe Özlediği Başkent’e Özgü 17 Şey’’ 
sıralamasında kendimi görünce çok 
mutlu oldum mesela. Ankara’da 
metroya ya da otobüse bindiğimde 
insanlar bana selam veriyor. Onların 
emeği başkadır bende. Bir televizyon 
programında kendimi sokak müzis-
yeni olarak tanıttım. Sokakta müzik 
yaptığımdan ailemin haberi o zaman 
oldu. Bana çok kızdılar. Annem dört 
ay konuşmadı benimle. Çünkü kazan-
dığım üniversiteyi (Hacettepe) bitirip 
tarih öğretmeni olmamı istiyorlardı.
Türkiye’nin birçok yerinde sokakta 
müzik yaptım. Ama son iki yıldır bu 
mümkün değil. Nedeni çok basit: 
Çankaya Belediyesi buna izin ver-
miyor. Müzik yapmaya başladığımız 
anda zabıtalar tepemize üşüşüyor. 
Ama yaşadığımız ülke Türkiye olduğu 
için bunlar artık bana normal geliyor. 
Avrupa’da da sokakta çaldım, çok gü-
zeldi. Türkiye’de 2000’li yıllarda yay-
gınlaşmaya başladı bu tür. Sanırım 
Türkiye daha sokak müziğinin ne 
olduğunu anlayamadı.

Müziğinize ve size karşı güzel bir 
ilgi olduğunu biliyoruz. Bu ilgi be-
raberinde konser çalışmalarını da 
getiriyordur. Konser sürecini nasıl 
belirliyorsunuz?



Albümler yapmaya başlayınca Türkiye’nin birçok şeh-
rinde konser yapmamı isteyen dinleyicilerimin ısrarıyla 
ben de bazı kurumların kapılarını çaldım. Trajikomik 
olaylar yaşadım. Daha doğrusu üzücü olaylar. Mese-
la konser yapmak istediğimi söyledim. Niyazi-i Mısri 
şiirlerini besteledim dediğimde masasında Youtube’dan 
bestemi dinleyerek Niyazi-i Mısri’nin meşhur şiiri ‘’Ey 
garip bülbül diyarın kandedir’’ şiirine bu şiir Arapça ga-
liba diyen oldu. Bazen Niyazi- i Mısri iyi şairmiş ona imza 
günü yapalım diyen oldu. Santur çalıyorum dediğimde 
bana turizm şirketi ile ilgilenmiyoruz diyen oldu. Amak-ı 
Hayal albümüme Ahmak-ı Hayal güzel isim diyen oldu. 
Twitter’da kaç takipçin var? Konser yaparsak bizim 
reklamımız da olsun diyen oldu. Yani ben dünyanın en 
iyi müziğini yapan olarak da gitsem konser yapmam 
için karar ve salon verecek insanların kültürle, sanatla ve 
müzikle uzaktan yakından ilgileri yoktu maalesef. Halen 
de böyle bir durum var. Partilerle ve kurumlarla ilgili bir 
sınıflandırma yapmak istemiyorum. Kimse ken-
dini kandırmasın; şu an Türkiye’nin her yerinde 
konser yapabilmek için bir referansınızın olması 
şart. Tabii istisnalar var. Ama ben pes etme-
dim küçücük kafelerde tıklım tıkış yarısı ayakta 
kalmak zorunda olan dinleyicilerime konserler 
yaptım. Kiramı ödemek için hayatta yapmaya-
cağım dediğim şeyi yaptım, santuru düğünde 
bile çaldım. Diğer yandan da referans iş ile 
konser yapanları da gördük. Sahnedeki icracı 
sayısının dinleyicilerden iki kat fazla olan sa-
natçılar… Bu hatayı eleştirdim. Artık zarfla 
değil mazrufla ilgilenilmeli diyorum.

Türkiye’de gençlerin müziğe yaklaşımı hak-
kında neler söylersiniz? Kendisini bu alanda 
geliştirmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz 
neler olur?

Genel olarak konuşacak olursam şunları söylemek isterim: Önce-
likle okumak ve araştırmak gerekiyor. O kadar çok ve çeşitli kaynak-
larımız var ki. Hem yazılı hem de şifahi kültür ve belgeleri-
miz mevcut. Bu kaynakları taramak, okumak, bugüne yansıtmak 
ve yaşamak, yaşatmak gerekiyor. Eğer müzik alanında bakacak 
olursak dünyada da, Türkiye’de de bu tür geçmişe ait müzikal 
değerleri, sazlar olarak da repertuvar olarak da araştıran kişi ve 
topluluklar var. Tarihimizi, kültürümüzü tanıtan, bizi bugüne 
taşıyan geleneksel enstrümanlarımızı, bugün kullanılan ve farklı 
kültür coğrafyalarının da icra ettiği enstrümanlar ile birlikte müzik 
yapmalıyız. ‘’Niyazi-i Mısri’’ albümümde bunu uygulamaya gayret 
ettim. Geleneksel müzik icrası sürdürülmeli ama yaşadığımız çağ 
da dikkate alınmalı. Burada şunu da özellikle belirtmek isterim ki 
bu ülke, bu toplum, bu devlet; sanatına, kültürüne, müziğine sahip 
çıkabildiği ölçüde, sevgi ve huzur içerisinde yaşayabilir. Kültür 
seviyesi yükseldikçe, irfanı arttıkça; o toplumda şiddet ve kargaşa 
yerine sevgi ve huzur hakim olur. Burada tabii ki biz sanatçılara, 
müzisyenlere de çok görev düşüyor. Çünkü biz bu toplumun için-
deyiz, bu kültürün insanlarıyız. Bunu mutlaka dikkate almalıyız. 
Ama bu hassasiyetteki sanat, kültür ve müzik insanlarına, gerek 
TV gerek radyo gerek yazılı medya ve gerekse halka ulaşılabilme 
noktasında yetkili kişilerce daha duyarlı olunması gerektiğini 
düşünüyorum.

Bu toplum, bu 
devlet; sanatına, 
kültürüne, müziğine 
sahip çıkabildiği 
ölçüde, sevgi ve 
huzur içerisinde 
yaşayabilir. 
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Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI

Bir kral, saraya gelen yolun üzeri-
ne kocaman bir kaya koydurmuş. 
Bakalım ne yapacak gelenler diye 
başlamış beklemeye…

Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü 
kervancıları, saray görevlileri birer 
birer gelmişler. Hepsi kayanın etrafın-
dan dolaşıp saraya girmişler. Kayayı 
yoldan kaldırmak şöyle dursun, pek 
çoğu kralı yüksek sesle eleştirmiş;

– Halkından bu kadar vergi alıyor 
ama yolları temiz tutamıyor!

Sonunda bir köylü yolda görünmüş, 
saraya sebze ve meyve getiriyormuş. 
Sırtındaki küfeyi yere indirip iki eli 

ile kayaya sarılmış ve zorlanarak 
itmeye başlamış. Sonunda kan ter 
içinde kayayı yolun kenarına çekmiş. 
Tam küfesini yeniden sırtına almak 
üzereymiş ki, kayanın eski yerinde 
bir kesenin durduğunu görmüş. 
Açmış ki bir de ne görsün, kese al-
tın doluymuş. Bir de kralın notu 
varmış içinde:

– Bu altınlar kayayı yoldan 
çeken kişiye aittir.

Karşımıza çıkan engellerden hep 
yakınırız da çözüm bulmak için daha 
az gayret gösteririz. Engellere takılıp 
kalmak yerine onlara karşı çözüm 
bulmak bizlere yeni fırsatlar sunabilir.

KISSADAN HİSSEYOLUNA TAŞ KOYMAK
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SÜTLÜ ENGİNAR ÇORBASIMalzemeler
1’er adet enginar-pa-tates-havuç-soğan
Yarım bardak süt
3 bardak et veya tavuk suyu 
2 yemek kaşığı zeytin-yağı
Biraz dereotu

Terbiye İçin
1/2 limonun suyu
1 yemek kaşığı un

Yapılışı
Tüm sebzeler iri doğra-narak tencereye alınır, su ve zeytinyağı ekle-nerek yaklaşık 20 dakika pişirilir. 

İyice pişen sebzeler 

rondodan geçirilir. Un ve limonla hazır-lanan terbiye, topak-lanma olmaması için tencereden alınan 
çorba ile eşit sıcaklığa getirilir. 
Hazırlanan karışım tencereye katılarak karıştırılır ve 10 dakika daha pişirilir.

Çorba ocaktan alınma-ya yakın süt eklenir. Sütün kesilmemesi için ayrı bir kapta tence-reden alınan çorba ile sıcaklığı eşitlenir. 
Tuz ve baharat eklene-rek servis edilir.
Afiyet olsun.
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ŞEKERSİZ 
ÇİKOLATALI PUDİNG

Malzemeler

500 ml süt

175 gr hurma 

(büyüklüğüne göre yak-

laşık 15-20 adet)

4 tepeleme yemek 

kaşığı kakao 

4 yemek kaşığı pirinç 

unu
1/2 çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı

Süt, kakao ve pirinç unu 

tencereye alınarak iyice 

karıştırılır.

Orta hararetli ocak-

ta sürekli karıştırılarak 

pişirilir.

Kaynamaya başlayınca 

ocaktan alınarak vanilya 

eklenir.

Sıcak suda bekletilerek 

yumuşatılmış hurmalar 

katılır, parçalayıcı ile 

pürüzsüz olana kadar 

çırpılır.  

Tekrar ocağa alınır, te-

reyağı eklenerek birkaç 

dakika daha karıştırılır ve 

kaselere boşaltılır.

Afiyet olsun.

Hoş geldin bahar. Çiçek açmış ağaçlar, dallarda 
cıvıldaşan kuşlar, yüzlerinde gülücükle çocuk-
lar... Gönlümüze mutluluk, sevinç; mutfak-
larımıza birbirinden faydalı sebze ve meyve 
getirdin. İyi ki geldin, hepimize neşe verdin.

 Şimdi bu güzel mevsimi enginarlı bir tarifle 
taçlandırmaya ne dersiniz? İster zeytinyağlı 
yemeğini yapın, ister portakalla aroma katın, 
yapraklarıyla kullanın. Aman dondurucuya da 
ayırmayı sakın unutmayın! Karaciğer dostu, 

vücudumuza bahar detoksu... Kanı temizle-
yen, kalbimizi güçlendiren... Kısa bir 
süreliğine tezgahlarda olacak bu sebzeyle 
olan birlikteliğiniz için elinizi çabuk tutun. 
Vereceğim enginar çorbasıyla bahar yorgun-
luğunu unutun. 

Sebzeyi sevmeyen çocuklar için enginar tadını 
hissetmeyecekleri bir çorba tarifi bu. Yanına 
da şekersiz çikolatalı puding varsa değmeyin 
keyiflerine. Haydi afiyetle...
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Kadının toplumsal hayattaki yeriyle ilgili tartışma-
lar, hiç şüphesiz insanlık tarihinin en kadim 

tartışmalarından biridir. Meselenin en can alıcı 
yanı ise tartışmanın doğru bir zeminde yapılıp 

yapılmadığıdır. Öte yandan, modern toplumlar-
da “kadının yerine dair” tartışmalarda, özellikle 
de adalet ve eşitlik konularında Doğu-Batı mu-

kayesesi yapılır ve her nedense İslam toplumları 
ciddi eleştiriye tabi tutulur. Buna karşılık bir kısım 

Müslüman düşünürler de alınganlık göstererek 
psikolojik savunmaya geçer. Peki, kadınların hak et-

mediği tartışmaların kaynağı gerçekten İslam mıdır? 

KADINLA İLGİLİ 
TARTIŞMA 
NEDEN 

BİTMEZ?
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Kadın erkeğe, 
erkek de kadına 
eş olduktan 
sonra, gerek 
ailede gerekse 
toplumsal ha-
yatta birbirlerini 
tamamlayıcı ve 
destekleyici olma-
ları kaçınılmazdır.

Bilindiği gibi kadın ve erkek aynı 
özden yaratılmış, akıl ve cins 
bakımından da aynı özelliklere 
sahiptir. Gerek dini vecibeler gerekse 
yükümlü oldukları hak ve sorumluluk 
bakımından birbirlerine karşı üstün-
lükleri söz konusu değildir. Nitekim 
“Ey iman edenler” diye başlayan 
ayetlerde her ikisi de muhatap kabul 
edilir. Sırf kadınlara yönelik hususlar 
ise “Mümin kadınlara da söyle…” 
ifadesiyle belirtilir. Kadınlara dair 
dönemin sosyal problemleriyle ilgi 
uyarılar da ayrıca dikkat çekicidir: 
“Kadınlar hakkında senden fetva/
görüş istiyorlar. De ki, onlar hak-
kında fetvayı size Allah veriyor…” 
(4/127)

Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında Yüce 
Allah’ın, kadınları tıpkı erkekler gibi 
kendisine hayırlı kullar olmaları 
adına yarattığı ve kesinlikle cinsi-
yet ayrımı yapmadığı, aralarındaki 
biyolojik farklılığın da bir üstünlük 
olarak görülmemesi gerektiği açıkça 
anlaşılmaktadır. Öte yandan kadın, 
erkeğe; erkek de kadına eş olduktan 
sonra, gerek ailede gerekse toplum-
sal hayatta birbirlerini tamamlayıcı ve 
destekleyici olmaları kaçınılmazdır. 
Erkeğin güç ve kuvveti, kadının ise 
şefkat ve merhameti gibi insanı insan 
yapan özellikler sayesinde birbirini 
tamamlayıcı bir hayat standardı elde 
etmeleri elbette mümkündür.  

KADIN 
GÜÇSÜZ MÜ?
Kadının gücü nedense hep erkeğin 
gücüyle mukayese edilir ve erkeğin 
fiziksel özelliklerine göre de güçsüz 
olduğu sonucuna varılır, mağduriyeti 
de daha çok bu yönüyle izah edilir. 
Oysa yapılan araştırmalar kıtlık, 
hastalık ve salgın gibi durumlara 
karşı kadınların erkeklere göre daha 
dayanıklı olduğunu göstermiştir. 
Yine araştırmalara göre kadın, biyolo-

jik olarak erkeğe göre daha güçlüdür 
ve daha uzun yaşamaktadır.

“Güçlü kadın” tanımını sorgulayan 
sosyolog Alev Erkilet ise sorunun 
kapitalist sistemle ilgili olduğunu 
belirterek görüşünü şöyle pekiştirir: 
“Allah’tan başkasına kul olmayı 
reddederek özgürleşebilen kadın 
güçlüdür. İster evinde oturur, ister 
işe gider, ister yazar, ister konuşur. 
Kimseye muhtaç olmamak için di-
kiş dikerek hayatını idame ettiren 
kadın güçlü değil midir?”

Günümüzde kadının, ekonomik ve 
siyasi alanda güçsüz bırakıldığını, 
karar mekanizmalarından da 
dışlandığını ifade eden Erkilet, şunları 
dile getirmekte:  “Çalışan kadının 
üst mercilere geçişi erkeklere 
göre daha az olmaktadır. Batı’da 
kadın hareketleri boşuna ortaya 
çıkmıyor. Sanayideki gelişmeler 
doğrultusunda kadının daha fazla 
istihdam edilmesi söz konusu. Si-
yasal katılım açısından baktığımız-
da Hz. Peygam-
ber döneminde 
kadının biatle 
siyasi sisteme 
katılması söz 
konusuyken, 
Batı’da evren-
sel oy hakkını 
kazanmaları çok 
geç bir döneme 
tekabül ediyor.” 

Anlaşılan o 
ki tarihi seyri 
içerisinde toplum 
geleneksel olarak 
“kadın şunu 
yapmalı, bunu 
yapmamalı” diye 
bir görev dağılımı 
ortaya koymuş 
ve hakkaniyete 
uymayan uygu-
lamalara sebebi-
yet vermiştir. 
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Sosyolog Mehmet Birekul’un,  
sahabe kadınlarının meslekleri ile 
ilgili kapsamlı araştırmasında ilginç 
örnekler tespit edilmiştir. Birekul’un 
çalışmasında Hz. Peygamber 
döneminde kadınların doktorluk, 
hemşirelik, zabıta olarak görev 
yaptıkları, ayrıca toplumla ilgili 
kararlara katılma gibi pek çok alan-
da yer aldıkları görülmektedir.

Sevgili Peygamberimizin, 
yeryüzündeki putları/tabuları 
yıkma yönündeki kararlılığı, her 
alanda olduğu gibi kadın-erkek 
ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini de 
tabii olarak etkilemiş; eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılması yönünde yep-
yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 
Ancak zamanla birtakım yanlış an-
layış, kanaat ve uygulamalar/eşit-
sizlikler, sıhhati oldukça tartışmalı 
rivayetler de mesnet gösterilerek 
dindenmiş gibi meşrulaştırılmıştır. 
Kendisinden, kadına yönelik pek 
çok sevgi dolu söz ve davranışın 
sadır olduğunu bildiğimiz Resul-i 
Ekrem’in de bu konuda örnek alın-
madığı çok çarpıcı bir hakikattir. Hz. 
Ayşe’nin zekâsı, Hz. Meryem’in iffeti, 
Hz. Hatice’nin ise İslam’ın Kübra’sı 
olduğu herkes tarafından bilinir ve 
bu güçlü vasıfları takdir edilir ancak 
toplumda “maço erkek” anlayışına 
rağbet daha fazladır. 

KADIN KENDİNİ 
NİYE MUTSUZ 
HİSSEDER?
Dr. Hamdi Kalyoncu’ya göre mut-
luluk ve mutsuzluk, kadının bizatihi 
kendisiyle ilgili bir durumdur. Başka 
bir ifadeyle kadının, mutlu olup 
olmayacağı sahip olduğu duygu ve 
davranışlarını tanıyıp onları kontrol 
etmesine bağlıdır. Pek çok kadının, 
evli olduğu erkeği kontrolü altında 
tutmaya çalışması kendi mutsuz-
luğuna davetiye çıkarması anlamı-

na gelir. Zira sürekli erkeği denet-
leme, sorgulama ve yargılama gibi 
davranışlar kendisi için yorucu 
ve huzursuzluk verici olduğu gibi 
erkek için de itici ve kendinden 
soğutucu neticeler doğurur.
Oysa kadının, eşini bu derece sa-
hiplenmesi yerine onu kendisi için, 
kendisini de onun için hayatı ko-
laylaştırma vasıtası olarak görmeye 
çalışması evlilikte sağlıklı iletişimin 
kurulmasını sağlayacaktır. Ancak 
o zaman eşler arasında karşılıklı 
insani ilişkiler içerisinde aranan, 
değer verilen ve arkadaşça, dostça 
münasebetler kurulacaktır.

Kur’an-ı Kerim’de  “…insanların 
farklı tabiatlarda yaratılma-
larının da bir imtihan sebebi 
olduğuna” (6/165) işaret edilmesi 
oldukça anlamlıdır.   

Esasen hiçbir varlığın diğerine 
eşit olarak yaratıldığı söylenemez. 
Dolayısıyla kadın ve erkek arasın-
daki yaratılıştan gelen farklılık 
sebebiyle bu yönde bir eşitlik de 
söz konusu değildir.

Özetleyecek olursak İslam; toplu-
mun devamlılığı, değişim ve 
dönüşümü konusunda aileye 
büyük sorumluluk yükler. Bu 
yüzden gerek aile içerisinde ve 
gerekse sosyal hayatta kadının üst-
lendiği rol çok önemli olduğu gibi, 
sorumluluğun yerine getirildiğinde 
de her türlü takdirin üstünde 
görülür.

Kadına dair bilhassa sosyal medya-
da ileri sürülen tezviratlar ise yüce 
dinimizi itibarsızlaştırma çabaların-
dan başka bir şey değildir. Ünlü 
düşünür İbn Rüşd şöyle der: 

“Cehaletin yaygın olduğu 
toplumlarda din ticareti en karlı 
kazançtır. Bir cahile tahakküm 
etmek istiyorsan batıl bir mese-
leyi din kılıfına koyman yeter-
lidir…”

İslam; 
toplumun 
devamlılığı, 
değişim ve 
dönüşümü 
konusunda 
aileye büyük 
sorumluluk 
yükler. 
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‘’Spor yaparken koşmak mı 
yoksa yürümek mi daha faydalı?’’ 
Bilindiği gibi koşu; doğada insanın 
kaçarken veya kovalarken yaptığı 
bir aktivitedir. Herhangi biri, sağlıklı 
bir şekilde kilo vermek ve form 
bulmak istiyorsa yürüyüş onun için 
daha doğru bir seçimdir.

Hareket etmek yaşamda olmaz-
sa olmazlarımız arasında yer alır. 
Günümüzde çalışma koşullarının 
zorluğu ve sağlıklı yaşam konusun-
da farkındalığın artması spora olan 
ilgiyi de artırıyor. Tüm gün ofis 
içerisinde yeterli hareket imkânı 
bulamayanlar ya da hayatından 
sporu eksik etmek istemeyenler 
mutlaka zamanının bir kısmını spor 
faaliyetlerine ayırıyor.

Koşu, doğada insanın kaçarken 
veya kovalarken yaptığı bir aktivite 
olduğu için koşu esnasında vücutta 
adrenalin hormonu yükselir. Bu da 
kan şekerinin düşmesine sebebi-
yet verir ve asidik ortam yaratır. 
Yürüme ile kıyaslandığında koşu 
için çok daha fazla oksijene ihtiyaç 
vardır. Eğer sağlıklı bir şekilde kilo 
vermek ve formda kalmak istiyor-
sanız yürüyüş doğru bir tercih 
olacaktır.

Yürüyüş yapmak:
•	 Uykusuzluğu azaltır. 
•	 Sindirimi kolaylaştırır. 
•	 Kan basıncını düzenler. 
•	 Yorgunluk hissini engeller. 
•	 Solunum kapasitesini artırır. 
•	 Kemiklerin sertleşmesini ve 

kuvvetlenmesini sağlar.
•	 Vücutta doğal keyif verici hor-

monların (endorfin) salınımı 
sağlanır. 

•	 Eklem ve kasların esnekliğini 
artırarak bel ve boyun ağrılarını 
hafifletir. 

•	 Beyne giden oksijeni arttırarak 
zihinsel keskinlik ve yaratıcı 
düşünme potansiyelini yük-
seltir. 

•	 HDL/LDL (iyi huylu-kötü huylu 
kolesterol) dengesini düzenler. 

•	 Kan yağlarının (trigliserid) 
düzeyini düşürür. 

•	 Vücutta biriken zararlı mad-
delerin vücuttan tahliyesini 
hızlandırır. 

•	 Ağrıları azaltır, yaratıcı düşün-
meyi yükseltir.

KOŞU MU YOKSA 
YÜRÜYÜŞ MÜ

Murat Maosai
Spor Eğitmeni

DAHA FAYDALI?
Spor hem beden hem de ruh sağlığı için 
çok önemlidir. Son günlerde spor faali-
yetleri arasında ‘’Koşu mu, yürüyüş mü 
daha faydalı?’’ tartışmaları yaşanıyor. 
Hangisinin daha faydalı olduğu 
konusunda da fikir ayrılıkları var. Koşu, doğada 

insanın kaçarken 
veya kovalarken 
yaptığı bir akti-
vite olduğu için 
koşu esnasında 
vücutta adrenalin 
hormonu yük-
selir. Bu da kan 
şekerinin düşme-
sine sebebiyet 
verir ve asidik 
ortam yaratır.

Spor
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NANOTEKNOLOJİ 

NANO MALZEME

Nano 

malzeme 

nedir?

Pro
f. D

r. V
olkan G

ünay, 

Nanoteknoloji’n
in 13 m

addede hayatım
ızı

 

nasıl
 kökten değişt

ire
ce

ğini a
çık

ladı:
 

“N
ano-m

alze
melerin

” h
ayatım

ıza
 girm

esi 

ile
 kulla

ndığım
ız 

bilg
isa

yarla
r, c

ep te
le-

fonları v
e daha birç

ok ürü
n gün geçtik

çe
 

küçü
lüyor. K

ulla
nışl

ı o
lm

ası n
edeniyle 

ço
ğunlukla büyük boyutlu

 ürü
nler t

erci
h 

edils
e de nokta büyüklüğünde ce

p te
le-

fonları g
ibi ç

ok küçü
k boyutla

rd
a olanları  

da yapıla
biliy

or.

Küçü
k ya da büyük olsa

 da geçm
işe

 göre 

ço
k daha dayanıklı v

e kulla
nışl

ı m
alze

me-

ler h
er g

eçe
n gün yaşa

mım
ıza

 giriy
or. 

Kısa
ca

sı b
ugün “n

ano m
alze

me” h
a-

yatım
ızı

 kökten değişt
ire

n uygulamalara 

im
za

 atm
aya başla

dı b
ile

. N
anoboyut-

lu m
alze

meleri 2
0 yıl ö

nce
sin

e kadar 

göremediğim
izi

 düşü
nürse

k elektro
n 

mikro
sk

op te
knolojis

inde yaşa
nan hızl

ı 

geliş
meler, d

oğada za
ten var o

lan “n
ano” 

malze
meyi g

örm
emizi

 sa
ğladığı iç

in 

bugün nano m
alze

me üze
rin

de kontro
l 

sa
ğlayabiliy

oru
z. 2

1. y
üzyılın

 en önemli 

bilim
 dalla

rın
dan M

alze
me ve N

anotekno-

loji a
lanında bugün ço

k önemli g
eliş

meler 

yaşa
nıyor.

107

Teknoloji

Nanoteknoloji ve nano malzeme 
13 maddede hayatımızı 
nasıl kökten değiştirecek?

1- Nanoteknoloji sayesinde insan-
ların görüş alanında beliren sanal bir 
ekrana bilgi aktarabilen, nano-
teknoloji ürünü bir bilgisayar içeren 
kontakt lensler gelecekte hayatımıza 
girecek.

2- Nanoteknolojinin en çok kul-
lanıldığı alanlardan biri kozmetik. 
Kremlerin içinde kullanılan nano 
tozlar, onların etkin oldukları alanları 
belirliyor. Örneğin, güneş krem-
lerindeki koruyucu faktör farkları, 
içlerine eklenen nano boyutlarda 
oksit tozlarının miktarına bağlı olarak 
değişiyor.

3- Sağlık ve temizlik sektöründe 
hızlı gelişmeler yaşanırken özellikle 
tekstil sektöründeki nano uygulama-
lar inanılmaz boyutlara ulaşıyor.

4- Buruşmayan gömlek (non-iron), 
ıslanmayan mayolar, askerler için 
kir tutmayan çamaşırlar, kokmayan 
çoraplar, yüksek katlı binalardaki kir 

tutmayan camlar, 
yüzücüler için 

yunus balığı 
derisi ile 

aynı 

özelliğe sahip 
suyun içinde 
daha hızlı 
hareket etmeyi 
sağlayan mayo-
lar, koşucuları 
rüzgâr gibi dış 
etkenlerden ko-
ruyarak sürtün-
meyi azaltan 
giysiler bugün bilinen en önemli 
nano malzeme uygulamalarından 
bazılarıdır.

5- Gelecekte, her alanda geliştirilen 
yeni malzemelerde küçülme devam 
edecek ancak ergonomik olarak 
kullanışlı olmadığı için, insanların 
kullanımına uygun optimum boyutta 
üretimler devam edecektir.

6- Akıllı cep telefonlarında dokun-
matik camların üretimi sırasında, cam 
içerisindeki sodyumun çıkarılması 
ve yerine nano boyutlu potasyumun 
yerleştirilmesi camı kırılmaya karşı 
daha dayanıklı hale getiriyor. Ekran 
camlarının arkasına uygulanan 10 
nanometreyi geçmeyen kaplama, 
dokunmatik ekran özelliğini kazan-
dırıyor.

7- Her şeyin boyutu inanılmaz 
küçülüyor. Sağlık alanında kullanılan/ 
kullanılacak nokta büyüklüğünde 
biyosensörler bunlardan biri.

8- Nanoteknoloji yalıtımda da kul-
lanılıyor. Nanoteknoloji ile üretilmiş 
UV ve infrared ışınları geçirmeyen 
camlar, evlerimizin yazın serin, kışın 
sıcak olmasını sağlıyor.

9- Tarih boyunca pis ve kötü 
kokuları yok ettiği bilinen gümüşün 
(Ag), nano boyutlarda buzdolapların-
da kullanılması ile kokmayan 
buzdolapları üretiliyor. Ayrıca nano 
boyutlu gümüş tozları yara iyileştirici 
kremlerde de yaygın olarak kul-
lanılıyor.

10- Nilüfer çiçeği nano teknolojinin 
ilham kaynağı olan çiçektir. Nilüfer 
çiçeğini taklit eden, suyu üzerinde 
tutmayan, ıslanmaz (hidrofobik) 
yüzeyler üretiliyor.

11- Günümüzde camların renk-
lendirilmesinde nano boyutta 
metalik iyonlar kullanılıyor.

12- Kendi kendini temizleyen 
nano kaplama ve boyalar sayesinde 
ev ve arabalar sadece güneş ışığı ile 
temizleniyor.

13- Kontrollü ilaç salınımı ve nano 
boyutlu tozlar ile kanser hücrelerinin 
tedavisi, nanoteknolojinin tıp alanın-
daki en önemli uygulamalarından 
biri olarak ortaya çıkıyor.

İş olanakları artıyor!
Gelişen teknolojiye paralel olarak 
Nanoteknolojiye olan talebin artma-
sıyla Malzeme Bilimi ve Nanotekno-
loji Mühendisliği Bölümü mezun-
larının iş olanaklarının her geçen gün 
arttığını ifade ediyor yetkililer. Bu 
bölümden mezun olan mühendisler; 
malzeme üretim alanları (seramik, 
cam, polimer ve kompozit), meta-
lurji sanayii, savunma sanayii, sağlık 
sektörü, uzay, otomotiv, beyaz eşya, 
kimya, tekstil, plastik, elektronik 
başta olmak üzere tüm üretim sa-
nayisindeki sektörlerde iş 
olanağına sahip oluyor.



Vejetaryen beslenme; bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı 
olarak tüketildiği, hayvansal besinlerden et, tavuk, balık, 
yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdaların tercih edilmediği 
beslenme çeşididir. Bununla birlikte vejetaryen tipi diyet, 
besin türlerindeki sınırlamalara göre farklılık göstermektedir.

1. Vegan 
Diyeti 
Bu diyeti uygu-
layanlar hayvansal 
kaynaklı besinleri 
tüketmeyip sadece 
bitkisel beslenirler. 
Hayvansal gıda 
yememekle birlikte 
hayvansal kaynaklı 
yün, ipek, deri gibi 
ürünleri de kullan-
mazlar.

2. Lakto 
Vejetaryen
Bu grup hayvansal 
kaynaklı besinlerden 
sadece süt ve süt 
ürünlerini tüketir. 

3. Ovo 
Vejetaryen
Bu grup süt ve ürün-
leri de dahil olmak 
üzere hayvansal kay-
naklı hiçbir ürünü 
tüketmez. Fakat bu 
grubun beslenme-
sine yumurta da-
hildir.

4. Lakto Ovo 
Vejetaryen
Et, kümes hayvanları 
ve balık yemez fakat 
beslenmeleri-
ne yumurta, süt ve 
süt ürünlerini dahil 
ederler.

5. Pesko 
Vejetaryen
Bu grup et ve kümes 
hayvanlarını beslen-
melerinde bulun-
durmaz fakat süt ve 
süt ürünleri, balık, 
yumurta tüketirler.

6. Semi 
Vejetaryen
Genel bir vejetaryen 
modeli olmakla 
beraber sadece et, 
balık ve kümes hay-
vanlarını tüketirler.

7. Vegan / 
Katı Vegan
Et, kümes hayvanları, 
balık, süt ve ürünleri, 
yumurta hatta bal 
dahil hiçbir hayvan-
sal ürün tüketmezler.
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Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı 

Beslenme ve Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com

instagram: dytbetulceylan

VEJETARYEN BİREYLER 
NASIL BESLENMELİ?

Çoğu insan vejetaryen beslenmenin 
normal beslenmeye kıyasla yetersiz 
kaldığını düşünür. Ancak vejetaryen 
beslenmeyle besin öğeleri anlamında 
yeterli gıda almak mümkün. Bu noktada  
en önemli adım, tek bir besin kaynağı 
üzerinden beslenmek yerine, beslen-
mede çeşitliliği sağlayabiliyor olmak. 
Günlük düzenli olarak tüketilen tam 
tahıl, baklagil ve sebzeler beslenmeye 
destek sağlamakla birlikte bol miktarda 
protein, demir, kalsiyum, çinko, D vita-
mini, iyot ve omega-3 içermektedir.

Protein tüketimi önemli 
İnsan vücudu bazı aminoasitleri 
üretemez, bu sebeple dışarıdan alım 
zorunludur. Bu elzem aminoasitler 
yeteri kadar alınamadığı takdirde ise 
vücudun düzeni bozulur. Vejetaryenler 
hayvansal kaynaklı besin tüketmedikleri 
için proteinden tam yararlılık sağlaya-
mayabilirler. Bunun sebebi, hayvansal 
kaynaklı proteinlerin emilebilirliğinin 
bitkisel kaynaklı proteinlerden daha 
yüksek oluşudur. Bu nedenle bitkisel 
kaynaklı proteinlerin emilebilirliğini 
yükseltmek için mutlaka yanına tahıl 
grubu eklenmelidir. Bu sayede verim 
daha üst düzeyde olacaktır.

B12 vitamini alınmalı
B12 vitamini vücutta DNA sentezi, 
aminoasit ve enerji metabolizması için 
gerekli olup sinir ve sindirim sisteminde 
de rol oynar. Sağlık için dikkatli olun-
ması gereken bir konudur. B12 vitamini, 

hayvanlarda üretilmeyen fakat hayvan-
sal gıdalarda bulunan bir vitamindir. 
Bunun sebebi hayvan bağırsaklarındaki 
bakteriler tarafından üretilip bu sayede 
hayvanların etinde, sütünde bol miktar-
da bulunuyor olmasıdır.

D vitamini
D vitamini, eksikliği sık görülen bir vi-
tamin olmakla birlikte genelde gözden 
kaçabilmektedir. D vitamini kalsiyum 
ve fosforun vücutta emilerek kullanıl-
masına yardımcı bir vitamindir. Öncelikli 
kaynağı güneş ışığı olsa da yeterli gel-
mediği zamanlarda takviye ürün almak 
fayda sağlayacaktır.

Demir desteği
Yeterli demir alınmadığı takdirde kişide 
yorgunluk ve halsizlik hissi meydana 
gelir. Fakat proteinde olduğu gibi hay-
vansal kaynaklı demir, bitkisel kaynaklı 
demire göre çok daha iyi emilmek-
tedir. Buna göre diyet, C vitamini 
ile zenginleştirildiği takdirde demir 
eksikliğinin bir adım önüne geçilmiş 
olur. Vejetaryenler; barbunya, börülce, 
keten tohumu, mercimek, yulaf ezmesi, 
nohut, domates, ay çekirdeği, kepek ek-
meği gibi besinleri demir desteği olarak 
tercih edebilir.

Kalsiyum alımı
Kemik onarıcı ve koruyucu olarak 
bilinen kalsiyum önemlidir. Yeterli 
miktarda yeşil yapraklı sebze tüketen 
vejetaryenlerde kalsiyum eksikliğine 
rastlanmamaktadır. Kara lahana, turp 
otu ve kıvırcık lahana tüketimi kalsiyu-
ma destek olur.

PEKİ SAĞLIKLI VEJETARYEN OLMAK İÇİN NE YAPMALI ?

•  Basit karbonhidratlar yerine kompleks 
karbonhidratlar tercih edilmeli.

•  Protein eksikliği olmaması için kuru 
fasulye, nohut, mercimek, barbunya 
tüketimine ağırlık verilmeli ve müm-
künse yoğurt ya da yanında tahılla 
birlikte tüketilmelidir.

•  Süt tüketimi tercih edilmiyorsa yerine 
soya sütü içilebilir.

•  Kalsiyum ve demir eksikliğinin olma-
ması için bol yeşil sebze ve kuruyemiş 
tüketilmeli.

•  Kepekli ve maya içeren ürünler 
vejetaryenlerde mineral eksikliğini te-
tikleyici özellik gösterir. Bu sebeple uzak 
durulmasında fayda var.

•  Çay ve kahve tüketiminin demir 
eksikliğine sebep olmaması için 
özellikle yemek sonrası tüketilmemesi 
hususuna dikkat edilmelidir.

•  Gün içerisindeki öğünlerde salata ve 
çiğ sebzeye öncelik verilmeli; salata, 
yeşil biber ve limon suyu gibi C vita-
mini bakımından zengin besinlerle 
tüketilmelidir.

Çoğu insan 
vejetaryen beslen-
menin normal 
beslenmeye 
kıyasla yetersiz 
kaldığını düşünür. 
Ancak vejetaryen 
beslenmeyle besin 
öğeleri anlamında 
yeterli gıda almak 
mümkün.
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Çekmeköy Belediyesi 
tarafından yapılarak Sağlık 
Bakanlığına devredilen 
Soğukpınar 12 No’lu Aile 
Sağlığı Merkezi hizmete 
açıldı.

Soğukpınar Mahallesi’nde Çek-
meköy Belediyesi tarafından 
mekan tahsisi ve tefrişatı yapılan 
12 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi, 
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mahalle halkının kullanımına 
sunuldu. Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sa-
hipliği yaptığı açılış törenine; AK 
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih 
Kırıcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süzan 
Sandıkçı ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Yeni bir sağlık yatırımını ilçemize 
kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz diyen Çekmeköy Beledi-
ye Başkanı Ahmet Poyraz sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Her mahalle-
mizde bir aile sağlığı merkezi 
olacak diyerek işe başlamıştık. 

Bugün 32. sağlık yatırımının 
açılışını yapıyor olmanın, 
verdiğimiz sözleri fazlasıyla tu-
tuyor olmanın huzurunu yaşıyo-
rum. 7 aile sağlığı merkezimizin 
yapımı da devam ediyor. Bazı 
mahallelerimize birden fazla 
merkez kazandırmış olduk. 5 
yıldır hizmet veren Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi, Erenköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi Po-
likliniği gibi açtığımız 5 önemli 
poliklinik de sadece ilçemizin 
değil, bölgemizin de önemli bir 
ihtiyacını karşıladı.”

Her mahallemiz 
bir aile sağlığı 
merkezi ola-
cak diyerek işe 
başlamıştık. 
Bugün 32. sağlık 
yatırımının 
açılışını yapıyor 
olmanın, 
verdiğimiz sözleri 
fazlasıyla tutuyor 
olmanın huzurunu 
yaşıyorum.
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Ahmet Kekeç’i tanıyabilir miyiz?
1936 yılında Kilis’te doğdum. İş hayatına ilk ve 
ortaokul öğretmenliği ile başladım. İki çocuk ba-
basıyım. Eğitim sürecine devam ederek İnşaat Yüksek 
Mühendisliğini bitirdim. Otuz yıl kadar da inşaat 
mühendisliği yaptıktan sonra 2002 yılında emekli 
oldum ve Reşadiye Konakları’na taşındım. 

Reşadiye Konakları ne zaman kuruldu? 
Sitemizin yerini 1999 yılında almıştım. Sonra gerekli 
izinleri alarak buraya evlerimizi mimar olan 

arkadaşımla beraber yapmaya karar verdik. 2002 
yılında inşaatı bitti ve oturulmaya başlandı. İlk 
zamanlar şehir çok uzaktı ama geçen zaman ile şu an 
şehrin içinde kaldık.

Kaç yıldır yönetimde yer alıyorsunuz ve kadronuz 
kaç kişiden oluşuyor? 
6 yıldır aktif olarak yöneticilik yapıyorum. Sitemizde 
toplamda 9 yıllık bir yöneticilik geçmişim var. Kızım 
Türkiye’deyken uzun seneler o yöneticilik yaptı sitede. 
Sonrasında ben devraldım. Sitemizde 4 mevsim kalan 

Sitede Yaşam

Reşadiye Konakları
Reşadiye Konakları, Çekmeköy’ün ilk kurulan sitelerinden biri olması 
bakımından dikkat çekiyor. Şehrin gürültüsünden uzak, ormanla iç içe 
bir atmosferde aile sıcaklığının yaşandığı site, sakinlerine huzurlu bir 
yaşam vadediyor. 6 yıldır Reşadiye Konakları’nın yöneticiliğini yapan 
Ahmet Doğan Kekeç’le bir araya gelerek site yaşantısını konuştuk. 
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sadece ben varım. Diğer sakinler ara ara geliyorlar. Yaz 
aylarında ise hep buradalar. Sitemizde çalışan bir kişi var, 
işlerimizle o ilgileniyor. Gerektiği zaman dışarıdan destek 
alıyoruz. Sitemizde çalışan arkadaşımız bizimle birlikte 
sitemizde yaşıyor. Her şeyimizle ilgileniyor sağ olsun.

Duvarlarla çevrelenen blokların mahalle kültürünü 
öldürdüğü düşünülüyor. Siz bu görüşe katılıyor 
musunuz? 
Burada sitelerin duvarlarla çevrilmesi tamamen güvenlik 
amaçlı yapılıyor. Reşadiye’de birçok ev bu şekilde korun-
maktadır. Bu nedenle mahalle kültürünü öldürdüğüne 
inanmıyorum.

Yönetim olarak sitenin işleyişiyle ilgili en çok hangi 
konular sizi zorluyor? 
Çok şükür beni zorlayan bir konu olmadı. Yaptığımız işler 
yönetimin yapması gereken rutin işler zaten. 

Site içerisinde sosyal tesis vb. alanlarınız bulunuyor 
mu? 
Sitemizin çok geniş bir alanı olmadığı için araçları park 
ettiğimiz yerler harici tamamı yeşil alandan oluşmakta. 
Bir de orta büyüklükte bir havuzumuz var.

Site sakinleriyle iletişiminiz nasıl? 
Sitemizde komşuluk çok iyi… Kızım ve oğlumun evleri 
de burada ve onların arkadaşlarından oluşan sitemizde 
yabancı kimse yok. 

Site sakinlerinin bir araya toplanması için organi-
zasyonlar gerçekleştiriliyor mu?
Genellikle yaz aylarında bu tarz programlar yapıyoruz.

Reşadiye Konakları Çekmeköy ’de yer alan diğer sitelere 
göre ne gibi avantaj ve dezavantajlara sahip?
Sitemizin dezavantajı olacak bir sorunu yok çok şükür. 
Reşadiye Caddesi üzerinde olduğumuzdan ulaşım yönün-
den avantajlıyız, yeşil alan içerisinde olan bir konuma 
sahibiz. En önemli avantajımız, doğa ile iç içe olmamız. 

Modern ve model olmayı kendine hedef edinmiş Çek-
meköy’ü nasıl buluyorsunuz?
Gelişmekte olmasını takdir ediyoruz ama tabii güzellikle-
rinin kaybolmasını istemiyoruz. Çünkü Çekmeköyümüzün 
en büyük değeri %75’lere varan ormanlık alana sahip 
olması.

Röportaj: Engin Erköse

En önemli 
avantajımız ,
doğa ile 
iç içe 
olmamız.
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20 Yaş Dişinin Sürmeme Sebebi
Bazen kendiliğinden hiç problem oluşturmadan 
sürer fakat bazı durumlarda pozisyondan dolayı, ya-
tay veya hafif eğik dişler süremez. Zaman içerisinde 
yemek şekline bağlı olarak yumuşak gıdalarla besle-
nilmesi ve çenenin küçülmesinin de etkisiyle dişler 
çeneye sığamadığı için süremez ve farklı problemler 
ortaya çıkar. 

20 Yaş Dişine Bağlı Oluşabilecek 
Durumlar
20 yaş dişi dikey gelmesi gerekirken bazı durum-
larda kemikte yanlış pozisyona bağlı olarak yatay 
gelişir ve süremez. Böyle durumlarda birkaç olum-
suz durum gelişebilir:

•   Yandaki dişe dayanıp dişi eritebilir.
•   Yandaki dişte çürük oluşturabilir.
•   Tüm çenedeki dişleri sıkıştırarak öndeki dişlerin 

Ağızda süren son dişler, kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 20’li yaşlarda 
sürdüğü için 20 yaş dişleri adı verilen 3. büyük azı dişleri, halk arasında akıl dişi olarak 
da bilinir. Her yarım çenede 1’er tane olmak üzere, ağızda 4 adet 20 yaş dişi vardır.
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Normal pozisyon-
daki 20 yaş dişle-
rinin çekilmeyip 
sürmesi beklenir 
fakat yatay ol-
duğu farkedilen 
20 yaş dişleri 
bir çene cerrahı 
tarafından alınıp 
oluşabilecek 
komplikasyonlar 
engellenmelidir. 

çapraşık hale gelmesine 
sebep olabilir.
•   Süremeyip kist, tümör 
oluşumuna neden olabilir.
•   Kist büyüyüp çene 
kemiğinde kırıklara neden 
olabilir.
•   En arka bölgede olduğu 
için fırçalanması zor bölge-
lerdir. Buna bağlı iltihaplar 
gelişebilir.
•   20 yaş dişi tam sürmeyip 
yarım sürdüyse arkasındaki 
diş eti kapşonuna yemek 
artığı birikmesine bağlı 
‘’perikoronit’’ 
dediğimiz ağrılı diş eti 
iltihabı oluşabilir. 

20 Yaş Dişleri İçin 
Ne Yapmalıyız?
Hasta her zaman problemi 
fark edemez, çoğunlukla 
bir ağrılı durum oluştuğu 
zaman hekime başvurur. 
Fakat diş zemininde büyük 
problemler olabilir. İçeride 
büyüyen sağlık sorun-
larının dışarıya yansımadan 
fark edilip çözülmesi gere-
kir. Bu yüzden 20 yaş dişle-
rimiz için hekim kontrolü 
yaptırmalı ve durumu hak-
kında bilgi sahibi olmalıyız. 
Öte yandan, horizontal 
dediğimiz yan süren dişler 
muayene ile de görül-
mez. Bunun için röntgen 
çektirmek gerekir.  Alınan 
panaromik röntgenle tüm 
20 yaş dişlerimiz hakkında 
fikir sahibi olabiliriz.
Alınan röntgene ba-

karak hekim, dişin doğru 
pozisyonda sürüp sür-
mediğini, 20 yaş dişinin 
çeneye göre büyüklüğünü 
ve çene darlığı gibi du-
rumları değerlendirerek 
uygulanması gereken 
tedavi yöntemini belirler. 
Normal pozisyondaki 20 
yaş dişlerinin çekilmeyip 
sürmesi beklenir fakat 
yatay olduğu farkedilen 20 
yaş dişleri bir çene cerrahı 
tarafından alınıp oluşabi-
lecek komplikasyonlar 
engellenmelidir. 20 yaş 
diş çekimleri çoğunlukla 
cerrahi işlem gerektiren 
çekimlerdir. Lokal anestezi 
ile gerçekleştirilen 20 yaş 
diş çekimi sonrası hasta-
larımızın uymaları gereken 
bazı kurallar vardır:

•   İşlem yapıldığı gün 
tükürülmemelidir, tükürme 
kanamayı artırır.

•   İşlem sonrası uyuşuk-
luk geçene kadar ilk 2 
saat yiyecek ve içecek 
tüketilmemelidir.

•   Uyuşukluk devam ettiği 
için yanak/dil ısırması-
na bağlı yumuşak doku 
zedelenmesi yaşanmaması 
için dikkatli olunmalıdır. 

•   Ödemi azaltmak amacıy-
la ilk gün buz ile soğuk 
uygulama yapılmalıdır.

•   Operasyon sonrası 
hekimin vereceği bu gibi 
tavsiyelere mutlaka uyul-
malıdır.

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı      
 www.afsdent.com
sadik_genc@hotmail.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan
www.instagram.com @sadik_gencoglan
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Isparta isminin nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. 
Bölgeye tarih boyunca Baris, İsparita, İsporita, İsporada denil-
miştir. Büyük İskender’in kral olmasıyla birlikte yerleşim yeri Yunan 
egemenliğine girmiş ve Ispartalılarla Atina Yunanlıları, Anado-
lu'nun batısına göç etmeye başlamış. Şehre yerleşen Ispartalılar 
dolayısıyla bölgeye Isparta isminin verildiği düşünülmektedir. 

ŞEHRİN İSMİ
NEREDEN GELMEKTEDİR?
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KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI
1970’te milli park, 1992’de 1.derece doğal sit alanı ilan edilmiş 
Kovada Gölü Milli Parkı, kartpostal tadında manzarasıyla ziyaretçi-
lerini büyülüyor. Girişinde bulunan müzede Eğirdir Gölü’nün doğal 
uzantısı olan Kovada’nın ekolojik yaşantısıyla ilgili bilgi verilmek-
te. Müzeyi geçtikten sonra kıyıya yaklaştıkça insanı sarmalayan 
doğa harikası, görenlere huzur ve sükunetle geçirilecek birkaç 
saatin keyfini yaşatıyor. Yapılaşma yasak olduğu için güzelliği hiç 
bozulmamış Kovada’da, doğanın oluşturduğu sesten başka bir 
ses yok! Sığ gölün kenarında ağaç yapraklarının gölgesinde gölü 
izlemek ve tabiatın seslerini dinlemek günümüz yaşantısında eşsiz 
bir nimet. Gölün çevresinde belirlenen güzergahta yapılacak uzun 
yürüyüşler de cabası… Fakat herhangi bir bozulmaya sebebiyet 
vermemek için gölün çevresini tam tur yürüyebileceğiniz bir yol 
mevcut değil. Gezinirken gördüğünüz bitkiler hakkında bilgilendi-
rici tabelalar bulunması yürüyüşü renklendiriyor. Muhteşem kare-
ler yakalayabileceğiniz sazlık, iskele ve gözetleme kulesi de mev-
cut.  Her detayında yeni bir güzellik bulacağınız Kovada Gölü Milli 
Parkı, Isparta gezi haritanızda ilk sırada yer almayı hak ediyor…
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ZİNDAN 
MAĞARASI
Roma döneminde kul-
lanılan Zindan Mağarası, 
taş oluşumları ve deresiyle 
biz meraklı ziyaretçilerine 
en güzel halini sergiliyor. 
Ferah bir girişi olan 
mağara dar bir koridora, 
daha sonra tekrar geniş 
bir alana açılıyor. Gerçek 
uzunluğu 765 metre, yük-
sekliği ise 20 metre. Fakat 
güvenlik sebebiyle yal-
nızca 300 metreye kadar 
olan kısmı görülebiliyor. 
Damlataş, Akmataş, Ke-
nartaş ve Yeraltı Deresi’nin 
oluşturduğu aşınımlar 
görsel şölen gibi… Ve 
asıl hayran bırakan kısım 
hamam bölümündeki 
kalsit kristaller. Ken-
dine has görünümleri, 
ayrıntılarındaki güzelliği 
fark etmek için bir müddet 
oyalanmayı gerektiriyor. 
Mağarayla ilgili bilinmesi 
gereken bir diğer bilgi ise; 
yüksek olduğu kısımlarda 
yarasa kolonilerinin oldu-
ğu. Mağara gezintisinden 
sonra yakın mesafede olan 
Eurymedon Açık Hava 
Tapınağı ve Tarihi Roma 
Köprüsü’nü de görmenizi 
tavsiye ederiz…

NE YENİR?
Oğmaç çorbası, miyane çorbası, 
top tarhana çorbası, topalak 
çorbası, tutmaş çorbası, tandır 
kebabı, yahni, tirit, patlıcan 
oturtma, balık dolması, balık 
yahnisi, borani, tatar, dirgit, bici 
bici, dıran ekmeği, kuyruğu sulu, 
kulak böreği, katmer, pişi, nokul, 
çörek, mafiş, lokma, samsa, 
tosmankara, zerde, höşmerim, 
pelte, kabune pilavı, yalvaç 
güllacı, haşhaş helvası, banak 
Isparta’nın yöresel lezzetleridir. 

Dirgit
Malzemeler: 2 su bardağı buğday, 1 çay bardağı fasulye, 1 
çay bardağı nohut, 5 su bardağı su ve tuz.

Yapılışı: Tüm malzemeler bir gece öncesinden ıslatılır. Daha 
sonra malzemeler 5 su bardağı su ile birlikte düdüklü tence-
rede ve kısık ateşte 1 saat haşlanır. Pişen malzemelerin üze-
rine damak tadına göre limon, tuz, ceviz veya yakıştırdığınız 
başka süslemeler eklenir. Dirgitimiz hazır, afiyet olsun.
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ISPARTALI ÜNLÜLERİMİZ

NE ALINIR?
Gül ve lavanta diyarı Isparta’dan mis kokan birçok ürün 
alabilirsiniz. Gül reçeli, kolonyası, lokumu, kremi, gül suyu; 
lavanta kesesi, yağı, kolonyası, sabunu… Haşhaşlı çörek, köy 
ekmeği, el dokuması halı ve kilimler de seçenekler arasında. 

NOTUNUZU
ALMAYI UNUTMAYIN!
Gölcük Gölü, Yazılı Kanyon, Kovada Gölü, Gülbeyaz Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü, Kara Göl, Beyşehir Gölü, Kızıldağ, Kasnak Meşesi, Tabiat Anıtlarını gez-meden; Ayı İni, Cıv, Damlataş, Erenler, Gümüş İni, Güvercinlik, İnönü, Kapıkaya, Karataş, Kuz, Pınargözü, Peynir İni, Sorgun, Uluboru, Zindan mağaralarını görmeden; Sorgun, Beşkuyular, Söğüt, Yenişarbadem-li Melikler yaylalarına çıkmadan; Isparta Müzesini, Yalvaç Müzesini ve Uluborlu Müzesi’ne gitmeden DÖNMEYİN…

Süleyman Demirel Emre Aydın İlker Aksum

Sacide Taşaner Güler Ökten Tuğçe Karabacak



Yenilenmekten 
korkmayın, değişin…
Tek bir düzlemde ilerleyen zinciri kırmanın vakti gel-
di. Değişmek için tek yapmanız gereken hayatınızda 
yeniliklere yer açmak. Bunun için yeni alışkanlıklar 
edinmekten ve yeni hobiler denemekten kaçınmamak 
gerekir.  Çünkü rutinin dışına çıkmak, küçük değişiklikler 
yapmak tahmin edildiğinden de büyük etkiler yaratır. Bu 
noktada alışılan rutinden çıkabilir ve yeni alışkanlıklar 
edinebilirsiniz. TV karşısında saatlerinizi harcamak yerine 
spora başlayabilir ya da dans kursuna gidebilirsiniz. 
Kitap okuma alışkanlığınız yoksa 2019 yılı için kendinize 
okumanız gereken kitaplar listesi yapabilirsiniz. Yeni 
hobiler edinmek de sizi akışına kapıldığınız o rutinden 
çıkarabilir. Denemekten, değişmekten korkmayın. Bunun 
için ‘kendin yap’ projeleriyle eviniz için dekoratif objeler 
yapabilir, resim kursuna gidebilir ya da sinema ve tiyatro 
ile kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Önemli olan, tekdüze 
ilerleyen hayatınızda bir kıvılcım yaratmaktır…

Ertelemek için bahanelere 
sığınmayın!
Başlama fikri ne kadar güzelse harekete geçme fikri de 
o kadar zor gelir. Her zaman ertelememizi sağlayacak 
bahaneler vardır. Yarına ertelemek, şu an için yapma 
sorumluluğunu üzerinden atmak rahatlatıcı gelse de 
yarın geldiğinde karar verdiğiniz şeyi yapmak için çok geç 
olabilir. Tam da bu sebeple yarın değil, bugün! Öyleyse 
kendimize yeni bir nokta belirleyelim. Yeni bir yıl, yepyeni 
bir başlangıç yapmak için oldukça ideal görünüyor. İste-
diklerimizi, uzun zamandır ertelediklerimizi listeleyelim, 
hatta bir kâğıda yazalım. Bir puanlama sistemi belirleye-
lim ve en çok puanı alan isteğimiz için harekete geçelim. 
Ama bu sefer asla ertelemeyelim.
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Hiçbir şeyin 
cesaretinizi 
kırmasına izin 
vermeyin…
Eğer bir fikir sizi heyecan-
landırıyor ve hayatta bir 
amacınız olduğunu hisset-
tiriyorsa, bu fikrin peşinden 
gitmekten asla vazgeçmeyin. 
Çevrenizden gelecek eleştiri-
lere de teşviklere de açık olun 
ancak kararınıza yön vermes-
ine izin vermeyin. Küçük ya da 
büyük, yapacağınız değişiklik 
konusunda sabır ve kararlılık 
gösterin. Çevre baskısı ve 
başarısızlık korkusunu ha-
yatınızdan çıkarın. Okuduğunuz bölümü değiştirmek istiyorsanız değiştirin. 
Sevmediğiniz bir meslekte zamanınızı harcamaktansa cesur olun ve harekete 
geçin. Dil öğrenmek istiyor ve yurt dışına çıkma planları mı yapıyorsunuz? 
İnsanların ‘Tek başına bilmediğin bir ülkede yapamazsın’ sözlerinin zihninizde 
yer etmesine izin vermeyin. Gerçekten değişmek istiyorsanız ve istediklerini-
zin peşinden gitmek istiyorsanız kararlı bir adım atın.

Hayatınızdaki 
fazlalıklardan kurtulun!
Yeni bir mevsim, yeni bir başlangıç demektir. Hayata yeni bir başlangıç 
yaparken size yük olan ve sizi yavaşlatacak şeylerden vazgeçmeniz gerekir. 
Bu bazen bir fikir olabilir bazense bir kişi… Bu noktada yapmanız gereken 
size ağırlık veren ve gittiğinde sizi hafifletecek şeylerin bir listesini yapmak. 
Gerekli ve gereksizler listesinde duygularınız da yer alabilir hiç giymediğiniz 
kıyafetleriniz de. Az çoktur, felsefesini hayatınıza entegre etmeye çalışın. 
Örneğin, internette çok fazla zaman harcıyor ve hayatı kaçırıyorsanız in-
ternette geçirdiğiniz zamanı kısaltın. Uzun süredir evinizde olan ancak hiç 
kullanmadığınız eşyaları, artık giymediğiniz ve muhtemelen giymeyeceğiniz 
kıyafetlerinizi azaltın. Sürekli yapamayacağınızı, başaramayacağınızı söyleyen 
fikirlerden ve insanlardan kurtulun.

Yeni bir sosyal çevreye dahil olun…
Sosyalleşmek fiili, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte mesajlaş-
mak, takip etmek ve fotoğrafını beğenmek düzeyine indiği için arkadaşlık 
ilişkilerimizi hareketlendirmek ve yeni arkadaşlar edinmek bu anlamda ol-
dukça önemli. Yeni bir arkadaş sizin yepyeni bir sosyal çevreye adım atmanızı 
ve daha önce deneyimlemediğiniz şeyleri yapmanızı sağlayabilir. Bunun için 
uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla yeni bir görüşme ayarlayabi-
lirsiniz. Bir hobi edinerek yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Önemli 
olan hayatınıza renk ve yeni fırsatlar katacak yepyeni insanlar tanımaktır. 

Sağlık ve Yaşam dergisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

 Hayata yeni bir 
başlangıç yaparken 
size yük olan ve sizi 
yavaşlatacak şeyler-
den vazgeçmeniz 
gerekir. Bu bazen 
bir fikir olabilir ba-
zense bir kişi…
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Dr. Mehmet Yavuz
Nöroloji Uzmanı
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Tek başlarına bir anlam ifade etme-
yen kumaş parçalarının, maharetli 
ellerde sabır ve sevgiyle bir araya 
gelmesiyle ortaya çıkar kırkyama. 
Kimi zaman eşsiz bir doğa man-
zarasını kimi zaman tarihi bir olayı 
betimler ve duygularımızı dillen-
dirdiğimiz bir el sanatına dönüşür. 
Bir zamanlar tasarruf amacıyla atık 
kumaşlardan elde edilen kırkyama-
lar günümüzde, her ülkenin kendi 
geleneklerine ve yaşam tarzlarına 
uygun farklı yorumlar katmasıyla 
sanatsal bir kimliğe kavuşur. 

Kırkpare, yamalı bohça, parça bohça 
veya hanım dilendi bey beğendi ya 
da İngilizcedeki adıyla patchwork. 
Yaygın adıyla kırkyama, bir kırlent, bir 
minder ya da belki bir çanta olarak 
hayatınızda var olmuştur. Yahut 
büyüklerinizin küçülen kıyafetlerinin 
sağlam yerlerinden veya sizin için 
dikilen bir kıyafetin artan parçaların-
dan oluşturulan kırkyama bir minde-
rin üzerine oturup pek çok anıyla 
birlikte çocukluk günlerinize dalıp 
gitmişliğiniz vardır. 

Tasarruf amacıyla eskiden hanımların 
küçük kumaş parçalarını birleştirip 
dikerek ortaya çıkardıkları bu uygula-
ma, zamanla sadece tasarruf amacın-
dan çıkıp işin içine renkler, desenler, 
motifler ve tabii ki tasarım katılarak 
bir el sanatına dönüştürülmüştür. 

Bugünkü şekliyle kırkyama sanatının, 
1600'lerin başında ticari yollarla 
Hindistan'dan Avrupa'ya getirilen 
ve çok pahalı olduğu için en ufak bir 
parçasının dahi ziyan olmaması için 
artık parçalarının kırkyama yönte-
miyle değerlendirilerek doğduğu ve 
üretilmiş en eski kırkyama örtünün 
1708'de Kuzey İngiltere'de yapıldığı 
söylenir. Ancak kırkyamaya ait ilk 
izlere bir İskit kabile reisinin mezarın-
da rastlanmıştır ve üzerinde hayvan 
motifleri bulunan bu örneğin M.Ö. 
100 ilâ M.S. 100 yılları arasına ait 
olduğu sanılmaktadır. 

İpek Yolu ile Avrupa’ya, buradan da 
göç eden insanlar aracılığıyla Ameri-
ka’ya kadar uzanan bu sanatın 

Anadolu kültüründeki kökleri 
ise Selçuklular dönemine kadar 
dayanır. O dönemde çeşitli kumaş 
parçalarının yan yana getirilerek 
dikilmesi suretiyle teknik açıdan 
tipik ahşap işine benzerlik gösteren 
bir takım motifler oluşturulmuştur. 
Selçuklu’da geçme işi olarak ad-
landırılan ve aslında birer kırkyama 
örneği olan bu çalışmalar daha son-
raları Osmanlı toprakları içerisinde 
yer alan Bosna bölgesinde gelişim 
göstermiştir. 

Osmanlı döneminde, Bosna’nın 
başkenti Banja Luka’da güneş, yıldız, 
çiçek vb. merkezi kompozisyon-
lu kırk pare örnekleri ünlüydü ve 
yapıldığı yere atfen ‘’baraluka’’ adıyla 
tanınıyordu. Bu adı taşıyan el işi 
elbiselerin yapımı, uzunca bir süre 
sanat olarak icra edilmiş olup bugün 
hala Trakya ve özellikle Balkanlar'da 
bu adla bilinir. Yine aynı dönemlerde 
devrin sanat akımları doğrultusunda 
aplike desenlerle süslenen çadır-
lar, saray ve köşklerin dış mekâna 
taşınmış örnekleri olduğundan 

Elimizin Emeği Gözümüzün Nuru…
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epeyce detaylıdırlar. Bugün tüm 
dünyada “patchwork” adıyla anılan 
bu sanat için Anadolu’da ise “yamalı 
bohça”, “kırkyama” ve “kırkpare” gibi 
adlar kullanılmıştır. Kırk pare, Anado-
lu’da bugün de yapılan bir halk sanatı 
ürünüdür. Giysi kesiminden artan 
parçalar geometrik biçimlerde kesilir ve 
geometrik bir düzenlemeyle bir araya 
getirilip birleştirilerek arkası tek parça 
bir kumaşla astarlanır. Kırkpare daha 
çok bohça yapımında kullanıldığından 
halk arasında “yamalı bohça” şeklinde 
de adlandırılır. 

Oldukça popüler olan kırkyama sanatı 
tabii ki artık günümüzde sadece atık 
ya da eski kumaş parçaları kullanılarak 
yapılmıyor. Artık bir sanat eseri olarak 
nitelendirilen ve sanatçısının hayal 
gücünü, tasarımdaki ustalığını ve kişisel 
zevklerini yansıtan kırkyamalar, bu el 
sanatı için üretilmiş renk renk, çeşit 
çeşit kumaşlar, iplikler, boncuklar ve 
daha pek çok malzeme kullanılarak 
özenle tasarlanıyor.

Kırkyama barışın ve 
dayanışmanın bir sembolü 
olarak görülüyor…
Her ülke değişik tasarımlarla kendi geleneklerine ve yaşam 
tarzlarına uygun yorumluyor kırkyamayı. Farklılıklar genel-
likle seçilen konular, kullanılan motifler ve süslemelerde 
kendini gösteriyor. Bu sanat dalı, doğasındaki tasarruf 
anlayışı, sabır ve el emeği nedeniyle uygulandığı her yerde 
barışın ve dayanışmanın sembolü oluyor. Hindistan ve 
Pakistan’da minik aynalar, Afrika’da ise sade ve geomet-
rik şekiller öne çıkıyor. Kırkyamanın ticari boyutta en üst 
seviyede olduğu Amerika’da ise genç kızların çeyizleri çift 
alyans modeli ile zenginleşirken Baltimore’da ise albüm 
aplikeleri, yoyolar, ipek ve kadifeli örnekleriyle karşımıza 
çıkıyor kırkyamalar. 

Bunca malzeme bolluğu içerisinde en güzel kırkyamalar 
nasıl bir malzemeyle ortaya çıkar derseniz işte bu nokta-
da, kullanılacak kumaşta bazı özellikler aranıyor elbette. 
Örneğin yapılacak bir objede kullanılacak kumaşların aynı 

123



tür olması ve dokumasının çok sıkı ya da 
çok seyrek olmaması çalışmada kolaylık 
sağlaması ve dayanıklılık açısından önem 
taşıyor. Bu yüzden tamamen sentetik ya 
da pamuklu kumaşlar tercih ediliyor. Bu 
arada kumaşların kalınlık ve esneklikle-
rinin birbirine yakın olması da önemli 
bir husus. Çünkü bu, deformasyonu 
engelliyor. Kumaşların dikilmeden evvel 
yıkanması ve aprelerinin alınması ise 
eğer yıkama gerektirecek bir obje ise 
renk solması ve çekme gibi istenmeyen 
durumları önlüyor. Bunun yanında ince 
ve kaygan kumaşlar tercih edildiğinde 
bunları tela ile kalınlaştırmak, çalışırken 
kullanılan kumaşların atkı-çözgü yönüne 
dikkat etmek ve parçaların birbirine 
uymama ihtimaline karşı daima yedek 
kumaşlar hazır bulundurmak gibi basit 
hususlar da kırkyamada başarılı sonuçlar 
elde edilmesine yardımcı oluyor. 

Kırkyamada, kumaş seçimi kadar gün-
lük hayatımızda çok önemli yer tutan 
renklerin seçimi de önemli derecede rol 
oynuyor. Güzel hazırlanmış bir kırkyama 
çalışmasında hayranlık uyandıran ilk 
faktör, genellikle kullanılan renklerdir. 
Çünkü ilk olarak renk uyumu dikkat 
çeker. Sanatın diğer kollarında olduğu 
gibi kırkyamada da iyi bir sonuç elde 
edebilmenin yolu renklerin iyi planlan-
masından geçer. Çeşitli renkleri bir arada 
kullanmak ve birbiriyle uyumlu renklerin 
ahengini yakalayarak bir desen oluştur-
mak, en az deseni yerinde kullanmak 
kadar gerçek bir beceri ve sanatsal hayal 
gücü ister.

Bugün sadece ülkemizde değil farklı sen-
tezlerle tüm dünyada çok yaygın olarak 
uygulanan ve birbirinden güzel örnekle-
rini görebileceğimiz bir iğne işi olan kırk-
yama, kişinin tamamen kendi zevkine 
ve beğenisine göre farklı renk ve değişik 
türde kumaşlar kullanılarak yapılabildiği 
gibi herhangi bir tasarımın geometrik 
veya simetrik şekiller oluşturacak biçim-
de birleştirilmesiyle de elde edilir. Kırkya-
ma ile genellikle kesilmiş kumaş parçaları 
ya da örgü parçalarının birleştirilmesi ile 
yorgan, yatak örtüsü, minder, nevresim 
takımları, battaniye, yastık kılıfı, şapka, 
atkı, bere, çanta gibi çeşitli tekstil ürün-
leri ya da aksesuarlar gibi günlük hayatta 
kullanım amaçlı objeler elde edilir.

GÜLÜZAR ÇEVİK
İstanbul Aydın Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi
Ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Uçuğun çıkacağını hisset-
tiğiniz an kaynamış suyun 
içerisinde çay kaşığını 10 
saniye bekletip uçuk olan 
bölgeye çay kaşığını bastı-
rarak sıcaklığı geçene kadar 
bekletin. Bunu 3- 4 kez 
tekrarladığınızda uçuk prob-
leminden kurtulduğunuzu 
göreceksiniz. 

Saç derinizin pul pul 
dökülmesi, vücudunuzun 
omega 3, alfalinolenik asit 
gibi sağlıklı yağ asitlerinden 
mahrum kaldığı anlamına 
gelebilir.

Birini 
aradığınızda 
“aradığınız 
aboneye 
ulaşılamıyor” 
cümlesinden 
önce bir süre 
sessizlik olursa 
telefonun şarjı bitmiş de-
mektir, sessizlik olmazsa 
telefon bilerek kapatılmıştır. 
Bunun nedeni; telefon 
kapatılırken GSM firmasına 
“telefon kapatıldı” sinyali 
gider, şarj bittiğinde ise tele-
fon sinyal yollayamaz. 

Gülümsemek tümör hücre-
lerini öldürür, kanser riskini 
% 25 azaltır. 

Çocuklar boylarını babaların, 
kilolarını annelerin genlerin-
den alırlar.

Okyanusun en derinine 
inmek, aya gitmekten daha 
zordur. 

Deniz 
kabuğundan 
su sesi gelmez, 
duyduğunuz ses 
kulağınızdaki damarlarda 
dolaşan kanın sesidir. 

Bebeklerin gözleri yetişkin 
olduğunda alacağı boyutun 
% 75’idir.

İnsanların bir günde aklın-
dan ortalama 3000 
düşünce geçer. 

Karıncalar su 
altında 4 saate 
kadar yaşayabilir-
ler. Karın bölgesinde depo-
ladıkları oksijeni su altında 
kullanırlar. Ayrıca oksijen 
ihtiyaçlarını 20 kata kadar 
kısabilmektedirler. 
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6.72
Geç vakit, miyop oluşumdan ötürü karanlıkta 
seçemediğim birinin siluetini fark edince korku-
dan kaskatı kesildim. ‘‘Abla, abla!’’ demesiyle 
Naim olduğunu anladım.

- Ne var Naim? dedim.
- Yanında yatabilir miyim?
Evet, anlamında biraz yana kayıp yer açtım.
- Abla!
-Efendim Naim!
- Bana sarılır mısın?
- Tamam, Naim artık uyu, dedikten sonra sarıldım.

Ne olduğunu soramayacak kadar uykum vardı. 
Gece alarm kurmuşum gibi sürekli uyandım. 
Naim benden iki yaş küçüktü, boylarımız nere-
deyse aynı olduğundan ve onun dağınık yatma-
sından dolayı yatağa sığamıyorduk, her defasında 
‘’Naim biraz yana kay’’ dememe rağmen sürekli 
tamam diyor ama bir zaman sonra yine beni du-
vara kadar itiyordu. En sonunda söylenerek onun 
yatağına geçtim. Zaten aynı odada kaldığımız 
için çok da sıkıntı olmadı, tek fark yatağı kapıya 
yakındı. Işık yüzüme vurduğundan zar zor 
uyudum. Eve yeni taşındığımız için biraz ürk-
müş, koridorun ışığını ve kapıyı açık bırakmıştık. 
Birkaç dakika belki birkaç saat sonra kulağımda 
yoğun bir çınlama oldu. Ne olduğunu anlamadım, 
vücudum bana merhamet etmiyor, göğüs kafesim-
den başlayıp diğer organlarıma kadar sanki bir şey 
beni sıkıyordu.

Dakikalarca devam ettiğini düşündüğüm bu olay, 
belki de bir dakikadan az sürmüştü, bilmiyo-
rum. O anda zaman kavramını anlayamayacak 
kadar gergindim ki gözümü sıkıca kapattığımı 
ve nefesimi tuttuğumu bile sonradan fark ettim. 

Biraz uyuduktan sonra 
kulağımda bir çınlama 
ve aynısını sıralayan 
bu durum, zihnimi yarı açık, karıncalanmış bıra-
karak tekrar etti, sadece öncekine göre biraz daha 
uzun sürmüştü. Bu da geçince bir cesaret, hızla 
Naim’in yanına gittim, giderken de yatağa yak-
laştığımda atlamayı ihmal etmedim çünkü eğer 
öyle yapmazsam yatağın altından biri ayağımı 
çekebilirdi.

-Naim!
-Efendim?
-Sarılabilir miyim?
-Sarılabilirsin, dediği anda beni her şeyden 
koruyabilecekmiş gibi sarıldım.
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Ceren Akbulat
2002 yılında Kadıköy’de doğdu.

HÖV Tunç Çapa Anadolu Lise-
si’nde 11. sınıf öğrencisidir.

Açık Fikir Platformu - Yazarlık 
Atölyesi’ne katılmıştır. 

-Abla, niye burnunu üzerime 
siliyorsun?
-Burnumu silmiyorum Naim. 
Sürekli hareket edip durma, 
uyuyamıyorum.
-Nasıl silmiyorsun abla, bu 
arada hareket etmiyorum zaten. 
Bak hala siliyorsun üzerime, 
dediğinde ikimiz de gösterdiği 
tişörtüne baktık, bakmaz olay-
dık. Naim’le aramda bahçeleri 
korusun diye konulan, küçük 
heykellerin boyutunda ama 
yüzü onlara nispeten sevim-
li olmasını engelleyen uzun 
bıyığı ve büyük ağzı olan biri 
vardı. Bu yaratıkla göz göze 
geldiğimde bildiğim bütün 
duaları okumaya başladım. İşte 
biz insanlar, başımıza bir şey 
gelene kadar Yüce Allah’ı hatır-
lamayan, felaketi gördüğünde 
kurtuluş için yakaran nankör 
varlıklarız.

O sıra garip bir kıkırdamay-
la aramızdan atlayıp odadan 
çıktı. Naim de ben de çok 
korkmuştuk, ilk konuşan Naim 
oldu ve ‘‘Abla saat kaç?’’ dedi. 
Yastığın altından telefonumu 
alıp baktım, ‘‘6.72’’ dedim. 
Bir anda nefesim hayat ver-
mesi gerekirken beni boğmaya 
başladı. Naim’in ‘‘Abla! Abla! 
Bana cevap ver, neler oluyor 
sana?’’ deyişi benden yavaşça 
uzaklaştı ve uyumaya başladım. 
Sonra ses netleşti ve uyandım. 
Hâlâ “Abla! Abla!’’ diye bana 
sesleniyordu, ‘‘Efendiiiimmm’’ 
diye uzattım. ‘‘Uyurken kendini 
boğuyordun’’ dedi ve güldü, 
bu gülüşün ona ait olmadığını 

anladığım an dehşetle kafamı 
çevirip baktım. Bu, bu o küçük 
varlıktı. İlk önce gözlerimi sıkı-
ca kapatıp sonra dua okumaya 
başladım, gece henüz bitmemiş-
ti ve ben ölüyor gibiydim. 
Ağır ağır uyuyup nefes nefese 
uyandım ve hemen yanıma bak-
tım. Naim, bebek gibi yanımda 
yatıyordu, bu görüntüsü ra-
hatlamama yardım etti. Küçük 
yüzünü, sonrasında bedenini 
çevirdiğinde kolu yatağımın 
yanındaki çekmeceme çarptı 
ve alarmım yere düştü. Başımı 
yastığa koyduğumda aklı-
ma alarmın düşünce niye ses 
çıkarmadığı geldi, onca olaydan 
sonra ne cesaretse yere baktım. 
Küçük yaratık ve arkadaşları 
alarmımı yukarıya doğru salla-
yarak gülüyorlardı. Hemen ka-
famı çevirdim, düzensiz yük-
selip alçalan bu heyecanın 
kalbimi yorduğunu hissettim. 
Yine dua etmeye başladım 
çünkü elimdeki yegâne silah 
buydu. Beynim televizyon olup 
vücudumdan bağımsız hale 
geldi ve yaratık yayına başladı. 
‘‘Uçurtma Festivali başladı 
sayın izleyenler, kendinizi 
en yakın uçurtmaya bağlayıp 
uçurumdan atabilirsiniz’’ 
gülüyordu ve ekran karın-
calandı. Bense vücudumu yavaş 
yavaş hissetmeye başladım. 
Bedenim yerinde mi diye 
ayaklarıma baktığımda parmak-
larımın ucundaki karadelik beni 
içine doğru çekti. Çizik plak 
gibi kesik kesik gelen nefesimin 
yanında başka sesler de duy-
maya başladım. Bir kadın sesi, 

sonra bir erkek sesi derken artık 
her şey netleşti ve gözlerimi 
açtım. Annem, Naim, babam 
yanımda ‘‘Uyandı! Uyandı!’’ 
deyip birbirlerine sarılıyorlardı. 
Naim’i doktoru çağırmak üzere 
yolladılar, ben de o sırada bana 
ne olduğunu sordum. Annem 
‘‘Festivale gittik, uçurtmanı 
havalandırmak için durmadan 
koşuyordun. O kadar dalmışsın 
ki üzerine uçurtma düşerken 
bağrışlarımızı duymadın ve 
koşmaya devam ettin. Son-
rasında düşen uçurtmanın 
ipleri ayağına dolandı ve sen, 
ah kızım, o sıra sen, uçuruma 
doğru koşuyordun. Havaya 
bakarken bir anda düşüverdin 
aşağıya’’ dedi ve gözyaşlarını 
durduramadığı için yüzünü 
babamın göğsüne koydu. Göğe 
bakma durağını yanlış seçmişim 
diye düşünürken kardeşim ve 
doktor içeri girdi. Vücudumu 
kontrol ettikten sonra doktor 
yaklaştı ve kulağıma ‘‘Bir 
dahakine dikkat et de kendini 
uçurtmaya bağlayıp uçurumdan 
atma’’ dedi ve gülerek gitti.

Açık Fikir Harmanı - Genç Yeteneklerden Öykü ve Şiirler isimli eserden alınmıştır.



Hepimizin hayatına bir cüm-
leyle bile olsa dokunmuş şair 
Cemal Süreya, 1931 yılında 
Erzincan’da dünyaya gelmiştir. 

Asıl adı Cemalettin Seber olan şairimiz 
önce İstanbul ve daha sonra Bilecik’te 
eğitim görmüştür. Ortaokul yıllarında 
ilk eşi olacak olan Seniha Nemli ile 
sınıf arkadaşı olmuştur. Aynı dönemde 
edebiyata yönelmeye başlamış ve Seni-
ha Hanım’a şiirler yazmıştır. Daha sonra 
Ankara Üniversitesi’nde eğitim aldığı 
sıralar Muzaffer Erdost, Sezai Karakoç, 
Nihat Kemal Eren ve Hasan Basri ile 
yakın arkadaş olmuştur. Üniversite 
yıllarında takma isimlerle çeşitli dergi 
ve gazetelerde yazıları yayımlanmıştır. 

İlk şiiri Şarkısı Beyaz’ı ise 1953 yılında 
Mülkiye dergisinde yayımlanmıştır. 1954 
yılında Seniha Nemli ile evlene-
rek baba olmuştur fakat evlilikleri bir 
süre sonra sonlanmıştır. Bu yıllarda 
dergilerde karikatürleri de yayımlanan 
Cemal Süreya, tam olarak “Gül” şiiri ile 
edebiyat dünyasında adını duyurmuş-
tur. 1955 yılında ise “Üvercinka”, “Dalga”, 
“Güzelleme”, “Üçgenler”, “Cigarayı Attım 
Denize”, “Nehirler Boyunca Kadınlar 
Gördüm” gibi önemli eserleri dergilerde 
yayımlanmıştır. Eserlerinde kendine 
özgü bir dil kullanan şair; 1967 yılında 
Yelken dergisinde çalışan Zuhal Tek-
kanat ile evlenmiş ve Memo Emrah 
adında bir çocukları olmuştur. Bu 
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ESERLERİ
Şiir

Göçebe, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, 
Kokarak Vinç.

Deneme- Eleştiri

Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik, 
99 Yüz, Folklor Şiire Düşman, Aydın-
lık Yazıları/ Paçal, Oluşum'da Cemal 
Süreya, Papirüs'ten Başyazılar, 
Toplu Yazılar I,Toplu Yazılar II 

Diğer

999 Gün/ Üstü Kalsın, On Üç Günün 
Mektupları, Aritmetik İyi Kuşlar 
Pekiyi, Güvercin, Curnatası, Mülki-
yeli Şairler, Yüz Aşk Şiiri.

dönemde içerisinde memur olarak çalışan 
Cemal Süreya’nın evliliği geçimsizlik ve aşırı 
kıskançlık sebebiyle sonlanmıştır. Daha son-
ra 1 yıl süren kısa bir evlilik gerçekleştirdiği 
Güngör Demiray ile de istediği mutluluğu 
yakalayamamıştır. Son olarak bir kitap evi-
nin sahibi Birsen Hanım’la evlenip 1982’de 
emekli olmuştur. Emeklilik sonrası bankada 
çalışma hayatına devam eden şair bankanın 
iflası sonucu bir süre hapis yatmıştır. 1990 
yılında ise nesilden nesile aktarılan birçok 
eser bırakarak hayata veda etmiştir.

Cemal Süreya Soyadındaki 
“Y” Harfini Nasıl Kaybetti?
Üvercinka, güvercin kanadından kısaltılarak 
elde edilmiş bir sözcük. Barışa, aşka dayat-
maya dönük… “Elma” şiirinde, adındaki 
“Y” harflerinden birini attığını ilan eder. 
Nedeni, kendi anlatımına göre, arkadaşıyla 
bir telefon numarası üzerine girdiği iddiayı 
kaybetmesidir.

Söz konusu telefon numarası, Üvercin-
ka’nın… Cemal Süreya, “O zaman çok 
güvenirdim belleğime. Telefon nu-
maralarını falan kaydetmezdim. Belki de 
kaydetmediğim için kalırdı. Ona, eğer bu 
böyleyse, ismimden bir harf atarım dedim. 
Kaybedince ismimde harf aradım, iki tane 
olandan birini atmak daha uygun geldi” 
demiş ve böylelikle Süreyya olan soy ismi 
Süreya olarak değişmiştir.

BİLİYORUM SANA GİDEN 
YOLLAR KAPALI
Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya
Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki

Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi
Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği

Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda
Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylenmiş sanki

Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor
Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini

Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu
Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri

Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım
Bu böyle pek de kolay değil gerçi…

Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya
Bunun verdiği mutluluk da az değil ki

Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa,
Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki

İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem,
Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi

Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu
Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri

AZ YAŞADIKSA DA
Ben kibriti çaktığım zaman
Her şey kırmızıydı yüzün olarak
Ben kibriti çaktığım zaman
Çünkü her yüz bir memlekettir

Ben sigaramı yaktığım zaman
Çünkü her sigara bir kelimedir
Ben sigaramı yaktığım zaman
Güz günleriydi bir şarkı olarak

Bir güvercin ben öldüğüm zaman
Nice hüzünlerden yaprak yaprak
Bir güvercin ben öldüğüm zaman
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ÇEKMEKÖY’DE 
SALGIN HASTALIKLAR VE SAĞLIK
19. yüzyıl tüm dünyada bulaşıcı hastalıkların salgınlara 
yol açtığı bir dönemdi. Osmanlı Devleti’nin idari olduğu 
kadar ekonomi başkenti de olan İstanbul, dünyanın en 
hareketli şehirlerinden birisi olması nedeniyle, koleranın 
her an sıçrayabileceği bir pozisyondaydı. Kent, yoğun 
nüfusu, neredeyse yok derecesindeki altyapısı nedeniyle 
koleranın salgın halinde yayılabileceği ideal bir ortama 
sahipti. Nitekim hastalık, 19.yüzyıl boyunca İstanbul’da 
birçok kez salgın halini aldı. 

İstanbul’da ilk kolera salgını 1831’de meydana gelmiş ve 
bu salgında yaklaşık 6 bin kişi yaşamını yitirmişti. 1865 
yılında Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika’ya da yayılan 
salgında ise bir ay içinde 30 bin İstanbullu yaşamını 
yitirmişti. Bu dönemde Sultan II. Abdülhamid yabancı 
hekimlere toplu çağrıda bulunarak, hem salgınlarla mü-
cadeleye destek sağlamış, hem de batılı ülkeler arasında 
ekonomik ve siyasal düzeyde süren rekabette yeni bir 

cephe açılmasına neden olmuştu. 

19. yüzyılın son dönemlerinde Çekmeköy ve Beykoz 
civarında kolera vakaları görülmüştü. 
Ancak 1890 - 1900 yılları arasında bölgede daha çok hay-
van hastalıklarıyla uğraşılmıştı. Sözgelimi Ocak 1889’da 
Beykoz’a bağlı Hüseyinli ve Ömerli köyleri ile Şile’deki 
hayvanlarda bulaşıcı hastalık görülmüştü. Bu bulaşıcı 
hastalık hususunda, Fünun-ı Baytariyye muallimlerinden 
bir heyet oluşturularak bölgeye gönderilmişti. 

Yine Sırapınar ve Koçullu köylerinde görülen salgın 
hastalık nedeniyle bu iki köy kordon altına alınmıştı. 
Haziran 1889 itibariyle de yapılan kontroller neticesinde 
Koçullu ve Sırapınar köylerindeki kordon kaldırıldı. 
Ancak hastalığın Şile tarafındaki başka köylere de sirayet 
etmesi üzerine buralarda tedbirlerin alınmasına devam 
edildi. 
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1889 yılının Haziran ayı sonlarına doğ-
ru Kartal Kazası’na bağlı Sultançiftliği 
Köyü’nün Müslüman ve Ermeni mahal-
lelerinde karasığır hayvanlarında şiddetli 
veba-i bakariye (inek vebası) hastalığı 
ortaya çıkmıştı. Yedi gün içinde 52 baş 
hayvan telef olmuştu. Yapılan muayene 
ve tetkikler neticesinde hayvanlarda şap 
hastalığına da rastlanılmıştı. Bunun üzerine 
gerekli tedbirlere başvurularak köy kordon 
altına alınmıştı. 

1890 yılı Ocak ayında Şile’den başlayarak 
Beykoz Kazası dâhilinde Hüseyinli ve 
Ömerli köylerinin karasığır hayvanların-
da bir tür sarı hastalık ortaya çıkmıştı. 
Hastalığın şiddetini artırdığı anlaşıldığın-
dan, Çavuşbaşı ve Alemdağı çiftliklerinde 
bulunan hayvanların muhafazası hu-
susunda da gerekli tedbirler alınmıştı. 
Ayrıca hastalığın civar köylere de sıçraması 
muhtemel olduğundan buraların da kor-
don altına alınması kararlaştırılmıştı.

Bölgede görülen bulaşıcı hastalıklardaki 
artışlar üzerine kordon altına alma gibi ted-
birlerin yanında hastalıklarla mücadelede 
başka yöntemlere de başvurulmuştu. 
Mesela Beykoz’a bağlı Ömerli Köyü’nde 
Meclis-i Umur-ı Sıhhiye’den Hüsnü Efen-
di’nin başkanlığında oluşturulan ekip 1894 
yılında bir tahaffuzhane şubesi açmışlardı. 

TAHAFFUZHANELER 
KURULDU 
Tahaffuzhane; sefer sırasında, yolcu ve 
çalışanların arasında bulaşıcı hastalık 
görülen gemilerin karantina sürelerini 
geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin 
alınması ve hastaların iyileştirilmeleri için 
büyük limanlara yakın kıyılara kurulmuş 
sağlık kuruluşudur.

Tahaffuzhane, eskiden bir başka şehir 
veya ülkeden gelen insanların toplu halde 
bir süre misafir edilip sağlık kontrolü ve 
temizlikleri yapıldıktan ve bu kontroller 
sonucu hastalık taşımadıklarına kanaat 
getirildikten sonra şehre veya ülkeye 
girişine müsaade edilen binaya denilirdi. 
Mübadele zamanlarında kullanımları sıkça 
söz konusu olmuştur. “Tahaffuz” kelimesi 
“muhafaza” kelimesinden gelmektey-
di. Dolayısıyla “tahaffuzhane” kelimesi 
günümüz Türkçesine “koruma evi” olarak 
çevrilebilir. Bir anlamda “karantina evi” de 
denilebilir. 

1889’un Nisan ayında Beykoz ve Kartal 
kazalarında bulaşıcı hayvan hastalığı zuhur 

etmişti. Bu hastalığın tedavisi ve durumu 
için görevlendirilen Baytar Yüzbaşı Yusuf 
Ziya Efendi alınan tedbirlere ilişkin bir 
rapor hazırlamıştı. Rapora göre, Koçullu ve 
Sırapınar köyleri dışında hastalık ortadan 
kalkmıştı; hastalık olmayan köy ahalisi 
istedikleri mahallere sığır ve manda gibi 
hayvanlardan başka arabalarla eşya 
nakledebileceklerdi. 

1905 yılının Kasım ayında Beykoz’un 
Sırapınar, Koçullu, Ömerli ve Muratlı 
köyleri ile Üsküdar, Kartal, Gebze, Şile 
ve Küçükçekmece kazalarına bağlı bazı 
nahiye ve köylerde barbun hastalığı 
görülmüştü. Yapılan inceleme neticesinde 
olayın ciddi boyutlarda olduğu anlaşılmış 
ve barbun hastalığının izalesi için gerekli 
tedbirler alınmıştı.
 

VEBADAN KURTULMAK 
İÇİN ALEMDAĞI’NA 
DUAYA GİDİLDİ
İstanbul, belki de çok fazla insan 
sirkülasyonunun olduğu yerlerden olması 
hasebiyle çeşitli dönemlerde veba ve ko-
lera gibi salgın hastalıklara maruz kalmıştı. 
XVI. yüzyıl sonlarında Temmuz 1592’de 
görülen veba salgını İstanbul’u adeta ka-
vurdu. 12 Temmuz 1592’de Okmeydanı’na 
çıkılıp vebadan kurtuluş için dua edildi. O 
yılın Kurban Bayramı da (18 Eylül) İstan-
bul ve Üsküdar kadılarının anlaşamaması 
yüzünden tam belirlenemedi. Herkes arefe 
mi bayram mı şaşırdı. 

Vebanın giderek etkisini artırması üzerine 
III. Murad “veba belasından kurtulmak için” 
kent halkını topluca Alemdağı’na duaya 
çağırdı. Bütün din bilginleri, şeyhleri ile 
halk, donanma kadırgaları ile Anadoluhisa-
rı’na geçirildiler. Hemen herkes bu çağrıya 
koştuğundan İstanbul’da kimse kalmadı. 
Çarşılar ve dükkânlar kapandı. On binlerce 
insan, yaya veya arabalarla Alemdağı’na 
yürüdü. Bir gece Alemdağı’nda kalınıp 
ertesi seherde topluca dualar edildi. 
Padişah sadakası olan kurbanlar kesilip 
bostancıbaşı tarafından onca kalabalığa 
sofralar donatıldı. İstanbul tarihinin en 
kalabalık sofraları kurulup kaldırıldı. Kadı 
sicillerine göre dua öncesinde her gün 
İstanbul kapılarından 325 cenaze çıkarken 
duadan sonra bu sayı 100’e düştü, yatanlar 
kalkmaya, hastalar iyileşmeye başladı. Veba 
illetinin İstanbul’dan uzaklaşması dileğiyle 
kent zindanlarındaki mahkûmlardan yete-
rince ceza çekenler de serbest bırakıldı. 

Yrd. Doç. Dr. 
Arif Kolay’ın 

İstanbul’un Yaşam 
Pınarı Çekmeköy 

isimli eserinden 
alınmıştır.

III. Murad 
“veba bela-
sından kur-
tulmak için” 
kent halkını 
topluca 
Alemdağı’na 
duaya 
çağırdı.
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Milli iradenin ve demokrasinin gereği olarak yaklaşık 57 milyon seçmenin 
sandık başına gittiği bir yerel seçimi daha geride bıraktık. Halk, beş yıl 
boyunca yerelde hizmet etmek üzere ittifakların sunduğu adaylar arasın-
dan seçimini yaptı. İlçemizde vatandaşımız seçimini adalet, huzur ve hizme-
ti 10 yıldır bilfiil tesis eden AK Parti adayı Ahmet Poyraz’dan yana kullandı. 

Bizler de Çekmeköy2023 dergisi olarak sokağa çıktık 
ve seçim sonrası, seçmenin nabzını tuttuk:

Sizi sandığa götüren temel sebep neydi? Oy verdiğiniz 
adayların hangi yönü, sizi o adayı seçmeye ikna etti?

Şeref Kurt – 50 Yaşında

Her şeyden önce vatandaşlık 
görevim. Hiçbir zaman seçimler-
de oy kullanmamazlık yap-
madım, bu huyumu eşim ve 
çocuklarıma da aşılıyorum. İl ve 
ilçe bazındaki seçim sonuçları 
üzerinde yetkililerin düşün-
melerini istiyorum. Herkesin 
görmek istediği şeyler var. Kolay 
bir ülke değiliz, kolay kazanıl-
madı bu ülke. Hayırlısı olsun.

Ebru Taşkesen – 40 Yaşında 

Vatandaşlık sorumluluğu. 
Kesinlikle sandığa gidilmesi ge-
rekir.  Adil bir seçim olduğunu 
düşünüyorum, milletimiz 
iyiyi ve doğruyu hak ediyor, 
üzüldüğümüz yerler oldu 
ama hak yerini bulacak diye 
düşünüyorum.

Dursun Sarıgöz – 53 Yaşında

Rutin olarak vakti geldiği için gittik. 
Biz ilçemizdeki düzenin devam 
etmesinden gayet memnunuz. 
Allah muvaffak etsin. Ben gemici-
yim, bütün dünyayı dolaşıyorum, 
sadece iki ay Türkiye’deyim. Buraya 
geldiğimde farkı anlıyorum. Keşke 
herkes gitse başka ülkelere de 
döndüğünde bu ülkenin kıymetini 
anlasa. İnsanımız hizmet edenin 
değil etmeyenin peşinde koşuyor, 
ona üzülüyorum. Belediyemiz her-
kesin derdine çare olmaya çalışıyor. 
Hatta evlerine giderek sıkıntılarını 
dinliyor ve çare olmaya çalışıyor. 
Daha ne yapsın? Hizmetler, temizlik 
çok iyi. İnşallah daha da iyi olur. 
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Yüksel Korkmaz – 54 Yaşında

İstikrarın sürmesi taraftarıyım, mev-
cut hükumetten ve Çekmeköylülerin 
seçiminden gayet memnunum. 
İstanbul ve Ankara Büyükşehir Bele-
diyelerinde 1. ve 2. parti arasında 
bir çekişme yaşandı fakat nedense 
ilçe belediyelerini alan parti ile 
büyük şehri alan partiler farklıydı. Bu 
bana pek anlaşılır gelmedi. Burada 
muhakkak bir şey var, ben vatandaş 
olarak bunu düşünebiliyorum. Bana 
kalsa seçimi tekrarlar, en azından iki 
büyük şehirde seçime tekrar giderim.

Elif Özkul – 35 Yaşında

Vatandaşlık görevi. Dev-
letimize karşı sorumluluk-
larımız var, oy kullanmak 
da bunlardan biri. Bu 
sebeple sorumluluğu-
muzu yerine getirdik. 

Ali Yılmaz – 60 Yaşında

Vatanımıza karşı sorumluluğumuz. 
Herkesin emellerini anlayabiliyoruz, 
bu zamana kadar, yaptığımız doğru 
tercihlerin bize neler sağladığını 
gördük. İnsanlar konuşurken, kendini 
ifade ederken ne oldukları belli 
oluyor. Ben en dürüst ve doğru ol-
duğuna inandığım partiye oy verdim.

Sabri Kök – 46 Yaşında

İttifak içindeydik ve layıkıyla, sonuna 
kadar görevimizi yerine getirdik. Bele-
diyenin bu zamana kadarki çalışma-
larından memnunum. Yöneticilerin 
çalışkan olması kararımda etkili oldu. 
Her sokağa kültür merkezi, kütüphane 
yapıldı neredeyse. Çocuklarımız Test 
Çözüm Merkezlerinde ücretsiz eğitim 
alıyor. Cenâb- ı Allah görevini hakkıyla 
yerine getirenleri makamlarında daim 
kılsın, adalet çerçevesinde yürümeyi 
nasip etsin. Temennimiz şimdiye 
kadar çok güzel örneklerine şahit ol-
duğumuz birlik, beraberliğin bozul-
maması. Hayırlı, uğurlu olsun.

Rabia Erbaş – 60 Yaşında

Huzurlu ve mutlu yaşamak 
istiyoruz. Geçmiş yıllarda kıtlık-
yokluk gördük, çok kuyruğa gir-
dik. Bu yaştan sonra o eski yıllara 
bir daha dönmek istemiyoruz. 
Çoluğumuzun çocuğumuzun 
başına bir şey gelsin istemiyoruz. 
Bu huzur ve güven ortamı bozu-
lsun istemiyoruz. Çocuklarımızın 
geleceği bizimkinden güzel 
olsun istiyoruz. Sadece mutlu 
yaşamak için oy kullanıyoruz.

Ömer Şahin – 65 Yaşında

Memleketin ve belediyemizin güzel 
çalışması beni oy vermeye iten sebep-
ti. Mevcut yönetimden çok memnu-
num ben, evde on bir nüfusumuz var 
hepsi çok memnun. Bakın her taraf 
pırıl pırıl, her yerde ailecek iyi vakit 
geçirebileceğimiz parklar, bahçeler 
var. Evimizin önünden metro geçi-
yor. Kılığımıza kıyafetimize karışan, 
görüşen yok; daha bundan ötesi var 
mı? Yok. Bunlar götürdü bizi sandığa.



Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Zahmetsiz Zeytinyağlı Bakla
Malzemeler: 1 kilo bakla, 3 çorba kaşığı 
zeytinyağı, 3 adet 4’e bölünmüş soğan, 
yarım su bardağı su, 1 çorba kaşığı un, 1 çor-
ba kaşığı süzme bal, 2 çorba kaşığı kıyılmış 
dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz.

Yapılışı: Tüm malzemeleri tek seferde 
karıştırıp düdüklü tencerede 20 dakika 
pişiriyoruz. Soğuduktan sonra servis edebili-
riz, afiyet olsun.
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Cevizli 
Sütlü Tatlı
Malzemeler: 1 kg süt, yarım çay bardağı 
pirinç, 250 gr toz şeker, 1 yemek kaşığı pirinç 
unu, 1 su bardağı su. Üzeri için; 1 su bardağı ce-
viz içi, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tarçın.

Yapılışı: Yıkanan pirinçler üzerini geçecek 
kadar su ile yumuşayana kadar pişirilir. Süt ile pi-
rinç unu karıştırılıp tenceredeki pirince eklenip 
kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. 
Toz şeker ilave edilen tatlımız birkaç taşım 
kaynatılıp servis kaplarına paylaştırılır. Ufalanan 
ceviz içleri tereyağında kıtır oluncaya kadar 
kavrulur. Ocaktan alıp sıcağıyla tarçınla harman-
lanır ve soğuyan tatlının üzerine serpilir. Tatlımız 
hazır, afiyet olsun.

Enginarlı 
Salata
Malzemeler: 3 adet enginar, 1 
göbek salata, 6 kornişon turşu, 
maydanoz, dereotu, 4 adet 
kırmızı ve yeşil biber, 20 adet 
yeşil zeytin, limon ve zeytinyağı.

Yapılışı: Enginarlar zeytin-
yağı ve limonla pişirilir. Sala-
ta malzemeleri arzuya göre 
doğranıp limon ve zeytinyağıyla 
tatlandırılır, en son pişirilmiş en-
ginarlar eklenir. Salatamız hazır, 
afiyet olsun.
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Sinema

VİZYONDAKİLER

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

İSTİLA ALTINDA
Yönetmen:
Rupert Wyatt
Oyuncular: John Good-
man, Vera Farmiga, 
Madeline Brewer
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 15.03.2019

HOTEL MUMBAİ
Yönetmen: 
Anthony Maras
Oyuncular: Dev Patel, 
Armie Hammer, Jason 
Isaacs
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 
22.03.2019

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM
Yönetmen: 
Şenol Sönmez
Oyuncular: Özgür Emre 
Yıldırım, Seda Güven, 
Seda Bakan, Murat Boz, 
Açelya Topaloğlu
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi: 01.03.2019

KUZULAR 
KURTLARA KARŞI 2
Yönetmen: 
Vladimir Nikolaev
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 
22.03.2019

SOĞUK İNTİKAM
Yönetmen: 
Hans Petter Moland
Oyuncular: 
Liam Neeson, Tom 
Bateman, Tom Jackson
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 22.03.2019

KURSK
Yönetmen: 
Thomas Vinterberg
Oyuncular: Matthias 
Schoenaerts, Léa Sey-
doux, Colin Firth
Tür: Tarihi, Dram
Vizyon Tarihi: 
29.03.2019

MIA AND THE 
WHITE LION
Yönetmen:
Gilles de Maistre
Oyuncular: Daniah De 
Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood
Tür: Dram, Macera
Vizyon Tarihi: 
29.03.2019


