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İstanbul’un en yeni ilçelerinden biri olan
Çekmeköy’ü kültür, sanat ve edebiyat alanında
bir cazibe merkezi haline getirmenin gayreti
içerisindeyiz. Bununla birlikte tarihi bağlarını
koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir
Çekmeköy emanet etmenin gerekli olduğunu
biliyoruz. Bunu sağlayabilmenin yegâne şartı
sanatla bütünleşmiş bir Çekmeköy inşa etmektir.
Bu maksatla ulusal ve uluslararası birçok
organizasyon gerçekleştirerek kültür, sanat ve
edebiyata katkı sağlamak; bu vesileyle ilçemizin
de marka değerini daha yukarılara çıkarmak için
çalışıyoruz. “Modern Çekmeköy model Çekmeköy”
sloganımıza uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz
proje ve çalışmalarımıza ilginin her geçen gün
artması kültür ve sanat alanına imza atmış bir ilçe
olduğumuzun kanıtı olduğunu düşünüyorum.

Değerli Çekmeköy 2023 okurları,
Dergimizin 80. sayısını sizlerle buluşturmuş
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür sanattan
teknolojiye, spordan tarihe, sağlıktan psikolojiye
geniş bir yelpazeye sahip ve her sayfasında ayrı
bir emek olan Çekmeköy 2023 dergimizle kültür
sanat alanında bir iz bıraktığımıza inanıyoruz.
Bu kültür sanat çalışmalarımızın yanı sıra
ilçemizin alt yapı çalışmaları için de var
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Eksik
olan birçok noktada hızlı ve kalıcı çözümler
üretmeye çalışıyoruz. İlçemizin her mahallesi ve
köyüne kaliteli ve eşit hizmetler götürerek her bir
vatandaşımızın bu hizmetlerden faydalanmasını
istiyoruz.

Kıymetli Kardeşlerim,
Ülkemizde hızla devam eden aşılama ile
Covid-19 salgınının üstesinden geleceğimizden
eminim. Pandemi sebebiyle yaklaşık bir
buçuk yıldır okullarından ayrı kalan öğrenci ve
öğretmenlerimiz yüz yüze eğitime başlıyorlar.
Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci ve
öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor başarılı
bir dönem olmasını umut ediyorum.
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Değerli okurlar,
Birçok edebiyatçı tarafından bir hüzün ayı olarak
bilinir Eylül ayı. Rengi sarıdır, hastalığın rengi gibi.
İlkokulda, sınıfımızda asılı duran mevsim şeridinde
de yaprakların döküldüğü, rüzgarların estiği bir
dönem olarak resmedilir hep. Ancak bu ay okulların
başlangıcıdır. Sokaklardan eve döndüğümüz, kendimize
döndüğümüz, içimize döndüğümüz bir zamanın
başlangıcıdır, Eylül.
Bu sayımızda sizler için önemli röportajlar ve yazılar
hazırladık.
Çağatay Akman röportajıyla sizlere genç bir sanatçının
başarı hikayesini anlatıyoruz. Doktor Havva Pars Ağargün
röportajıyla bir doktorun yaşam hikayesine tavsiyelerine
kulak vereceğiz.
İnsanlığın tıp konusunda gelişimine büyük katkı
sağlayan filozofların prensi olarak kabul edilen İbn-i Sina
hakkında kaleme alınanan yazıyı okumanızı öneriyoruz.
Cengiz Aytmatov’un Selvi Boylum Al Yazmalım eserine
atfen Sevgi Neydi isimli deneme de bir çırpıda ve keyifle
okuyacağınız yazılar arasında yer alıyor.
Yazarlarımızın hazırladığı araştırma yazılarının yanı sıra
yakın tarihimizde meydana gelen olaylara ve başarılı işler
ortaya koyan kişilere ilişkin yazıların da ilginizi çekeceğini
ümit ediyoruz.
Sizleri okumanın büyülü dünyasına davet ediyoruz.
Huzurlu bir ay dileriz.

Editör
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Köşe Yazısı

MİSAFİRHANE

İnsan kısmı bir misafirhane,
Her sabah yeni birisi gelir.
Bir sevinç, bir bunalım, bir zalimlik,
Aniden farkına varmak bir şeyin,
Hepsi beklenmedik misafir.
Hepsini karşılayıp eyle!
Evini vahşetle süpürüp,
Bütün mobilyalarını boşaltan
Bir kederler kalabalığı bile gelse.
Her geleni alnının akıyla misafir et.
Olur ki yeni bir zevk getirmek için
Boşalttılar evini.
Karanlık düşünce, utanç ve garez,
Hepsini gülerek karşıla kapıda
Ve buyur et içeri.
Minnettar ol her gelene
Kim gelirse gelsin.
Çünkü bunların her birisi
Öte taraftan bir kılavuz olarak gönderildi.

Mevlana

Duygular
Bize Misafirdir
Bu ay size Mevlana’nın şiiriyle merhaba demek istiyorum.
Zihin düşünce üretir. Geçmişte yaşadıklarını, gelecekte yaşayacaklarını düşünerek onun
ürettiği düşünceler ile savaşmak, unutmaya çalışmak bizi yormaktan başka bir şey
değildir. İyi hissetmek, her zaman mutluluğun peşinde olmak, olumlu duyguları kabul
edip kucaklamak, olumsuz duygulardan kaçmak ve kaçınmak günümüzde popüler
hale gelmiş durumdadır. Ancak biliyoruz ki hayatta olumlu duygular kadar olumsuz
duygulara da yer vardır. Mutluluğu sorgusuz bir şekilde kabul ederken hoşumuza
gitmeyen, bizi rahatsız eden bir duyguyu içeri buyur ediyor muyuz? Peki, başka bir
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En iyi ve en kötü hallerinle kendini bil
ve anla bunu yapmaya özen göster. Önce
kabul et ve değişimi öyle başlat.

soru sormak istiyorum. Hangi
duygular sonsuza dek bizimle?
Aslında cevap çok basit,
hiçbiri. Olumlu veya olumsuz
olarak adlandırdığımız her
duygu bize misafirdir. Seans
odasında, danışanlarımla
birlikte olumsuz duygu ve
düşüncelerin zihni meşgul
etmesinin doğal olduğunu bu
duygu ve düşünceleri halının
altına süpürmenin işe yarar bir
şey olmadığını aksine bize zarar
verdiğini çalışırız. Bu deneyimleri
olduğu gibi kabul etmek, bir
misafir gibi algılamak bizlere
o duygu ve düşüncelerimizde
yeni, farklı kanallarla ilişki
kurmayı, kontrolümüz dışındaki
ile uğraşmamayı ve şimdiki ana
odaklanmamızı sağlar.
Kabul kavramı ne değildir?
Yaşadığın olumsuz deneyimi ve
etkilerine boyun eğmek değildir.
Yaşadığın bu şeyi hak ettiğin
anlamına da gelmez. Saygı değer
hocam Prof. Dr. Mehmet Zihni
Hocam derki “Bir şeyi geride
bırakmak, ancak yaşantını
protesto etmekten vazgeçip
kabul etmekle gerçekleşir.” Kabul
bir sonraki adımın gelmesini
sağlar. Kabul edicilik, bizi rahatsız
eden bir durumun, duygunun
ya da düşüncenin üzerine
yoğunlaşmaktan vazgeçmek
demektir. Kabul ettim tamam
hadi düzelsin her şey dersek bu
da işe yaramaz. Çünkü kabul bir
eylemdir. Affedicilik bir eylem

ve farkındalık gerektirir. İyi ve
kötü, tüm yaşam deneyimlerini
deneyimleyerek hayata dokunan
her şeyi kabul etmek ve acılardan
anlam çıkarabilmeyi öğrenmek
hayatı daha yaşanabilir hale
getirir. Kabul etmeden bir
şeyleri değiştirmek çok gerçekçi
olmuyor. En iyi ve en kötü
hallerinle kendini bil ve anla bunu
yapmaya özen göster. Önce kabul
et ve değişimi öyle başlat. Çoğu
kişi kendini tanımaz ama o haliyle
yeni şeyleri hayatına çekmek ister
ama başarılı olamaz. Eğer sen
olduğun gibi davranırsan ışığını
etrafa saçarsın. Affetmek geçmişi
değil geleceği değiştirmek için
yapılan bir eylemdir. Çünkü
geçmiş olmuştur. Artık onun
üzerinden konuşmak yerine o
deneyimden ne öğrendin bunu
keşfetmeye çalışmak daha işe
yarar. Affetmek nefreti tercih
etmek yerine şefkatli olmayı tercih
etmek demektir. Yaşadığımız
acıları kabul etmek demek onu
yok saymak, boyun eğmek,
sineye çekmek demek değildir.
Kabul kavramı zorlayıcı duygu
durumları kucaklamak ve iyileşme
için harekete
geçmek, kişinin
olaylara ve
kendine karşı
şefkat, sevgi ve
saygı duyması
gerektirdiğini
hatırlatır.
Damla Altun
Öklük
Uzman Klinik
Psikolog

instagram: psikolog_damlaaltun
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covıd-19
salgını, kendi ülkemize hatta evimize
bizi hapsetmiş durumda. Birçok iş
kolu zor zamanlar geçirdi, geçirmekte
olanlar hala var. Bunlardan biri de
sinema sektörü. Beyaz perde olarak
bildiğimiz, dünyada ilk 1895 yılında
siyah beyaz olarak, 1902’de ise renkli
olarak hayatımıza giren büyülü perdeyi
besleyen tek şey seyircileridir. Salgın
döneminden çok büyük oranda
etkilenen sinema sektörü neredeyse
bir buçuk yıldır hiç seyircisi ile
buluşamadı. 1910’dan itibaren halka
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açık bir şekilde ülkemizde faaliyet
gösteren beyaz perde, ne yazık ki
seyircisi ile buluşamıyor. Kapanan
sinema salonları, sinema salonlarında
çalışan yüzlerce insan, bu sinema
filmlerinde çalışan binlerce set çalışanı
ve ne yazık ki hala yayına girememiş,
gösterilmeyi bekleyen, seyirci ile
kavuşamayan yüzlerce sinema filmi
var. Her şeyin ötesinde gerçekten
çok zor koşullarda yapılan bir çalışma
sistemi ve çok büyük bir emek var
ortada. Bu emeğin karşılığını sadece
seyirci ile buluştuğunda alan beyaz

Köşe Yazısı

İşin daha da derinine inersek eğer, sanatın her alanında milyonlarca
insan çalışıyor. Birçoğu aslında iş ya da meslek olarak görmüyor.

Çünkü sanat aslında bir tutku.

perdenin emeklerini ne zaman
alacağı da merak konusu. Peki,
seyirci ile buluşamayan onca emek
ne olacak?
Covıd-19 salgını herkesi kendi
dünyasına dönmeye ikna etmiş
durumda. Evlerde televizyon
kanallarına bağlılık arttı. Ancak
televizyon yayınlarının az
gelmesi ve aynı düzenin devam
etmesinden sıkılanlar bir süre sonra
internet, sosyal medya ve dijital
platformlardaki kanallara üyelikler
yaptırarak, tüm dünyada yayına
giren dizi ve filmlere merak salmış
durumdalar. Seyircisi ile buluşmayı
bekleyen birçok sinema filmi de
dijital platformlardaki kanallar
aracılığı ile yayına girdi. Ancak yapılan
masrafları ve emekleri ne kadar
karşıladı tartışılır. Bir sinema filmi için
aylarca hatta bazen yıllarca süren ön
hazırlık ve hazırlık aşamaları oluyor.
Bu aşamalarda harcanan paralardan
ziyade, hep beyaz perdede buluşma
anı odaklı emekler veriliyor. Her şeyin
karşılığı da o buluşma anlarında
alınıyor. Bu kadar detaylı, tıpkı nakış
işler gibi çalışılan bu sistemden,
salgın döneminde karlı çıkan aslında

dijital platformlardaki yayınlar
oldu. Birçok sinema filmi yapımcısı
zararın neresinden dönersek kardır
düşüncesi ile çektikleri sinema
filmlerini dijital platformlardaki yayın
kanallarına satarak, kardan zarar
durumunu kurtardılar. Ama bu
yolu izlemeyen ve hala depolarda
beyaz perdede seyircisini bekleyen
onlarca film var. İşin daha da derinine
inersek eğer, sanatın her alanında
milyonlarca insan çalışıyor. Birçoğu
aslında iş ya da meslek olarak
görmüyor. Çünkü sanat aslında bir
tutku. Bir sinema filmi için tren yola
önce senaristin kaleminden çıkıyor.
Sonra bir yapımcı ile buluşuyor.
Cast çalışması dediğimiz, hikâyede
geçen kahramanları kimlerin
canlandıracağı bir çalışma
yapılarak oyuncular seçiliyor. Daha
sonrasında da kameranın arkasındaki
kahramanlar, yönetmen ve ekibi, ışık
ekibi, ses ekibi, kamera ekibi, kuaför
ve makyaj ekibi, kostüm ekibi hatta
sette içilecek olan çayın, kahvenin
ekibi bile kuruluyor. Tüm bunların
lojistiği de var tabi. En son koca koca
ekranlarda çekilen tüm sahneler
temizlenip birleştirilerek seyircisi ile
buluşmasına hazırlanmış oluyor.
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Aslında bu çok çok kısa özeti. Tabi ki
tüm bunlar büyük maliyet, emek ve
çaba gerektiren süreçler.
Salgın döneminde bunun gibi
yüzlerce emek bekledi. Beklemeye
de devam ediyor. İşte tüm bu
emeklerin karşılığını bir nebze de
olsa dijital platformlardaki kanallar
ile paylaşma fikri aslında biraz sıcak
geliyor. Her ne kadar beyaz perdede
izlendiğindeki tadı vermese de,
en azından seyircisine kavuşmuş
oluyor. Dijital platformlardaki
kanallarda yayına girme süreci
de o kadar kolay olmuyor aslında.
Uzun zamandır tanınan bir film
yapım şirketi iseniz bu iş biraz
daha kolay. Ancak salgın sürecine
denk gelen ilk ya da birkaç film
yapmış bir film yapım şirketi iseniz,
sizlerden teminat talep edebiliyorlar.
Bu teminatı karşılayamayan ya
da karşılamak istemeyen, dijital
platform kanallarının bu tutumunu
yanlış bulan taraftaysanız eğer
sinema salonlarının açılmasını
beklemekten başka bir şans
vermiyorlar.
Salgından dolayı alınan
önemler kapsamında
kapatılan sinema
salonlarına ne olacağı
konusu da merak
uyandırıyor. Çünkü
pandemi bizlere
uzaktan erişim
kolaylığını öğretti.
Öğretmek ile kalmayıp
alıştırdı da. Ama
buna rağmen salgın
sürecindeki önemler
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hafiflediği zaman ki bu çok yakın bir
süreç olarak görünüyor, beyaz perde
tekrar kapılarını açacaktır. Tabi ki
sosyal mesafe ve covıd-19 kuralları
çerçevesinde.
Her ne kadar uzaktan erişime
kolaylığımız olsa da, bir sinema
filmini sinema salonunda izlemenin
keyfi su götürmez bir gerçektir.
Dijital platform kanallarının
sağladığı kolaylık ve çeşitlilik ise
aslında bambaşka bir etki. 111 yıldır
ülkemizde alışılagelmiş bir düzeni
hiçbir salgın hastalığın ya da
kurulan alternatif platformların yok
edeceğine inanmıyoruz.
Yeşilçam’dan bu yana, tüm ülkenin,
her yaştan insanına hitap eden
sinema sektörünün salonlarının
kapılarını yavaş yavaş açacağı da
duyumlarımız arasında.
Alternatif olarak hayatımıza giren
ve salgından dolayı başköşeye
oturmuş olan dijital
platformların da en büyük
özelliği, siz nerede iseniz
her an yanınızda olma
özelliğidir. Sinemanın,
bu büyülü
beyaz perdenin
salonlarının kapısını
açmasını, tabiri
caiz ise dört göz ile
bekleyen seyirciler,
senaristler,
oyuncular,
yapımcılar ve set
emekçileri olduğu
kesin.
Yaz mevsiminin
gelmesi, aşılarda

Köşe Yazısı

artış ve vakalarda düşüşün ardından
açık hava sinemaları hayata döndü.
Dijital dünya bize ulaşılamaz her
şeyi sunsa bile biz yine kapılarından
içeri elimizde patlamış mısırlar ile
gireceğimiz, karşımızda duran devasa
beyaz perdenin ses ile buluşup,
hareket etmesinin heyecanını
yaşamayı beklemeyi seviyoruz.
Çok yakında sinema sektörü tekrar
seyircisi ile buluşmak için hazırlıklara
başladı bile.
Yaz aylarının getirmiş olduğu sıcak
hava, pandemiden dolayı evlere
kapanmalar derken, aşılamadaki
artış covıd-19 önemlerini gevşetti.
Sinema salonları yavaş yavaş
kapılarını açtı. Ama aylardır evlerde
kapalı olmanın getirdiği ve yaz
mevsiminin tadını çıkarmak isteyişi,
insanları sinema salonlarından içeriye

sokmaya yetmiyor. Yaz döneminde
açılan sinema salonlarının aslında
sektöre ne kadar fayda sağladığı
bir bilinmez. Kış aylarının gelişi ile
tekrar evlere kapanma söz konusu
olduğunda muhtemelen sinema
salonları da aynı şekilde kapanacağa
benziyor. Bu süreçler ve bu durumlar
aslında sinema sektörünün covıd-19
salgınından ne kadar büyük bir yara
aldığının da kanıtı. Salgın devam
etmese bile sinema sektörü aldığı
bu darbeden dolayı bir iki yıl daha
kendini kolay kolay toparlayacağa
benzemiyor. Umalım da sinema
salonları için tam kapanma
süreçlerinde ek önlemler alınabilsin
ve beyaz perde daha fazla seyircisiz
kalmasın.

Nolya Onuk
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LAKTOZ

Süt; laktoz, protein, yağ, vitamin, mineral
gibi birçok besin öğesi bakımından
zengin bir besin kaynağıdır. Süt, bu
besin gereksinimlerini karşılamanın
yanı sıra kemik gelişimi, diş çürüğü ve
gastrointestinal sağlık başta olmak üzere
birçok sağlık sorununun önlenmesi için de
etkili rolleri bulunan bir besindir.
Laktoz, glikoz ve galaktoz
monosakkaritlerinin laktoz sentaz
enzimi tarafından reaksiyona girmesi
sonucunda oluşan bir disakkarittir.
Neredeyse tüm memelilerin sütünde
bulunan karbonhidratlardan biridir. Anne
sütünde yaklaşık 7.2 g/100 ml olarak
bulunan laktoz, inek sütünde ise yaklaşık
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4.7 g/100 ml olarak bulunmaktadır.
Laktoz, bebeklerin günlük
enerji gereksinimlerinin yarısını
karşılamanın yanı sıra; kalsiyum,
fosfat, manganez ve magnezyum
gibi önemli minerallerin bağırsaktan
emilimini kolaylaştırır, bağırsak
mikrobiyotasının gelişimine katkıda
bulunur. Bu sayede de patojen
mikroorganizmaların gelişmesini
önler.
Dünya genelindeki insanların yaklaşık
%70’inin laktoz intoleransı olduğu
düşünülmekte.

?

Peki nedir
bu laktoz
intoleransı

Laktozun vücutta kullanılabilmesi için
ince bağırsaktaki epitel hücrelerden
salgılanan laktaz enzimi tarafından
monosakkarit bileşenlerine
parçalanması gerekmektedir. Laktaz,
bebekte doğumdan birkaç gün önce
oluşmaya başlar ve tam da bebeğin

anne
sütünden
laktoz alması
için doğru zamanda
zirveye ulaşır. Bebeğin sütten
kesilmesinden yaklaşık bir yıl sonra
ise laktaz azalmaya başlar. Laktaz
aktivitesinin yaşla birlikte azalması,
normal fizyolojik bir durum olarak
kabul edilmektedir. Çoğu insanda
laktozu sindirme yeteneği çocuklukta
kaybolurken, bazı popülasyonlarda
laktaz aktivitesi yaşam boyunca
devam etmektedir. Laktoz
intoleransı, süt ve süt ürünlerinin
tüketilmesinden sonra bağırsakta
sindirilemeyen laktozdan dolayı
oluşan sindirim bozukluğunu
tanımlamak için kullanılan bir
terimdir.

Laktoz intoleransının
tipleri
Laktaz enzim eksikliğinin farklı
tipleri bulunmaktadır. ‘Doğuştan
laktaz enzim eksikliği’, nadir görülen,
doğuştan gelen bir metabolizma
hatası olup, laktaz enzimi doğumda
bulunmadığında veya aktivitesi ciddi
oranda azaldığında ortaya çıkar ve
yaşam boyunca bu şekilde devam
eder.
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Yıllar içinde gelişen ‘primer laktaz enzim
eksikliği’ en sık gözlenen laktaz eksikliği
tipidir. 2 yaşından önce laktaz aktivitesi,
bebeklerin/çocukların tükettiği süt ve
süt ürünlerinin sindirimi için genellikle
yeterince yüksektir. Ancak 2 yaşından
sonra laktaz enziminin üretimi yavaş
yavaş azalır ve bu durum hemen veya
daha sonra çeşitli semptomlara neden
olabilir.
Son olarak “Sekonder
laktaz enzimi eksikliği”,
altta yatan bir
patofizyolojik
durumdan
kaynaklanmaktadır.
Bu durum
genellikle bağırsak
mukozasının
bakteriyel, viral
veya protozoal
enfeksiyonlar ile zarar
görmesi sonucu ortaya
çıkmaktadır

Laktoz içeren besinler
nelerdir?
Süt, yoğurt, peynir, tereyağ, dondurma,
süt tozu, işlenmiş gıdalar, patates
cipsi, çikolata, pasta, krema, bisküvi,
kurabiye gibi gıdaların hepsinde süt ve
süt ürünleri yani laktoz bulunmaktadır.
Bu sebepten dolayı bu gıdalar
tüketildiğinde laktoz intoleransı ortaya
çıkabilir. Şiddetli intoleransı olan
kişilerde tüketilen yemeğin içerisine
bir damla bile süt karışmış olsa ciddi
semptomlar ortaya çıkabilir.
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Laktaz enziminin yokluğunda süt
tüketimi, yaklaşık 1-2 saat veya daha
uzun sürede; gaz sancısı, şişkinlik,
gurultu, mide krampları, ishal ve
bulantı gibi istenmeyen semptomların
oluşmasına neden olabilmektedir.

Laktoz intoleransında
tedavi yöntemleri
Laktoz intoleransının en
etkili tedavi yöntemi
laktoz içeren besinleri
beslenmenizden
çıkarmanız
olacaktır. Süt ve
süt ürünlerinin
tüketilmemesi
bireylerde kalsiyum
ve protein eksikliğine
neden olabilir. Bu
beslenme stili, doktor
veya diyetisyen tavsiyesi
üzerine uygun takviyeleri
kullanarak en sağlıklı şekilde
yürütülmesi oldukça önemlidir.
Bir diğer tedavi yöntemi ise laktaz
enzim takviyesi kullanmaktır. Tablet ya
da yemeklere ekleyerek tüketilebilen
preparatların etkinliği kişiden kişiye
değişiklik gösterebilmektedir.
Her gün az miktarda düzenli olarak
laktoz tüketmeniz de vücudunuza yavaş
yavaş adapte etmenizi sağlayabilir. Bu
yöntemle istenmeyen semptomlarda da
anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür.

Köşe Yazısı

Çikolatalı
Hindistan Cevizi
Sütlü Puding
Malzemeler: (2 porsiyon içindir)
▶3 olgun avokado
▶2 yemek kaşığı toz kakao
▶4 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü
▶2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
▶2 çay kaşığı bal (dilerseniz 3-4 adet hurma püresi de kullanabilirsiniz)

Yapılışı:

▶Tüm malzemeleri blenderda iyice bütünleştirip, 30 dk bozdolabında
beklettikten sonra pudinginiz hazır, afiyet olsun. Bir kasesini dilediğiniz bir
ara öğün seçeneği olarak tüketebilirsiniz.
Bu tarz laktoz içermeyen sağlıklı tarifler için instagram hesabımıza ve
web sitemize göz atabilirsiniz.

Betül Ceylan
Diyetisyen
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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Kadın Doğum Uzmanı
olan ve uzun bir süredir
Çekmeköy 2023 Dergimizde
yazıları ile bizlere katkı
sunan yazarımız ile keyifli
bir röportaj gerçekleştirerek,
hem kendisini sizlere
tanıtalım hem de merak
edilenleri kendisine soralım
istedik…
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▶Bu mesleği seçmeye nasıl karar
verdiniz?

Kendimi bildim bileli doktor olmak
istiyordum. Ben çocukken babamın sık
sık baş ağrısı oluyordu. Doktor olup onun
baş ağrısı için çözüm bulmalıyım diye
düşünüyordum. Ben lisedeyken babam vefat
etti. Babam hayatta iken bana, ben o günleri
göremesem bile sen doktor olup insanlara
maddi-manevi yardımcı ol demişti.
Buradaki en önemli etken insanlara yardım
etmeyi sevmem, onların dertlerine deva
olmak istemem.
“Bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş”;
Sadânı hoş tut ve ölümsüz ol sen de.
Hala bu amaç ile koşturuyorum.

▶Eğitiminizden bahseder misiniz?

İstanbul Kız Lisesini bitirdikten sonra
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimime
devam ettim. Tıp fakültesini bitirdikten sonra
evlendim ve iki çocuğum arka arkaya dünya
geldi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı
olmayı çok istiyordum. İki bebekle bu işe
kalkışmak ve devam etmek zordu. Eşim de
benim bu isteğime hep destek oldu. Bunun
için çalışmalarıma devam ettim. Kartal Lütfü
Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesinde
kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı
alanında eğitimime devam ettim.

hayatımızı ailecek olumlu yönde etkiledi.
Orada doğumlar daha çok oluyordu ve daha
fazla insanın hayatına dokunma fırsatım oldu.

▶Mesleğinizle ilgili asla unutmam
dediğiniz bir anınız oldu mu?

Van’da görev yaparken 37 haftalık gebeydim ve
izne ayrılıyordum. Tam eşyalarımı toparladım
kapıdan çıkarken, gebelik takibini yaptığım bir
hanım ile karşılaştık. Ben doğum için geldim
dedi ve gitmeden o hanıma yardımcı oldum.
Çalışmaya başladığım dönemde beni ziyarete
geldiler. Bebeğin ismini Havva Sare koymuşlar.
Sare aynı zamanda benim kızımın ismi.
Çok duygulanmıştım, ne kadar kadirşinas
insanlardı. Tabi bu meslekte birçok anı
biriktiriyoruz ama şu an aklıma ilk gelen anı bu.

▶Sezaryen sonrası normal doğumla
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

1 ve 2 sezaryen sonrası vajinal doğumu
destekliyorum ve ekibimle eşlik ediyorum. Tüm
şartlar uygunsa normal doğum denenebilir.

▶Kadın hastalıkları ve doğum

uzmanlık alanını seçerken sizi
etkileyen ne oldu?

Özellikle bir kadın olarak ulaşabileceğim tüm
kadınlara yardımcı olmak, doğumda onları
yalnız bırakmamak.

▶Doktor olduktan sonra nerelerde
çalıştınız ve hayatınız ne yönde
etkilendi?

Uzmanlığımı tamamladıktan sonra uzun
yıllar doğuda çalıştım. Eşimin görevi
nedeniyle 15 yıl kadar Van’da kaldık. Bu
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▶Peki, sadece gebelerle mi
ilgileniyorsunuz?

Hayır. Ben kadın hastalıkları ve doğum
uzmanıyım. Aynı zamanda tüp bebek için
ayrıca bir eğitim aldım.
Myomlar, kistler, idrar kaçırma, genital estetik,
vajinusmus kısacası tüm rahatsızlıklarda
çalışıyorum. Özellikle ilgi alanım tüp bebek
olmakla birlikte hepsiyle ilgileniyorum.

▶Rahim ağzı kanserinden

bahseder misiniz? Belirtileri
nelerdir, tedavi süreci nasıldır?

Rahim ağzı bölgesinde ortaya çıkan bir
kanser türüdür. Çoğu rahim ağzı kanseri,
rahim ağzının yüzeyindeki hücrelerde başlar,
erken belirlenip tedavi edilmezse ilerleyen
süreçte rahim ağzı kanserine dönüşür.
Rahim ağzı kanser türlerinde genel olarak
HPV virüsü etkili olur. Bu virüs fazla belirti
göstermese de bulaşıcılık özelliği yüksektir.
İnsan vücudu bu virüsü kendi savunma
sistemiyle etkisiz hale getirebilir. Bazı HPV
virüsleri savunma sisteminden daha güçlü
olabilir. Virüsün tipine göre kanser riski artıp
azalabilir. Bu durumda rahim ağzı kanserine
yakalanma ihtimali yükselir.
Rahim ağzı kanseri belirtileri kısa süre içinde
ortaya çıkmayabilir. Ayrıca muayenede ya da
çıplak gözle görmek mümkün olmayabilir.
Muayene sırasında alınan smear testi ile
ortaya çıkabilir.
Rahim ağzı kanseri belirtileri ilerleyen
dönemlerde görülmeye başlar. Belirtileri

sıralamak gerekirse;
Cinsel ilişkiden sonra beklenmeyen
kanamalar (erken belirti), adet kanamasının
düzensiz olması, kişide aşırı derecede
yorgunluk ve bitkinlik hissi, sırt ve bacak
bölgesinde ortaya çıkan ağrı, aniden
iştah ve kilo kaybı, kasık ağrısı, ayaklarda
sebepsiz şişme, kemiklerde ortaya çıkan ağrı
sayılabilir.
HPV virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan
siğiller yakılabilir, dondurulabilir, lokal
kremlerle ortadan kaldırılabilir. Siğil tekrar
ortaya çıkabilir. Siğil kişide yeniden ortaya
çıktıysa aynı tedavi süreci tekrar uygulanır.
Siğillerin tekrarlanması daha çok bağışıklık
sistemi zayıf kişilerde görülür.
Rahim ağzı kanserinde cerrahi müdahale,
radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi
yöntemleri uygulanabilir. Virüsün doku
derinliğine geçmediği durumlarda rahim
ağzındaki yer aldığı alan kolposkopi ile
saptanır. Sonrasında bu bölge cerrahi
yöntemle alınır ve kanserleşecek alandan
kurtulma sağlanarak iyileşme sağlanır. Kolay
bir cerrahi işlem olduğundan hasta aynı gün
hastaneden çıkabilir.

▶En sık karşılaşılan, en yaygın

kadın hastalığı nedir? Önlemleri
nelerdir?

Vajinal akıntı, idrar kaçırma, PCO…..
gibi rahatsızlıkları çok sık görüyoruz.
Kadınlarımızın hiçbir şikâyeti olmasa bile
yılda bir muayene olması gerekir. Böylece
erken dönemde hastalıkları yakalamak
tedavi sürecini olumlu etkiler.

▶Günümüzde hamilelik süreci

daha planlı ve programlı bir
şekilde ilerliyor diye düşünüyoruz.
Geçmiş ve günümüz arasındaki
hamilelik süreçlerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Eskiden insanlar doğumda hastaneye
giderlerdi. Şimdi doktora ve hastaneye
ulaşımın kolaylaşması ile gebelik takiplerini
planlı ve programlı bir şekilde yapıyoruz. Bu
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da gebeliğin daha sorunsuz ve doğumun
komplikasyonsuz geçmesinde faydalı oluyor.

▶Hamileliğin başlangıcından

itibaren anne adayları kendilerini
ve bebeklerini doğum sürecine
nasıl hazırlamalı?

Öncelikle hamilelik bir hastalık değil. Eğer
riskli bir durum yoksa anne normal yaşamına
devam edebilir. Beslenmesi ve uyku saatleri
düzenlenmeli, düzenli yürüyüş yapmalı,
bilgilenmek için mutlaka doğuma hazırlık
eğitimi almalı

▶Hamilelik boyunca anne

adaylarının beslenme düzeni nasıl
olmalı?

Karbonhidrattan fakir, proteinden zengin
ayda en fazla 1,5 kilo alacak şekilde
beslenmelidir. Günde ortalama 2 litre su
tüketmelidir.

▶Anne adaylarının spor

yapmasının bebek gelişimine nasıl
etkileri vardır?

Spor yapmak insana pozitif enerji verir. Fazla
kilo almayı ve dolayısıyla bebeğin ağırlığının
da fazla olmasına engel olarak ve pelvis
kaslarını doğuma hazırlayarak doğumun
kolay olmasına etki eder.

▶Normal doğum ve sezaryen

doğum ile ilgili anne adaylarına
neler önerirsiniz? Bu doğum
seçeneklerinin anne ve bebek için
zorlukları, kolaylıkları nelerdir?

Aslında sezaryen ve normal gibi bir doğum
ayrımı yoktur. Doğum vajinal yolla yapılır
ve beklenmeyen durumlarla karşılaşılması
durumunda sezaryen tercih edilir yani
sezaryen bir ameliyattır, acil durumlarda bir
çıkış kapısıdır.

Normal, vajinal yoldan doğumun
gerçekleşebileceği bir durumda bu yol
tercih edilmelidir. Vajinal doğumdan hemen
sonra anne bebeği ile ilgilenebilir, hızlı bir
toparlanma süreci olur. Sezaryenden sonra
bu süreç uzar.
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▶Hamilelikte en sık rastlanılan

▶Tüp bebek yöntemi ile

Bulantı, kusma gebeliğin özellikle ilk 3
ayında en sık rastladığımız sorunlardan
birisidir. Bunun için gebenin aşırı
baharatlı ve yağlı yiyeceklerden
kaçınması gerekir. Öğünlerinde katı ve
sıvı besinleri karıştırmamalıdır.
Sık idrara çıkma ya da idrar kaçırma,
nefes darlığı, kramplar, kansızlık, kabızlık
gibi başlıca sorunlarla karşılaşıyoruz.

Tüp bebek, yardımcı üreme
yöntemleri arasında başarı oranı en
yüksek olan uygulamadır. Erkekten
alınan sağlıklı spermler ile kadından
alınan sağlıklı yumurta hücrelerinin
laboratuvar ortamında birleştirilmesiyle
yapılmaktadır.

sorun/sorunlar nedir?

ilgili bilgi verir misiniz? Bu
yöntemde ne gibi faktörler
önemlidir?

Kadının yaşı yumurta kalitesinde çok
önemlidir. Bu da işlemin başarı şansını
etkiler. O neden uzun yıllar beklemeden
tüp bebek yöntemini denemek gerekir.
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▶Dış gebelik nedir?

Ektopik olarak da bilinen dış gebelik,
döllenmiş bir yumurtanın genellikle
rahim yerine fallop tüpüne yerleşme
durumudur. Dış gebelik; yumurtalık,
rahim ağzı (serviks) veya karın içi gibi
başka bölgelerde de ortaya çıkabilir.
Tanı koymak için kan testi ve ultrason
muayenesi gereklidir. Hamilelik
hormonu seviyesini (hCG) kontrol etmek
için kan testi yapılarak tanı konmaya
çalışılır.

▶Kan uyuşmazlığı ne demektir?
Tehlikesi var mıdır?

Anne kan grubunun negatif babanın
kan grubunun pozitif olması
durumunda bebek eğer pozitif olacaksa
kan uyuşmazlığından bahsedilir.
Gebelik sırasında bir kanama olması
durumunda veya doğum sonrasında
kan uyuşmazlığının zararlı etkilerinden
korunmak için kan uyuşmazlığı iğnesi
yapılır.

Hiçbir dış gebelik sağlıklı bir bebeğe
dönüşememektedir.
Havva Kotan
Sosyolog

Ümit Şener

Gazeteci-Yazar
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ORTAKÖY’DE
GİZLİ ZARAFET;

DEFTERDAR İBRAHİM PAŞA CAMİİ
Boğaz’ın hemen yanında bütün süsten,
ihtişamdan, büyüklükten uzak inci tanesi
gibi zarif ve yalnızlığıyla bizleri selamlayan
bir cami, Defterdar İbrahim Paşa Camii.
Martı seslerinin bahçesini doldurduğu
vakitlerde, hemen yanı başında denize
doğru inen merdivenlerin basamağında
eskiyi yâd ederken buluyorsunuz kendinizi.
Denizin dalgalarının kıyıya her vuruşunda
siz de bu caminin güzelliğinin etkisi
altında kalıyorsunuz. Öyle bildiğimiz büyük
minareler ya da geniş kubbeler yok bu
camide. Ama o kadar mahzun ve narin bir
şekilde zamana meydan okuyor ki, onu
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izlemek içimizi huzurla dolduruyor. Dört
bir yanı eğlence mekânı olmasına rağmen
o bütün güzelliğiyle sükûnetini koruyor.

Tarihi

17. yy ikinci yarısında Defterdar İbrahim
Paşa bu camiyi yaptırmıştır. Cami
tarihte farklı zamanlarda 4 defa tamir
görmüş. Caminin ilk tamiri Sultan II.
Mahmut devrinde 1833 yılında; ikincisi
Sultan II. Abdülhamit döneminde 1885
yılında; üçüncüsü ise 1941 yılında Vakıflar
İdaresi’nce yapılmış. Sonuncusu ise 2011'de
yapılmış.

Köşe Yazısı

Mimarisi

Alışageldiğimiz camilerin çok dışında
olan Defterdar İbrahim Paşa Camii, kâgir
bir yapıya sahip. Beden ve çatı örtüsüyle
ahşaptır. Gelenlerin ibadetlerinden
sonra uzun süre kendilerini dinledikleri
sessiz ve nezih bir avlunun içerisinde
bulunur. Avlunun önünde enlemesine
dikdörtgen planlı son cemaat yerinin
cümle kapısından iç mekana giriş
yapılmaktadır. Kahverenginin yoğunlukta
olduğu cami ahşap özelliğini iç mekânda
yansıtıyor. Büyük asma avizesinin yanında
Osmanlı dönemini yansıtan motifleriyle
göz kamaştırıyor. Hemen iç mekânın
yanı başında duran ahşap merdivenler
ise bizi kadınlar mahfiline çıkartıyor.
Harim giriş kapısı ise son cemaat yerinin
sol kenarında bulunuyor. Son cemaat
yerinin sağ tarafındaki kapısından
çıkılan ve kuzeybatı duvarının köşesinde
bulunan taş minaresi, silindirik gövdeli
ve tek şerefeli bir şekilde bizleri bekliyor.
Taş külahının eteği, döneminin mimari
üslup ve özelliğini taşıyan girlandlarla
donatılmış ve asma kandil motifleriyle
süslenmiştir.

Yol kotunun üst tarafında, Naile Sultan
Korusu ve aynı sahil paraleli içerisinde
Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa Yakası
ayakları yükselmektedir. Önünde sonsuz
gibi duran deniz ve avlusunda bulunan
kuşlarla insanın bütün dertlerinden
kaçmak istediği durak gibi bu camii.
Elinizde bir kitapla denizin maviliğinin
zevkini çıkarabilir ya da sevdiklerinizle
latifeler ederek manzaraya doyabilirsiniz.
Zarafetiyle göz kamaştıran camii
birçok kez restorasyona uğramış
olsa da zamanın içerisinde direniş
göstermektedir. Yanında hiçbir yerleşim
yeri olmamasına ve çevresinin eğlence
mekânlarıyla dolu olmasına rağmen
Ortaköy’e sırf bu camiyi görmek için
gelen misafirleri var. Kuytu köşede
herkesten habersiz bir şekilde bizleri
bekleyen bu camiye gitmeden
Ortaköy’den dönmeyin.

Elif Nur Akbulat

Açık Fikir Platformu
Düzce Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği
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Türkiye’yi etkisi altına alan bir depremdir. 17
Ağustos 1999 yılında saat 03.02’de başlayan
depremin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük
ilçesidir. Yaklaşık 45 saniye süren deprem 17,0
km derinlikte meydana gelmiştir.

17 Ağustos Depremi
17 Ağustos 1999’da Türkiye’nin kuzeybatısında 7.4
büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Türkiye’nin
kuzeybatısındaki depremin son derece büyük ve yıkıcı
etkileri oluşmuştur. Deprem, 1939’dan bu yana Kuzey
Anadolu fayı boyunca batıya doğru göç eden bir dizi
depremde yedinci deprem olma özelliği ile bilinmektedir.
Peki, 17 Ağustos depreminin arka planında neler var? O gün
neler yaşandı? Sonrasında neler oldu? Gelin hep birlikte
inceleyelim.
17 Ağustos depremi, Gölcük depremi, 99 depremi, Marmara
depremi ya da İzmit depremi olarak bilinen bu büyük
depremin etkisini Türkiye’de ki herkes net bir şekilde
bilmektedir. Türkiye’de meydana gelen en büyük depremler
arasında yer alan 99 depremi, deprem kuşağında yer alan
ülkemiz için aslında kaçınılmaz bir depremdir. Büyük
şiddette ve yıkıcı olan bu deprem yürekleri sızlatan ve
tüm Türkiye’yi etkisi altına alan bir depremdir. 17 Ağustos
1999 yılında saat 03.02’de başlayan depremin merkez üssü
Kocaeli’nin Gölcük ilçesidir. Yaklaşık 45 saniye süren deprem
17,0 km derinlikte meydana gelmiştir. Şiddetinin 7.6 ile 7.8
arasında olduğu bilinen depremin sonucunda ise 18.373 kişi
hayatını kaybetmiştir. Yaralıların sayısı ise 48.901’dir.

17 Ağustos Depremi Nereleri Etkiledi?
99 depremi, tüm Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren
bir depremdir. Bunun yanı sıra deprem Ankara’dan İzmir’e
kadar da hissedilmiştir. 505 kişinin sakat kaldığı depremde
toplamda 42.901 iş yer, 285.211 ev hasar görmüştür. Bunun
dışında resmi olmayan kayıtlarda da binlerce kişinin
yaralandığını ve evlerin hasar gördüğünü ifade etmemiz
mümkündür. Öyle ki 133.683 bina bu deprem sonucunda
çökmüş ve 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Depremden yaklaşık
olan 16.000.000 kişinin etkilendiği bilinmektedir. Türkiye
tarihinde ki en büyük doğal afet olan Marmara depremi

45 Saniye

!
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hem maddi kayıpların hem de manevi
travmaların oluşmasına neden olmuştur.
Türkiye’nin en önemli sanayi alanı olan
Marmara Bölgesi’nde meydana gelen
depremin etkilerinin uzun yıllar boyunca
devam ettiğini ifade etmek mümkündür.

17 Ağustos 1999 Günü Neler
Yaşandı?
Merkez üssünün İzmit’in Gölcük
ilçesi olduğu bilinen deprem günü
gökyüzünün kızıla çalan bir renge sahip
olduğu elde edilen bilgiler arasında yer
almaktadır. O güne şahit olan kişiler
denizin de çekildiğini ve kıpkırmızı bir
renge büründüğünü söylemektedir.
Gökyüzünün ve denizin belirtilerinin
aslında büyük bir felaketin belirtileri
olduğunu ise kimse anlayamamıştı.
Richter ölçeğine göre 7.6, Kandilli
Rasathanesi’ne göre 7.8 büyüklüğünde
olan deprem, Türkiye’de meydana gelen
en büyük ikinci depremdir. Yaklaşık 120
kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı
tespit edilen fay hattı, beraberinde artçı
depremlerinde meydana gelmesine
neden olmuştur. Pek çok kişinin evsiz
kaldığı, evi olanların ise eve giremediği
depremin sonuçları günümüzde Marmara
bölgesindeki ev ve iş yerlerinde hala
durmaktadır.
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Ardından 2. Büyük Deprem
Gölcük Depremi’nin raporunda ana
merkezi üssünde bulunan fay hattı
üssündeki kırılmanın arkasından fay
kuşağı üzerinde doğuda bulunan Arifiye
bölgesinde farklı bir deprem üssünün
daha devreye girebileceği yer almaktaydı.
17 Ağustos depreminden yaklaşık olarak
3 ay sonra 12 Kasım'da büyük bir deprem
daha meydana gelmiştir. Kuzey Anadolu
Fay Hattı üzerinden merkez üssü Düzce
olan depremin büyüklüğü ise 7.2 idi. 30
saniye süren bu depremde ise 845 kişi
hayatını kaybetmiştir. 3 aylık bir süre
içerisinde meydana gelen bu iki büyük
deprem Türkiye’nin aslında ne kadar riskli
bir konumda olduğunu ifade etmektedir.
İstanbul’un güneyinden geçen fay hattı
boyunca oluşan kırılmalara karşı ise
herhangi bir önlemin alınmadığını ifade
edebiliriz.
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Deprem hayatını kaybeden
kişilerin illere göre oranları
şu şekildedir:
Bolu: 270

Kocaeli: 9.477

Bursa: 268

Sakarya: 3.891

Eskişehir: 86

Yalova: 2.504

İstanbul: 981

Zonguldak: 3

17 Ağustos Depreminde Neden
Can Kaybı Çok Fazla?
Depremden 3 ay sonra meydana gelen
Düzce depreminde ölü sayısı 800’lerdeyken
99 depreminde ölen kişi sayısının neden
18.000’lerde olduğunu merak ettiniz mi? 99
depreminde meydana gelen can kayıplarının
yüksek olmasının 3 temel unsuru şöyledir.

1-Aktif Fay Zonu

Aktif fay hatta depremden önce bilinmekteydi.
Ancak buna rağmen hat boyunca yoğun bir
yapılaşma ve yüksek binalar hasarların ve can
kayıplarının çok olmasına neden olmuştur.
Fay zonundan uzaklaştıkça hasarın azaldığı
görülmektedir.

2-Sulu Alüvyon Zemin

Yalova ve Bolu arasında bulunan fay zonu
ve yakın çevresi çakıl ve kumlardan oluşan
bir zemine sahiptir. Denizin ve suyun
doldurulduğu bu bölgelerde hasar çok daha
fazladır. Bu tarz zeminler depremin şiddetini
birkaç misli artıracak bir özelliğe sahiptir.

3-Yapım Hataları

Marmara Bölgesi, 1.derece deprem bölgesidir.
Bu durumda tüm binaların ve yolların
depreme dayanıklı bir şekilde oluşturulması
gerekmekteydi. Ancak birçok binanın depreme
dayanıklı olmadığını ve hatta binaların
yapımında malzemelerden çalınarak kar elde
edilmeye çalışıldığını ifade etmek gerekir.
Yukarıda bahsedilen nedenler göz önüne
alındığında 99 depremi’nin büyük hasarlar
bırakması kaçınılmaz bir sondur.

Fatma Dursun
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DEKORASYONDA AHŞAP
BOYAMANIN TANIMI VE
TARİHÇESİ
Ahşap Boyamanın Tanımı:

Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan
boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne ahşap
boyama (üst yüzey işlemleri) adı verilir. Ahşap
boyama eşyaların güzelleştirilmesi ve dış
etkilerden korunması amacı ile yapılmaktadır.

Dekorasyonda Ahşap Boyamanın
Tarihçesi:

Ahşap eşyaların güzelleştirilmesi ve dış
etkilerden korunması amacı ile yapılan boyama,
özellikle de vernikleme M.Ö. 200 yılında Çin Han
devrinde bulunmuştur. O zamana ait çalışmalar,
üst yüzey işlemleri yönünden oldukça
yüksek bir düzeyi belirler. M.Ö. yapılan ahşap
boyamalarında en çok kırmızı ve siyah renkler
kullanılmıştır.
16.yüzyılda ahşap boyama sanatı hakkındaki ilk
bilgiler Avrupa’ya ulaştığında büyük ilgi görmüş,
başta İtalya olmak üzere Hollanda, İngiltere
gibi birçok Avrupa ülkesinde geniş bir kesim
tarafından çalışılmıştır. Mobilyaların boyanması
ve üzerlerine resimler yapılarak süslenmesi
ilk defa İtalya’da moda olmuştur. Boyalı ve
süslemeli mobilya modası hızla yayılmıştır.
Ahşap boyamada üst yüzey işlemlerinin gelişip
zenginleşmesi bu alanda aralıksız ve yoğun
araştırmaların sürdüğünü gösterir. Her yeni
buluş, ahşap boyama endüstrisine yeni gereçler
kazandırmaktadır. Ahşap boyama sanatı
günümüzde bütün dünyada uygulanılan bir
sanat dalıdır. Yine başta İtalya olmak üzere
Amerika, İngiltere, Fransa hatta Afrika’da da
sayısız ahşap boyama sanatçıları sanatlarını
bütün insanlarla paylaşmaktadırlar.
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Bugün ahşap boyama olarak
bildiğimiz bu sanatın geçmişi
kültürümüzde çok eskilere
dayanmaktadır. Adını ilk olarak
Edirnekari olarak duyuran bu sanat,
14. yüzyıldan sonra ahşap ve deri
gibi çeşitli malzemeler üzerine
uygulanmıştır.
Ciltçilikte de uygulanan bu bezeme
sanatıyla kök boya ve altın varak ile
nakışlar yapılmış, lake denilen cila
yapılarak son haline getirilmiştir. Bu
bezeme sanatının çıkış noktası saray
kenti Edirne’dir.
Kapı kanatları, tavanlar, çeyiz
sandıkları, dolap kapakları, para
kutuları, ahşap pencere kepenkleri
ve cilt kapaklarında kullanıldığı
görülmüştür. Kimi zaman diğer ahşap
süsleme teknikleriyle de beraber
kullanıldığı olmuştur. Bunlar ahşap
üzeri kakma ve oyma sanatlarıdır.

Türk süsleme sanatında Şukufe tarzı
olarak bilinen natürmort çalışmaları
natüralist bir üslupla gül, karanfil,
lale, sümbül, kasımpatı, hanımeli
gibi motifler ahşaba işlenmiştir. Bu
sanatın en güzel örnekleri Edirne
Sarayı ve Topkapı Harem Dairesi
süslemelerinde görülmektedir.
Bugün ahşap boyama olarak
bildiğimiz sanat, yeni çıkan boyalar
sayesinde her türlü objenin
yenilenmesinde kullanılmaktadır.
Yani eskiyi yenileme alanında ve yeni
tek niklerle bir çok amaca hizmet
vermektedir.
Çekmeköy İş ve Sanat Eğitim
Merkezinin (ÇEKİM) açmış olduğu
kurslarımızda eğitimlerimize pandemi
sürecinde hijyen kurallarına uygun
olarak devam ediyoruz.

Edirnekari süslemede geleneksel
rumi motifler (stilize edilmiş hayvan
figürleri), hatayi motifler (stilize
edilmiş çiçek desenleri) ve Çin bulutu
denilen motifler hâkimdi. Sonraları
bu motiflere barok ve rokoko tarzı
desenler de ilave edilmiştir. Buket
halinde kurdeleli çiçekler ve vazolu
demetler halinde de desenlemeler
uygulanmıştır.
Meyve motifleri, sepette tanzimler
ve manzara, gemi gibi motifler de
kullanıla gelmiştir. Bu motiflerde
desenleri ortaya çıkarma amacıyla
verilen ışık ve gölge; taramalar,
tonlamalar ve konturlarla şekil
almıştır.

Çekmeköy halkının sosyalleşmesini
sağlamanın yanı sıra iş ve
sanat alanında büyük katkılar
sunulmaktadır. Örneğin; kursumuzda
eğitim alan kursiyerler çeşitli sanat
merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Dönüştürdükleri mobilyalarla ev
ekonomisine katkı sağlamaktadırlar.
Meslek edinmenin dışında
sosyalleşmek, üretmek, hayal gücünü
kullanmak, beceri geliştirme, kendini
keşfetmek anlamında terapi niteliği
taşımaktadır.
Kısacası 'ruhun en büyük ilacı sanattır.'
diyerek heskesin kendine ait bir hobi
edinmesini tavsiye ederiz.
Dilek Çiçek

Ahşap Boyama Hocası
Usta Öğretici
instagram: dileginsanatdunyasi
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ÇETİN
KADİM
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Pandemi süreci içerisinde mahalle
sakinlerinden bir vatandaşımız saat gece
2 ‘de bebeği için süt istemişti. Biz de
yok demedik ve o sütü hızlı bir şekilde
tedarikini yapıp ailemize ulaştırdık. Ve
anladım ki biz bir aile olmuşuz.

Çetin Bey merhaba, bize
kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba, 1963 Ordu Gölköy
doğumlu olup, eğitimimi Ordu’da
bitirdikten sonra İstanbul'a
yerleştim. 1984 yılında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde
çalışmaya başladım. 1986’dan
beri Çekmeköy Soğukpınar
Mahallesi’nde ikamet etmekteyim.
Evli ve 3 çocuk babasıyım. Başarılı
bir çalışma hayatı sonrasında 2009
yılında emekli oldum. Bu zaman
zarfı içerisinde bir takım işlerle
de uğraştım ve son olarak 2013'te
muhtarlık adaylığımı koydum ve
kazandım.

Ne kadar zamandır
muhtarlık yapıyorsunuz?
Muhtarlık yapmayı neden
seçtiniz?
2014'ten 2023’e kadar 2
dönemlik muhtarlık görevimi
yerine getirmeye çalışıyorum.
Belediye sektöründen emekli
olunca mahallemizde gelişimi
engelleyen olumsuz işler vardı.
Bu yüzden mahalle halkımızla
beraber bu konuları ele alıp
birlikte aşacağımıza inanarak
muhtarlığa aday olmaya karar

verdik. Bizlere bu görevi layıkıyla
yapacağımıza inandıkları için oy
verdiler. Herkesten Allah razı olsun.
Sonsuz şükranlarımı iletiyorum.
Hep birlikte hedeflerimizi hayata
geçirmeye devam edeceğiz.

Soğukpınar Mahallenizi
bize tanıtır mısınız?

Mahallemiz yüz ölçümü 671.981,0
m2 ve 9000 aşkın nüfuslu küçük
sakin ve bir o kadar da nezih
bir yerdir. Mahallemiz bölgesi
içerisinde 1 sağlık ocağı, 1 ağız ve
diş sağlığı merkezi, 1 postane, 2
cami ve 6 park bulunmaktadır.
Soğukpınar Mahallesi Çekmeköy
ilçesinin 21 mahallesinden bir
tanesidir.

Muhtarlık yaparken
başınızdan geçen ilginç
bir anınızdan bahseder
misiniz?

Pandemi süreci içerisinde mahalle
sakinlerinden bir vatandaşımız
saat gece 2’de bebeği için süt
istemişti. Biz de yok demedik ve
o sütü hızlı bir şekilde tedariğini
yapıp ailemize ulaştırdık. Ve
anladım ki biz bir aile olmuşuz. Bu
beni çok mutlu etti.
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Muhtarlık yaparken çektiğiniz
zorluklar neler oluyor?
Mahallenizdeki vatandaşlarla
iletişiminiz nasıl?

Öncelikle yaptığımız işin zorluğunu biliyor
ve buna göre hareket ediyoruz. Halkımızın
bir üst kademelere sesi olmaya çalışıyoruz.
Mahallemiz için talepte bulunduğumuz
hizmetlere karşı olarak ilgili kademelerden
gelen olumsuz tepkileri vatandaşımıza
yansıtmak bizleri çok zorluyor. Ama
iletişimimizi hiçbir zaman kaybetmiyor
ve 7’sinden 70’ine en hassas bir şekilde
yaklaşmaya devam ediyoruz.

Mahallenizde şu ana kadar
yaptığınız çalışmalar neler?

Mahallemize belediyemiz ve ilgili birimler
dahilinde alt yapı çalışmalarını hızlandırdık.
Yollarımız için bakım onarım işleriyle
ilgilendik. Çocuklarımız için park alanları
oluşturduk. Gençlerimiz için spor sahaları
oluşturduk. Bu dönem boyunca mahallemize
sağlık ocağı kazandırdık. Camilerimizi
yeniledik. Mezarlıklarımızı temizleme gibi
faaliyetlerde bulunduk. Halkımızı zararlı
alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek için
seminerler düzenledik. Yardıma ihtiyacı olan
vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmada
aracı olduk. Mahalle güvenliği için sokak
aydınlatmalarını takip ettik arızalı olanların
hızlı bir şekilde onarımını yaptırdık.
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Pandemi sürecinde
Soğukpınar Mahallesinde
ne tür çalışmalar
yaptınız?

Bu soru için her şey söylenebilir.
Bu konuda çok hassasız. Çok zorlu
bir süreçten geçtik ve devam
etmekteyiz. Bu süreç içerisinde
vatandaşlarımıza gerek gıda olsun
gerek banka, postane, hastane
gibi ihtiyaçlarını gidermek için
koordineli bir şekilde çalıştık ve
çalışmaya devam etmekteyiz. Bu
süreç içerisinde belediyemizle,
kaymakamlığımızla emniyetimizle
halkımıza refah ortamı
sağlayabilmek adına maddi ve
manevi olarak, imkanlarımız
doğrultusunda destek olmaya
devam ediyoruz.

Mahallenizde ne tür
çalışmalar yapmayı
düşünüyorsunuz?
Planladığınız projeleriniz
var mı?
Her mahallede olması gereken
okul, kültür merkezi, kreş vb.
halkımızın talebini hemen
karşılayabilecek olan alanlara
sahip olmak istiyoruz. Ve
bunun için de planlamalar ve

projeler sunmaya da devam
ediyoruz. Planlı proje olarak
engelli vatandaşlarımıza,
hamile ve çocuklu ailelerimiz
için üst geçitlerimizi bu gibi
vatandaşlarımıza uygun hale
getirmek istiyoruz. Mahallemizde
Barbaros Caddesi üzerinde
bulunan kavşak sorununu İBB ve
belediyemiz yardımıyla çözerek
trafiğin önüne geçmek istiyoruz.
Güncel hayat ilerledikçe yeni
insanlarla tanışmaya devam
ediyoruz. Bu sebeple mahallemiz
büyüyor ve kocaman bir aile
oluyoruz. Bizler de ailemize
yakışanı yapmak ve mahallemizi
geliştirmek, güzelleştirmek için
çaba sarf ediyoruz. Yeni eğitim ve
öğretim hayatları için önceliğimizi
okul yaptırarak göstermek
istiyoruz.

Ümit Şener

Gazeteci-Yazar
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TOKYO 2020’DE
TARİH YAZAN
SPORCULARIMIZ
Türkiye, Tokyo 2020’de tarihi bir performans sergiledi. 13 kez
kürsüye çıkan Ay Yıldızlı sporcular, 12 madalya kazanılan Londra
1948 olimpiyatlarını geride bırakarak, Türk spor tarihindeki en fazla
olimpiyat madalyası alma rekorunu kırdı.
23 Temmuz - 8 Ağustos
tarihlerinde Japonya’nın
başkenti Tokyo’da
gerçekleştirilen 2020 Olimpiyat
Oyunları’nda milli sporcular 18
branşta boy gösterdi. 50 kadın,
58 erkek, toplam 108 sporcu
ile oyunlarda yer alan Türkiye,
Tokyo 2020’de 13 madalya
alma başarısı gösterdi. Tokyo
Olimpiyat oyunları Türkiye
açısından ayrı bir öneme sahip
oldu. Mete Gazoz okçulukta
Türkiye’ye tarihindeki ilk
olimpiyat altın madalyasını
kazandırma başarısını
gösterdi. Türkiye’nin olimpiyat
tarihindeki 100. Madalyasını
alma başarısını ise Ali Sofuoğlu
gösterdi. Buse Naz Çakıroğlu
kadın boksunda Türkiye’ye
ilk madalyayı getiren sporcu
olurken, Busenaz Sürmeneli
ise ilk altın madalyayı kazanan
boksör olarak tarihe geçti.
Ferhat Arıcan paralel bar
finalinde bronz madalya
elde ederek, bu branşda
ülkemize tarihinin ilk olimpiyat
madalyasını kazandırdı.
Yasemin Adar, olimpiyat
oyunlarında madalya kazanan
ilk kadın güreşçimiz oldu.
Yüzme, yelken, eskrim,
atıcılık, cirit ve çekiç atma,
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sırıkla atlama, branşlarında
güzel ilerlemeler kaydettik.
Bizi en üzen şey ise kanımca
halter branşında oldu. Daha
önceki olimpiyat oyunlarında,
dünyanın en iyi sporcularından
biri olan rahmetli Naim
Süleymanoğlu olsun, Halil
Mutlu olsun fırtınalar gibi
esip çok sayıda madalya
alıp, rekorlar kazandığımız
halterde artık bir varlık
gösteremeyişimiz tüm
vatandaşlarımızı büyük bir
üzüntüye sevk etti diyebiliriz.
Güreş branşında Rıza Kayaalp
3 olimpiyat oyunlarında
madalya kazanarak büyük bir
başarıya imza attı. Olimpiyat
oyunlarında bu başarıya ulaşan
1956, 1960 ve 1964 yıllarında
güreş branşında madalya
kazanan Hamit Kaplan,
1988, 1992, 1996 yıllarında
halter branşında Naim
Süleymanoğlu, 1996, 2000 ve
2004 olimpiyatlarında halter
branşında Halil Mutlu’dan
sonra, 2012, 2016 ve 2020
Tokyo Olimpiyat Oyunlarında
da madalya kazanarak,
tarihimizde 3 madalya
kazanma başarısı gösteren 4.
sporcumuz oldu.

Köşe Yazısı

2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARINDA
MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ

Mete Gazoz

Rıza Kayaalp

Busenaz
Sürmeneli

Yasemin Adar

Buse Naz
Çakıroğlu

Taha Akgül

Eray Şamdan

Ali Sofuoğlu

Hakan Reçber

Merve Çoban

Hatice Kübra

Uğur Aktaş

Okçuluk
ALTIN Madalya

Boks
ALTIN Madalya

Boks
GÜMÜŞ Madalya

Karate
GÜMÜŞ Madalya

Taekwondo
BRONZ Madalya

İlgün

Taekwondo
BRONZ Madalya

Güreş
BRONZ Madalya

Güreş
BRONZ Madalya

Güreş
BRONZ Madalya

Karate
BRONZ Madalya

Karate
BRONZ Madalya

Karate
BRONZ Madalya

Ferhat Arıcan

Jimnastik
BRONZ Madalya

Ümit Şener

Gazeteci-Yazar
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde
klasik yay bireysel kategoride mücadele eden
milli sporcu Mete Gazoz, finalde Mauro Nespoli'ye
finalde üstünlük kurarak altın madalya
kazandı! Tarihi bir başarı elde eden 22 yaşındaki
sporcumuz, Türkiye'ye okçuluk dalındaki ilk altın
madalyayı getirdi.

Mete Gazoz Kimdir?
Mete Gazoz 1999 yılında İstanbul'da doğdu.
6 yaşında okçuluk sporuna ilgi duydu ve
dersler almaya başladı. Okçulukta kendini
geliştiren Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk
Avrupa Oyunları'nda Türk sporunu temsil etti.
Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk
Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş
madalya kazandı.
2016 Yaz Olimpiyatları'na 17 yaşında katılan Gazoz Türkiye
kafilesindeki en genç sporcu oldu. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk
karşılaşmasında Fransız Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi.
Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı
Van den Berg'e 7-3 yenilerek elendi. Mete, 2017'de Arjantin'de
gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım
klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya
3'üncüsü oldu.
Milli okçumuz Mete Gazoz, 2018 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4.
ayağından büyük bir başarı ile döndü. Mete Gazoz, 16-22 Temmuz
tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen
müsabakaların, klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya
kazandı. Mete Gazoz, 2018 yılındaki bir diğer altın madalyasını ise
İspanya'nın Tarragona kentinde yapılan 2018 Akdeniz Oyunları'nda
kazanmış ve ülkemizi gururlandırmıştı. 2018 yılında Dünya Okçuluk
Federasyonu'nun gelecek vaat eden 5 okçu arasında gösterdiği
Mete Gazoz, seneyi dünya 14'üncüsü olarak tamamladı. Japonya'da
düzenlenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya
kazanarak olimpiyat şampiyonu olan milli sporcumuz, aynı zamanda
Türk okçuluğunun tarihindeki ilk madalyasını da kazanmış oldu.
Mete Tokyo 2020'de altın madalya kazanan ilk sporcumuz olma
özelliğini de taşıyor.

Büşra Tosun
Yörük
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta
kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın
madalya kazandı. Sürmeneli, Türk boks
tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın
boksör oldu.
Koranavirüs Pandemisi sebebiyle geçtiğimiz
yıl yapılamayan ve 2021 Ağustos ayında
gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat
oyunlarından Türkiye 2 altın madalya ile döndü.
İlklerin yaşandığı olimpiyat oyunlarında ülkemiz
ilk defa Mete Gazoz ile okçuluk dalında altın
madalya kazanırken, yine Türk boks taraihinde
altın madalya kazanan ilk kadın boksör Busenaz
Sürmeneli’de göğsümüzü kabartan bir diğer
isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta
kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın
madalyanın sahibi oldu. Kokugikan Arena'da
Busenaz Sürmeneli, tarihi finalde Çinli sporcu
Hong Gu'yla karşılaştı. İlk rauntta tutuk olan
Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam
puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde
üst üste rakibine isabetli yumruklar atan
Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan
alarak son raunda üstün girdi. Son rauntta da
üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak
altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti.
Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli
sporcu gözyaşları içinde önce salondakileri
selamladı sonra antrenörünün elini öptü.
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"SÖZÜMÜ TUTTUM"
Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz
vermiştim. Sözümü tuttum" dedi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç
sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti. Tokyo'da
düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk
sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan
iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

17 YIL SONRA KADINLARDA ALTIN
MADALYA
Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın
madalya kazandı. Kadınlarda son altın madalyayı
olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan
Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha
şampiyonluk sevinci yaşadı. 2012 Londra'da atletizmde
1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in
madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı. Busenaz Sürmeneli,
olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu
oldu.
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TÜRK BOKSUNUN İLK ALTIN MADALYASI
Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de
elde etti. Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da
tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ
ÇAKIROĞLU'NDAN
Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta
madalya kazandıran ilk boksör oldu. Başarılı sporcu, aldığı
gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de
dindirdi. Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı
ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye
yükseldi.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
25 Haziran 1998 Trabzon doğumlu Busenaz Sürmeneli,
Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir. Busenaz
Sürmeneli, 2019 yılında Rusya’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa
Boks Şampiyonası’nda altın, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen
Uluslararası Eli Boks Turnuvası’nda altın, Rusya’da düzenlenen Dünya
Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. 21 yaşındaki
milli sporcumuz Rusya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda
kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor
tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı.
Büşra Tosun
Yörük
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Genç sanatçı Çağatay Akman yaptığı müzikle günümüze damgasını vuran
sanatçılardan biri. Sokakta, otobüste, dolmuşta, cafede ve daha birçok yerde
onun sesini, müziğini duyabilirsiniz. Kendisiyle keyifli bir röportaj yaptık.

›Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
Kimdir Çağatay Akman?

1998’de İstanbul Bakırköy’de doğdum.
Haylaz bir çocuktum. Gezmeyi
sevmezdim, asosyaldim. Dışarı çıkınca
ya top oynar ya da kafelerde dururdum.
Bir ablam var. Annem ev hanımı, babam
derici.

›Kaç yıldır müzikle
uğraşıyorsunuz?

Ortaokul ikideydim. Bir arkadaşımın
gittiği gitar kursu vardı, ben de o kursa
yazıldım. Dört yıl o kursta kaldım. Şarkı da
söylüyordum tabii. Müzik hep sevdiğim
bir şeydi. Diğer derslerim iyi değildi ama
müzik dersinde hep başarılıydım.

›‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’
şarkısı ile rekorlar kırdınız, bu
şarkının hikayesi nedir?
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Sosyal medyada ‘Troll cover’ yapıyordum.
‘Troll cover’, şarkıları cover’larken aynı
zamanda o şarkıları ti’ye alan videolar
çekmek demek. Bunu da Facebook’ta
AOG isminde bir mizah grubumla birlikte
gitar çalıp şarkı söyleyerek yapıyordum.
İşte ben o zaman sosyal medya
fenomeni oldum, tabii çok da fenomen
arkadaşlarım oldu. Onlarla yardımlaşarak,
onlardan destek alarak bugünlere
geldim.

›Şarkının size uyduğunu düşünüyor
musunuz?
Tabii ki. Benim tek bir tarzım yok, bütün
müzik türlerini harmanlayıp kullanmayı
daha çok seviyorum. Bu şarkıda da öyle
oldu. Çünkü yaşantımız biraz arabesk,
biraz eğlenceli, yani karmaşık. E müziğim
de dolayısıyla öyle olacaktı.

Röportaj

›Son olarak “Dayanak”
parçasını çıkardınız, yeni
single hazırlığı var mı?

Yeni eser hazırlıklarımız sürüyor,
yaklaşık 2 ay sonra yeni single
geliyor.

›Geride bıraktığımız pandemi
herkesin hayatını bir şekilde
etkiledi. Sizi nasıl etkiledi
olumsuz olumlu olarak?
Benim hayatıma olumlu olarak
yansıdı açıkçası, ailemle daha
fazla vakit geçirmeye başladım
aile bağlarımı daha fazla
kuvvetlendirdim diyebilirim.

Ama bunun yanında olumsuz
tarafları da var. Özellikle aile
büyüklerimiz, anneannem ve
babaannemler ile uzun bir süre
görüşemedik. Arkadaşlarımla
yine bir dönem neredeyse hiç
görüşmedik. Konserlerin olmaması,
hayranlarımız ile bir araya
gelememek oldukça üzücü oldu.

›En sevdiğiniz sanatçı kimdir?

Rahmetli Müslüm Gürses. Arabesk
yaşantımız olduğu için... Zaten
kendisi de ‘Baba’ diye adlandırılıyor.
Severim.

›Bilgisayar oyunları ile aranız
nasıl, yayıncılık başlıyor mu?
Bilgisayar oyunları ile aram
iyi diyebilirim, günde 3-4 saat
vakit geçirdiğim oluyor. Hatta
bu oyunların bir kısmını Twitch
kanalımdan yayınlıyorum, orada
da bizi takip edenler ile bazen
oyunlar oynayıp bazen sohbetler
gerçekleştiriyorum.
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‘

Genel olarak insanların
hayallerinin peşinden koşması
taraftarıyım. Olmadı diyerek bir
şeylerden vazgeçmeyi doğru
bulmuyorum. Mücadele etmek
gerekiyor.

‘

›Peki, bir gününüz nasıl geçiyor anlatabilir
misiniz?

Uyandığımda biraz sosyal medyaya baktıktan
sonra bilgisayar başında çalışıyorum,
biraz oyun oynuyorum. Daha sonra dışarı
çıkıyorum, toplantılar, görüşmeler, arkadaşlar
ile vakit geçiriyorum. Rutin geçiyor eğer
konser ya da şehir dışı bir etkinlik yoksa.
Akşam yatmadan önce Youtube’da trendleri
en çok izlenen videoları takip ediyorum. Aynı
zamanda dijital içerikleri inceleyip takipte
kalmak gerekiyor.

›Peki, müzikle ilgilenen gençlere neler
tavsiye edersiniz?

Yani sadece müzikle ilgilenen değil genel
olarak insanların hayallerinin peşinden
koşması taraftarıyım. Olmadı diyerek bir
şeylerden vazgeçmeyi doğru bulmuyorum.
Mücadele etmek gerekiyor. Bunun yanında
tabi ki güzel müzik yapmak yeterli değil
yeteneğin yanında artık kendinizi insanlara
göstermeniz, ulaşılabilir olmanız kısaca
keşfedilmeniz gerekiyor.

›Sanatçı olmasaydınız hangi mesleği
yapmak isterdiniz?

Sanatçı olmasaydım büyük ihtimal dede
mesleği ve baba mesleği olan dericilik işiyle
uğraşırdım.

Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için
Rica ederim, ben teşekkür ederim. Tüm
okurlarımıza ve Çekmeköy halkımıza
selamlarımı iletiyorum.

İbrahim Yörük
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YENİ ZELANDA
CAMİ SALDIRISI
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Yeni Zelanda Cami Saldırısı
ve İslamofobi
İslamofobi, son yıllarda giderek
artış gösteren bir durum olurken
insanların İslam’a bakışı sürekli
olumsuz yönde etkilenmektedir.
Kendini çeşitli saldırılar ve
dışlamalarla ön plana çıkaran
bu anlayışın aslında İslam’a
ve Müslümanlara karşı bir
hareket olduğunu ifade etmek
mümkündür. Yeni Zelanda’da
gerçekleşen cami saldırısını ele
almadan önce İslamofobi’nin
ne olduğunu açıklamak konuyu
daha iyi kavramak açısından hayli
değerli olacaktır. O halde ilk olarak
İslamofobi nedir? sorusuna cevap
vererek başlayalım!

İslamofobi Nedir?

İslamofobi kavramı, İslam ve
‘phobia’ yani korku kelimelerinin
bir araya gelmesiyle oluşmuş
bir tamlamadır. Bu kavramın ön
plana çıkmasında çeşitli unsurlar
söz konusudur. Türkçede İslam
Korkusu olarak da bilinen bu
kavramın sadece İslam dinine
değil bu dine inananlara ve dine
ait olan bütün kültürel unsurlara
karşıtlık olduğundan söz etmek
gerekir. Korkunun sonucunda kin
ve nefret duygularının yayılması da
söz konusu olur.
İslamofobi kavramının ortaya
çıkışı 1990'lı yılların ilk evresinde
olmuştur. 1991 yılında ‘İslamofobi’
kavramının kullanılması söz
konusu olsa da bu kavramın
bir anlayışı işaret etmesi 11 Eylül
saldırıları ile kendini hissettirmiştir.
Kendini Müslüman olarak ifade
eden terör örgütlerinin saldırıları
nedeniyle Batı dünyasında
ciddi anlamda dillendirilen
İslamofobi’nin temelleri
Endülüs’ün Emeviler tarafından
fethedilmesi vardır.
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Batı dünyasının İslam’a bakışı
daima problematik olduğundan
Müslüman olan ya da Müslüman
olduğu düşünülen her harekete
karşı çok ciddi bir karşı çıkış
söz konusu olur. İslamofobi’nin
güçlenmesini uluslararası ilişkiler
alanında çalışmalar yapan
Huntington’ın ‘Medeniyetler
Çatışması’ eseri de destekler.

Yeni Zelanda Saldırısı ve
İslam Korkusu

2019 yılında dünya Yeni Zelanda’da
bulunan 2 farklı camiye yapılan
saldırıyla uyandı. Müslümanlara
ve yabancılara yönelik şiddet
eylemleri Kıta Avrupası’ndan
sonra Yeni Zelanda gibi uzak
coğrafyalara da yayılmış oldu.
İnsanların huzur ve refah içerisinde
yaşadığı bir coğrafya olan Yeni
Zelanda’da bu saldırı şok etkisi
yaratsa da saldırganlara yönelik
tutum maalesef üzücüydü.
Yeni Zelanda’nın ChristChurch
adlı kentindeki iki camiye
yapılan saldırıda 52 Müslüman
hayatını kaybetti. Saldırganların
taşıdıkları silahlar ve patlayıcılar
düşünüldüğünde saldırının planlı
olduğu gün yüzüne çıkıyordu.
Yeni Zelanda hükümeti ve
ilgili kurumlar yaşanan olayı
derinlemesine araştırsa da
Müslümanlara karşı tutumun
değişmediği görülüyordu.
Batı dünyasında bir camiye
saldıran kişilerin genellikle
psikolojik rahatsızlığı olan
bireyler olarak yansıtılması
İslamofobik düşüncenin farklı
bir versiyonudur. Çünkü Charlie
Hebdo ve Londra’daki Metro
Patlaması düşünüldüğünde haber
kaynaklarının tamamı ilk andan
itibaren terör saldırısı olarak haber
yapmıştı.
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Terörün dini, dili ve ırkı olmadığı
düşüncesi pragmatik bir
şekilde yansıtılsa da Oryantalist
düşünce tam tersini iddia eder.
Müslümanlara karşı gerçekleşen
saldırılarda toplumdan
soyutlanmış ve yalnızlaşmış
insanların psikolojik sorunlardan
kaynaklanan patlamaları ön plana
çıkar. Bu nedenle de İslamofobi
artarak devam eder. Peki, bu
duruma karşı Yeni Zelanda Cami
Saldırısı örneğinden de harekete
geçerek bir çözüm bulmak
mümkün mü?

İslamofobi’nin Nedenleri
Nelerdir?

İslamofobi’nin nedenleri
genellikle bu kavramla alakalı
en çok tartışılan konulardan
bir tanesi olur. Bu nedenle de
nedenleri ele alırken iki farklı
bakış açısından İslamofobi ile
alakalı değerlendirmeler yapmak
çok daha sağlıklı olacaktır. Hangi
anlayışın gerçek ve doğru olduğu
göreceli olduğundan bu konuda
sadece değerlendirmeleri yapmak
yeterli olacaktır.

İslamofobi’nin Kaynağı
Müslümanlardır

Batı dünyasının kabul ettiği bir
anlayışa göre İslamofobi’nin
temeli Müslümanlardır. Çünkü
Müslümanlar saldırgan bir tutumla
Batı dünyasına bakarken sürekli
olarak çevrelerine zarar verirler.
Bu da aslında nefret edilecek bir
profilin oluşmasına neden olur.
İslamofobik anlayışın yayılmasına
neden olan bu durum da gittikçe
daha büyük kitlelerin İslam’a
yönelik saldırgan bir tutum
sergilemesine neden olur.
Müslümanların genellikle karşı
çıktığı bu durumda İslam dünyası

saldırıları gerçekleştirenlerin
Müslüman olmadıkları düşüncesini
savunur. Bir insanı öldürmenin
bütün insanlığı öldürmek olduğu
anlayışı ile hareket eden İslam
dünyası bu konuda terörist
saldırıları da lanetler.

İslamofobi’nin Kaynağı
Batı Dünyasıdır

İslamofobi’nin kaynağını batı
dünyasında görenlerin sayısı
azımsanmayacak derecede
fazladır. Çünkü İslam’a yönelik
olumsuzluğun yayılması batıda
yaşayanların Müslümanlar’a karşı
bakış açısını değiştirir. Bu durum
neticesinde de Batılı toplumlar
İslam dünyasına ait her şeyi
dışlar. Dışlanmışlık ise Müslüman
kitlelerin bir karşı çıkışla kendilerini
hissettirmelerine neden olur.
İster inşacı bir yaklaşımla ister
realist bir yaklaşımla konuya
yorum getirin. İslamofobi ile alakalı
sorunları çözmenin temelinde
diyalog olduğundan söz etmek
şarttır. Yeni Zelanda toplumu
saldırıyı öven söylemler ile hareket
ettiğinde insanların bu saldırıların
tekrarı için çaba sarf edeceğini
bilmek gerekir. Öte yandan
Yeni Zelanda’da bu saldırıların
olumsuzluğu vurgulandığında
toplumun İslamofobik bakış
açılarından sıyrılacağı bir gerçektir.
İslam ve yabancı düşmanlığı;
modern toplumların en ciddi
problemleri olarak dikkat
çekiyor. Bu nedenle de insanlık
bu konularda güçlü bir refleks
yaratarak kendini yenileyecek bir
tutum sergilemeyi arzu ediyor.
Eğer İslamofobi ile başa çıkmak
istiyorsak bizden olmayanı
kucaklamayı öğrenmeliyiz.
Büşra Tosun
Yörük
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Cengiz Aytmatov ne güzel bir finalle son verir 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde...
Sevgi neydi? Sevgi emekti, iyilikti... Sevgi dostluktu. İnsan olmaktı sevgi.
Duyguların en güzeliydi. Şefkatin, merhametin, tutkunun ve hayranlığın en saf ve
doğal haliydi.
Karşılıksız, hesapsız ve karşımızdakini
sıkmadan, boğmadan en nahif
duygularımızla sevdiğimizin mutluluğundan
mutlu olmanın ta kendisi olan sevgi, hayatın
kaynağı aslında...
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Kimsesiz olsa bile insan, içinde barındırdığı
sevgi ile tüm olumsuzluklara tahammül
edebilir. Sevgisi vardır içinde, umursamaz
yalnızlığı, halsizliği ve dahi halden
anlanmayışı... Sevgisi sayesinde sabır yüklü
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bir gönüle sahiptir, dayanıklılığı,
affediciliği ve kendine hakim olup
hiddete yenilmeyişinin kaynağı da bu
sahipliğidir işte..
Sevmek güzel şeydir. Yüreğin varlığını
tüm bedene hissettiren ilahi bir güçtür.
Sevginin devamı emeğin varlığı ile
mümkündür.
Sevgi varsa bir gönülde, değmeyin
keyfine. Sevinç de vardır orada, heyecan
da, merhamet de... Olumsuz duygular
silikleşir adeta varlığı ile. Olumsuzluklar
varlığını sürdüremez sevgi barındıran
gönüllerde. Akıl gibi, bilgi gibi olduğu
yere pozitiflik yayar olağan gücüyle,
böylelikle seyrana döner kalp.
Yaşamın kaynağı dediğimiz sevgi,
insanın yaşadığını hissetmesini sağlar.
Kinin, nefretin ve kibirin değil, sevginin,
dostluğun ve aşkın varlığı ile yaşamanın
tadına varır insanoğlu ve kaynağı hep
sevgidir. Ufak şeylerden bile mutlu
olunabileceğinin farkına vardıran bu
ilahi duygu, bakış açımızı, yaşayışımızı
ve hal ve hareketlerimizi de kapsayarak,
bizi bize ulaştırır. Öyle güçlüdür ki
kötülüklerden koruduğu gibi, kötülük
yapmaktan da alıkoyar.
Hele sevdiğini itiraf edebilmenin haklı
mutluluğu tarif edilemez. Sevmek
zaten bir mutluluk iken sevdiğini
söyleyebilmenin tadını yaşayan bilir.
Acılara dayanma gücünü, zamanın
yanısıra sevgi ile kazanan insan,
hayatın küçük zorluklarının, yaşamın
mutluluğunu nasıl büyüttüğüne şahit
olur. Zorluğun her atlatılışı mutluluğun

galip gelmesinin sembolüdür. Her
sabah daha bir yaşam sevinci ile
kalkar ve başlar gününe. Ayakları geri
geri gitmez her hareketinde. Daha
başarılıdır çünkü pozitif duyguların en
başındaki ilahi gücü onunladır. Rabbin
verdiği bu güç ile zorlukları aşar, aştıkça
katmerleşerek başarıdan başarıya
koşturur. Sevgi dolu bir kalp taşıyorsa
eğer, enerjisi bitmez. Bıkmaz, tükenmez
ve yılmaz, hayatın zorlukları karşısında.
Sevgisi sayesinde yenilse de, yeniden
ayağa kalkmasını bilir ve enerjisi ile
yeniden başarır. Yeniden ve yeniden...
Gerçek sevgi sahiplerinin, bu sevgileri
gördükleri iyiliklerden değildir. Onlar
kötülük görse bile karşısındakilere
sevgi beslemeyi kesmezler. Yaradılanı
severler, Yaradandan ötürü...Kötülük
gördüğünde sevgisi tükeniyorsa,
duyguları nefrete dönüşebiliyorsa,
besledikleri duygunun gerçek sevgi
olmadığı aşikardır. “Nefret, nefreti
defedemez; bunu sadece sevgi
yapabilir” der ya Martin Luther King.
Olumsuz olan tüm duyguların ancak
olumlu duygularla yok edilebileceğine
dikkat çeker. Olumlu duyguların
başında sevgi vardır.
Sevgisizlik, kurumuş topraklar gibidir.
Bütün çiçeklerin solduğu bir bahçe
düşünün... Güneşsiz, çimensiz... Kim
böyle bir bahçenin içinde olmak
ister ki? Eğer mis kokulu çiçeklerin
olduğu, yemyeşil çimenlerle kaplanmış,
gökyüzüne ulaşan gürbüz ağaçlara
sahip bir bahçe içinde olmak istiyorsa
insan, gönlünde gerçek sevgiyeSultan
yer Betül Kaya
vermeli, onu eksik etmemelidir. Uzman Psikolog
instagram: psikologbetulkaya

Gönül Demet
instagram:gonul.gozuyle
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“Türklerin, ruhu titreten bir sanatı var, sihir gibi…”
KUBİLAY DİNÇER
Medeniyetin Dili Sanattır.
Kendi Sanatını Tanımadan, İlerleme Kaydedilemez.
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2006 yılının bir yaz günü

Barutçugil’in evine gidiliyordu.

sevmişti. Merak ettiklerini

Kadıköy vapurunun

Ben de katıldım. Bu grupta

öğrenme hevesi içindeydi.

güvertesinde bir grup

Osman Şimşek de vardı. Bu

İstedikleri çoktu.

ebrucuyla karşılaştım.

gruptan birçok ebrucunun yanı

Kadıköy’de oturduğunu

Gruptakiler vapurun

sıra heyecanlı bir delikanlıyla

öğrendim. Atölyesine gittim. O

güvertesinde esen rüzgârla

da tanıştım. Heyecan içindeydi.

da benim evime geldi. Her türlü

serinliyor, sohbet ediyorlardı.

Yeni öğrendiği sanatın peşinde

ebruyu çözmek istiyordu.

Hep beraber ebrucu Hikmet

koşuyordu. Ebru sanatını çok

- Kubilay, ebruya nasıl başladın

incelemeye başladım. Uçağın
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daha dikkatli bakmaya, iyice
penceresinden yeryüzüne
baktığımda görüntü ebruydu.
Topraktaki cemrede de ebru
vardı.
O nedenledir ki, ebruyu
tanıdıktan sonra âşık oldum.
Hocam, ebru bana şöyle
seslendi: “Ben güzellikler,
zamanlar, kültürler yumağıyım;
sıcacığım, ışığım, evrenim.
Hayatın kendisiyim! Tarihime
bak, yüzyılların imbiğinden
geçtiğimi görürsün. Ataların
yüzyıllar öncesinde keçe
üzerine ebru yapıyorlardı.
Önce beni keçe üzerine alarak
oluşturdular. Kâğıt yapımını
öğrendikten sonra kâğıt üzerine
de aldılar. Ben senin için de
kolay kolay ebru olmadım.
Yüzyıllar içinde bana yenilikler
katanlar oldu, sevindim. Bazıları
denediklerini arkadaşlarından
esirgediler. Bu taraf benim için
üzücüydü.”

atmaya başladı. O anda ebru
aşkı kalbime doldu. O renkler
anlatır mısın?
- Hocam, ebruyu ilk
gördüğümde, doğrusu beni
hiç cezbetmemişti. Bir gün
arkadaşımı tekne başında
ebru yaparken gördüğümde,
oluşuma çok şaşırdım. Su
yüzeyine serpilen boyalar
dağılıyor, tüm yüzeyi
kaplıyordu. Ardından gelen
boyalar kendine yer açıyor,
su yüzeyinde güzellikler
oluşturuyordu. Kalbim küt küt

kalbimde ışık oldu, enerji oldu,
sel oldu.
Hocam, ben Biyoloji
Öğretmenliği mezunuyum.
Laboratuvarda mikroskopla
gördüğümüz hücreleri
arkadaşım su yüzeyinde
oluşturuyordu. Kısacası ebru
teknesinde hayat vardı.
Hayatın değişkenliğini ebru
teknesinde izliyordum. Gök
bilimini de çok severim. Ebruyu
gördükten sonra gökyüzüne

O günden sonra malzemeleri
alıp sabahlara kadar deneme
yanılma yoluyla denedim de
denedim. Ta ki öğrendiğime
kanaat getirinceye kadar.
Daha sonra kurslar vermeye
başladım. Hocam, öğretirken de
öğrendim. Hâlâ öğreniyorum.
Meğer öğrenmem hiç
bitmemiş.
Kubilay’ın atölyesine ziyarete
gittiğimde; ebru yapımını
bir sisteme oturttuğunu, her
bildiğini hiç esirgemeden
kursiyerlerine, şimdi de internet
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kanalıyla bütün dünyaya öğrettiğini gördüm.

seveceğim insanlar verdi. Sevdirdi de…

İnsan güzelliğinin en güzel vasıflarından biri

Ebru ile çevre edindim. Onunla âşık oldum.

olan, bildiklerinin doğrusunu kıskanmadan

Aşklar yaşadım. Tanımadığım 30 ülkeye (Tüm

öğretebilmek duygusunu Kubilay’da görünce

Avrupa ülkelerine, Kuzey Afrika ülkelerine,

saygı duydum. Eğer ebru sanatı, Kubilay

Uzak Doğu ülkelerinden Japonya, Çin,

gibi bildiklerini kıskanmadan anlatan kişiler

Kore’ye), 50’den fazla dünya şehrine gittim. O

elinde olsaydı, bugün daha farklı yerde olur,

ülkelere ebru ile güzellik serdim. O güzellikler

dünya çoktan ebruyu sanat olarak kabul

sayesinde, yabancıların ülkeme, atalarıma

ederdi. Ebru, Kubilay gibiler sayesinde çok yol

saygı duymalarını sağladım.

kat etti. Ebru sanatı adına teşekkür ediyorum.
Ebru artık 21. yüzyıl sanatını etkileyecek

Dünya ülkelerine yaptığım her seyahat, o

düzeyde.

yörenin coğrafyasını, kültürünü öğrenmemi,
havasını hissetmemi, kokusunu almamı,

Hocam; ebruda insanı oluşturan iki element

sularını, yemeklerini tatmamı sağladı.

var. Su ve toprak… Bu durum beni çok

Kitaplarla öğrenemeyeceğim kadar çok şey

düşündürdü. Su; enerjisi, gücü bol bir

öğrendim. Ülkeme her seferinde daha zengin

element. Ben su ve topraktaki gizemi

olarak döndüm. Mutluluğun gidilen yolun

çözmeye çalışırken, ebrudaki ateşi ve havayı,

üzerinde olduğunu gördüm. Her seferinde

hatta beşinci element olarak ruhu hissettim.

keşiflerim oldu. En sonunda kendimi

Ebrunun ruhu ve ruhlar üzerine etkisini

keşfettim. Dünyada ne kadar küçük bir yer

öğrendim… Ruhun olamadığı yerde yaratma

kapladığımı gördüm. Egolarımdan arındım.

da güzellik de olmuyordu. Zamanla güzelliğin

Her ebru yolculuğu benim için ruhsal bir

dünyayı koruyacağını öğrendim. Güzellik

yolculuk da oldu.

ebruydu. Enerjisi de sevgiydi. Sevginin
etrafa yaydığı ısı ve ışık vardı. Allah’ın ışığı.

Âşık Veysel’in dediği gibi “karnın yardım

Kilometrelerce yol alan ışık...

kazma ilen, belinen; yine de karşıladı
gülinen”. İlkin beğenmediğim ebru önüme
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O güzele gönül verdim, âşık oldum. Öğle bir

güller serdi. Gönül gülleri… Binlerce kişinin

aşk ki hocam, 15 yıldır peşinden koşuyorum.

gönlünde yer buldum. Onlar da benim

Ömrüm oldukça da koşacağım. Bu aşk hiçbir

gönlümde… Tüm dünyadan sayamayacağım

aşka benzemiyor. Bana meslek oldu. Bana

kadar dostum oldu. Öğrendim, öğrettim.

su verdi, ekmek verdi, aş verdi, çevre verdi,

Üstelik para da kazandım.
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Hocam, biliyor musunuz, şimdi

olduğunu vurguluyor.

ben okuduğum okulun Biyoloji

Kubilay; Dünya Ebru Günleri

Öğretmenliği bölümünde ebru

organizasyonlarının tamamında

hocalığı yapıyorum. Öğrenciler

yer alarak önemli katkılarda

benim ebruya olan sevdamı

bulundu. Dubai’de yapılan

öğrenmeye çalışıyorlar. Onlar

6. Dünya Ebru Günü’nün

için de ebru sevdaya dönüştü.

sponsorluğunu da üstlendi.
Kendi gibi ebruya gönül vermiş

Hocam, biz ebrucular ebruyu

Nilüfer Dinçer’le evlendi. Her

ruhumuzla seviyoruz. Ebru,

gün birlikte güzelliklere imza

elementlerimizi titretirken en

atıyorlar. Fosforlu boyalarla

çok da ruhumuzu titretiyor.

ışıklı ebruların yanı sıra vücut

16. yüzyılda yurdumuza gelen

boyama sanatını da geliştirdiler.

seyyahlardan, 1587-1589

Kubilay; unutma, tarih

yılları arasında İstanbul’da

var olanla ilgilenir. Sen de

yaşamış Reinhold Lubenau,

oluşturduğun binlerce ebru,

Almanya’da yayınladığı

yetiştirdiğin binlerce ebru

Reinhold Seyahatnamesi

sanatçısıyla varsın. Tarihe

(Osmanlı Ülkesinde 1587-

katkıda bulunmak her insana

1589 1.Cilt Reinhold Lubenau)

nasip olmaz. İyi ki varsın!

adlı kitabında “Türk Kâğıdı
Ebruyu” ilk anlatan kişi olarak,
“Türklerin, ruhu titreten bir
sanatı var, sihir gibi” diyor ve
ebrunun çok özel bir sanat

Gülseren Sönmez
Ressam ve Ebru
Sanatçısı

gulserensnmz@gmail.com
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Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı
(TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Törenine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, savunma sanayisindeki
yerlilik oranının yüzde 20'lerden
yüzde 80'lere çıkmasının
Cumhuriyet tarihindeki
en önemli başarılardan biri
olduğunu ifade etti. Erdoğan AKINCI
ile birlikte Türkiye'nin, bu
alanda dünyadaki en iyi
3 ülkeden biri olduğunu
belirterek, Türkiye’nin son 19 yılda
yazdığı başarı hikayesinin en ön safında savunma
sanayisinin olduğunu ve tüm dünya tarafından bu
başarının kabul gördüğünü söyleyerek “Bu başarının
arkasında ‘yapamayız’ diyenlerin mandacı kafaların
arkasında ‘en iyisini biz yaparız’ diyen inanmış
yürekler var.” dedi. Tören alanında ziyaretçiler için
4 adet Akıncı TİHA sergilendiği, kapalı alanda ise
TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan tarafından geliştirilen
SOM Seyir Füzesi ve TÜBİTAK SAGE tarafından yerli

olarak geliştirilen Nüfuz Edici Bomba (NEB)
bulunan iki adet TİHA sergilendiği belirtiliyor.
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Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI
Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Tekirdağ/
Çorlu’da bulunan Hava Meydan Komutanlığı’nda
gerçekleştirilen törenle TSK’ya teslim edilerek
hizmete alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen TİHA’ların
halen kullanılmakta olan ve büyük başarılara
imza atan Bayraktar TB2 ve ANKA’dan, operasyonel
kabiliyetler ve yüksek faydalı yük açısından daha
güçlü, ayrıca gelişmiş ekipmanlarla daha etkin ateş
gücü olduğu söyleniyor.
AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Özellikleri:
*İlk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde yaptı.
*11594 metre yüksekliğe çıkarak milli olarak
geliştirilen bir hava aracıyla en yüksek irtifa
rekorunu kırdı.
*En uzun süre 25 saat 46 dakika havada kaldı.
*Hava-Hava füzeleri ile havadaki hedefleri
vurabilecek
*Hava bombardımanı yapabilecek
*Haberleşme menzili sıkıntısı yaşamadan, uydu
vasıtasıyla komuta edilebilecek.
*1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek.
*20 metre kanat açıklığına sahip, 4,1 Metre yükseklik
ve 12,2 metre uzunlukta
*Maksimum hızı 195 Knots
*Yapay zeka özelliklerine sahip ve geliştirilmiş
haberleşme ve elektronik destek sistemlerine sahip
*Zorlu hava koşullarında dahi görev yapma
yeteneğine sahip

Ümit Şener

Gazeteci-Yazar
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Çekmeköy Belediyesi, Gençlik ve Spor
Bakanlığı desteği ile yeni gençlik
yatırımlarına hız kesmeden devam
ediyor. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz geçtiğimiz Mart ayında
imzaladığı protokolle Çekmeköy’e 20
basketbol sahasının yapımı için ilk
adımı atmıştı.
Gençlik projeleri kapsamında;
Hatice Mehmet Ekşioğlu İlköğretim
Okulu, Şehit İzzet Yüksel İlköğretim
Okulu, Nükte Sözen İlköğretim
Okulu, Mehmetçik Lisesi, TOKİ
Lisesi, İMKB Lisesi, 125.Yıl İlköğretim
Okulu, Ekşioğlu Mah. Mehmet Akif
Ersoy Orta Okulu, Tevfik Ezel Kınay
Meslek Lisesi, Erdal Yılmaz
İlköğretim Okulu’nda yapımı

tamamlanarak gençlerin kullanımına
sunulan basketbol sahalarına
yenileri ekleniyor. Önümüzdeki
süreçte 10 olan sahaların sayısı yeni
yapılacaklarla 30’a çıkarılacak.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “İlçemize kalıcı eserler
kazandırmaya devam ediyoruz.
Gençlerimize geçen Mart ayında söz
vermiştik. Çalışmalarımıza başladık.
Yapım çalışmalarını tamamlayıp
hizmete açtığımız 10 basketbol
sahasına ek olarak yaptığımız bu
20 yeni saha da tamamlandığında
inşallah 30 yeni basketbol sahamızı
çok kısa bir süre içinde şehrimize
kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu
olsun,” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi okul bahçeleri ve parklara 20 yeni basketbol
sahasının yapımı için çalışmalara başladı.
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ORMANLARDA
DENETİMLER
DEVAM EDİYOR
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Çekmeköy Belediyesi Zabıta
Ekipleri, Çekmeköy İlçe Jandarma
Komutanlığı ve Çekmeköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
ormanların güvenliği için asayiş
denetimi gerçekleştiriyor.

ve yangınlara karşı önlemler alıyor.
Orman içerisine giren ekipler,
ağaçların arasında daha önceden
yakılan ateş alanlarını ve orman
çevresindeki çitleri kundaklama
riskine karşı kontrol ediyor.

Çekmeköy Belediyesi Zabıta
Ekipleri, Çekmeköy İlçe Jandarma
Komutanlığı ve Çekmeköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
denetim yaparak ormanlık alanlar
ile çevrelerinde kundaklamalara

Yüz ölçümünün büyük bir bölümü
ormanlarla çevirili olan Çekmeköy’de
belediye ve asayiş ekiplerinin
denetimleri devam edecek.
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AFET
BÖLGELERİNDE
YARALARI
SARMAK
İÇİN YOLA
ÇIKTIK

a b e r l e r

2018 yılında kurulan Çekmeköy
Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi
(ÇEKUT); Kastamonu, Bartın ve
Sinop’ta gerçekleşen sel felaketlerinde
görev yapmak üzere bölgeye
hareket etti. Bölgeye ayrıca ihtiyaçlar
doğrultusunda bir de yardım tırı
gönderildi. Çekmeköy Belediyesi
önünden hareket eden ÇEKUT ekibini;
Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut
Sezgin, AK Parti İlçe Başkanı Akın
İlhan ve Çekmeköy Kastamonulular
Dernek Başkanı Nuri Uçar dualarla
uğurladı.

Bizden h

Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler
sel bölgesindeki yardım çalışmalarına
katılmak için bölgeye hareket etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “Son birkaç aydır yangınlar,
seller depremler ve üzücü kaza
haberleri alıyoruz. Millet olarak zor
zamanlar geçiriyoruz. Ama her
zaman olduğu gibi dimdik ayakta
ve çok güçlüyüz. Sel bölgesindeki
yaraları hep birlikte saracağız.
Bugün ilçemizden ekiplerimiz
bölgeye intikal edip ellerinden gelen
gayreti gösterecekler. Temel ihtiyaç
malzemelerinden oluşan yardım
tırımızda ekibimizle birlikte orda
olacak.” dedi.
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MUHTARLARIMIZLA
BİRLİKTE BÖLGEDEYİZ
Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Muhtarlar
Federasyonu’ndan yangın bölgesine anlamlı destek
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Tırların yüklenmesine de destek
veren İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Osman Boyraz “Her zaman

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “Şuan ilçemizde
büyük bir yardım kampanyası
başlattık. Bugün yolladığımız
bu malzemeler yardım
kampanyamızdan bağımsız olarak
hazırladığımız malzemelerden
oluşuyor. İnşallah bölgede faydalı
olurlar. Yangından etkilenen
ve çalışmalarda aktif çalışan
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir
nebze de olsa giderebileceksek ne
mutlu bize,” dedi.

a b e r l e r

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Osman
Boyraz ve İstanbul Muhtarlar
Federasyonu Başkanı Kadir
Delibalta otobüslerle yangın
bölgesine giden muhtarları
dualarla uğurladı.

Biz de bugün burada yaklaşık
bir haftadır ülkemizin çeşitli
yerlerindeki yangınların bir
an önce son bulması için dua
ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz
el ele vererek, bütün imkân ve
kabiliyetiyle yangını söndürme
ve soğutma çalışmalarını yapıyor.
İnşallah en kısa sürede bu zorlu
süreci de atlatmış olacağız,” dedi.

Bizden h

Tüm yurdun tek yürek olarak
hareket ettiği bu günlerde
Çekmeköy Belediyesi İstanbul
Muhtarlar Federasyonu ile
koordineli şekilde gerçekleştirdiği
çalışma ile yangın bölgesindeki
yaraları sarmak için harekete
geçti. Yapılan çalışma ile afet
bölgesindeki ihtiyaçlara katkı
sağlamak için hazırlanan yardım
malzemeleri otobüsler ve tırlarla
yola çıktı.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu
Başkanı Kadir Delibalta ise
“Okyanusta damla misali
devletimizin ve milletimizin
yanında olmak için çalışıyoruz.
Sloganımız İstanbul’dan
Anadolu’ya gönül köprüsü kurmak,
yanan yüreklere su serpmek.
Bize destek veren Çekmeköy
Belediyemize ve hayırseverlerimize
teşekkürlerimizi sunuyorum,” dedi.
olduğu gibi muhtarlarımız
hayır işinde bir araya geldiler.
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ÇEKMEKÖY’DE

AŞURE BEREKETİ
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure
ikram etti.
Çekmeköy Belediyesi’nin Muharrem ayı
münasebetiyle geleneksel hale getirdiği aşure
dağıtımı bu yılda ilçede belirlenen noktalarda
gerçekleştirildi. Bereketin simgesi aşureler
sabahın erken saatlerinde hazırlanmaya
başlandı. Hazırlanan aşureler vatandaşlara
ikram edildi.
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan
Şahinbey Camisi’nde gerçekleşen dağıtım
programına katıldı.
Programda vatandaşlarla sohbet eden
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
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Poyraz; dinimizde faziletli aylardan biri olan
Muharrem ayının ülkemize, İslam alemine
ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi
temennisinde bulundu. Başkan Poyraz;
“Bütün şehitlerimizi ve ehlibeytimizi saygı ve
rahmetle anıyorum. Rabbim hepsinden razı
olsun. Bu mübarek ay vesilesi ile kusurları
değil sevgiyi ön plana çıkaralım. Aşurenin
yapımı ve paylaşılması çok önemlidir. Birçok
malzemenin buluşmasıyla ortaya çıkan bu
tatlının bizim farklılıklarımızı temsil ettiğine
inanıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi
bozmasın, ülkemizi bölmeye çalışanlara
aramızı açmaya çalışanlara fırsat vermesin.
Bu mübarek ayda dualarımızda İslam alemini
unutmayalım. Aşurelerin yapımında ve size
ulaştırılmasında emeği geçen kıymetli mesai
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,” dedi.

Bizden h
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Çekmeköy Belediyesi yaz tatilinde okulların eksiklerini
gidermek için çalışma başlattı.
Çekmeköy Belediyesi İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile koordineli şekilde
gerçekleştirdiği okullarda bakım ve
onarım çalışmalarına başladı. 2021-2022
eğitim-öğretim dönemi öncesinde
okullarda tespit edilen eksikler yapılan
çalışmalarla giderilecek.
Yapılan çalışmalarla okulların
ihtiyaçlarına göre boya badana, sıra
bakımları, musluk ve lavabo tamirleri,
bahçe düzenlemeleri, dış cephe boyası,
çatı tadilatı ve dış kapı tamirleri yapılıyor.

olmazsa olmazımız. Pandemi sebebiyle
öğrencilerimiz okullarına çok sık gelip
gidemediler ama inşallah bu eğitim
öğretim döneminde eskisi gibi coşku
ve neşe okul koridorlarından hiç eksik
olmayacak. Tatil bittiğinde öğrenci
kardeşlerimiz ve öğretmenlerimiz
yenilenmiş, hiçbir eksiği bulunmayan
okullarda eğitime başlayacaklar.” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “Yıl içerisinde ilçemizdeki
okullarımızın çeşitli vesilelerle
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Eğitim bizim
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olabilmek için yarıştı. Festivale katılan

düzenlenen 'Car Fest 2021’de yüzlerce

yüzlerce araç hem renkleri, hem teknik

modifiye araç bir araya geldi.

donanımları, hem de ses sistemleriyle

Yüzlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy

görücüye çıktı.

Belediyesi sponsorluğunda Çekmeköy

Yarışma sonunda birinci olan araçlara

Family Garage tarafından düzenlenen

plaket ve kupaları verildi. Trafiğe

Çekmeköy Car Fest 2021’de bir araya

kapalı alanda düzenlen yarışlarda drift

geldi. Ömerli Stadı’nda düzenlenen

gösterileri de düzenlendi.

a b e r l e r

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde

Bizden h

MODİFİYE
TUTKUNLARI
CAR FEST 2021
ÇEKMEKÖY’DE
BULUŞTU

yarışta rengarenk araçlar birinci
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Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş savaşı
kahramanları rahmetle anıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taşdelen
Atatürk Anıtı'nda sabah saat 09:00'da
düzenlenen programda; Kaymakamlık,
Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı
çelenkleri, Çekmeköy Kaymakamı Adem
Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve Çekmeköy İlçe Garnizon Komutanı
Yarbay Bora İlker Demir tarafından Atatürk
anıtına sunuldu.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin manevi
huzurunda bir dakikalık saygı duruşunun
ardından şanlı bayrağımız İstiklal Marşı
eşliğinde göndere çekildi. Ardından
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

tören alanında okundu.
Çekmeköy Belediye Başkanı “ Tüm dünyaya;
Türk milletinin millî birlik ve beraberlik şuuru
içinde, sonsuza kadar hür ve bağımsız bir
şekilde yaşayacağını bir kez daha gösteren
Büyük Taarruz Zaferi’nin 99.yıl dönümünde
bu azız vatanı bizlere miras bırakan Gazı
Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi
rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer
Bayramı’mız kutlu olsun,” dedi.

Başkan Ahmet
Poyraz “Gençlik ve
Spor Bakanlığımızın
desteğiyle kurduğumuz
bu alanlarda binlerce
çocuğumuz doyasıya
eğlenip vakit geçirdi.

Sultançiftliği İlkokulu, Fatma Talip
Kahraman Kız İmam Hatip Lisesi ve
Taşdelen 125. Yıl İlkokullarının bahçelerinde
kurulan havuzlarda hijyen kurallarına
büyük bir titizlikle dikkat edildi. Havuzlar;
gün içinde verilen aralarda dezenfekte
edilerek çocukların sağlıklı ortamda
yüzmeleri için hazır hale getirildi.
Gerçekleştirilen yüzme kurslarında
çocuklara mayo ve boneleri Çekmeköy
Belediyesi tarafından dağıtıldı.

a b e r l e r

Çekmeköy Belediyesi yaz yüzme
havuzlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da
binlerce çocuk doyasıya eğlendi. 7-14 yaş
aralığındaki çocukların katıldığı
kurslarda yüzme eğitimlerini
akademik eğitmenler verdi.
Eğitim havuzlarında ders
alan çocuklar suyun tadını
çıkardı.

Şenlik Var” etkinliklerimiz de başladı.
Programlarımıza web sitemizden ve sosyal
medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz, ”
dedi.

Bizden h

Çekmeköy Belediyesi’nin kurduğu yüzme
havuzlarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Ağustos ayında
“Mahallemde
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Çekmeköy
Belediyesi 21
mahallede sinema ve tiyatro düzenliyor.
Her yaz birbirinden farklı etkinliklerde
vatandaşları ağırlayan Çekmeköy Belediyesi,
Ağustos ayında renkli bir organizasyona daha
imzasını atıyor. “Mahallemde Şenlik Var”
adıyla düzenlenen organizasyonda sinema,
tiyatro ve çocuklar için animasyon gösterileri
gibi etkinliklerde vatandaşların keyifli vakit
geçirmesi amaçlanıyor.
İlçedeki 21 mahallenin tamamında yapılacak
organizasyonlar, 10 Ağustos Salı günü Merkez

a b e r l e r

Mahallesi Öğretmen
Semiha Yıldırım
İlkokul’nda yapılacak
etkinliklerle başladı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
“ Bu yaz açık hava sinemaları düzenledik
ayrıca çocuklarımızı spor okullarımızda
ağırladığımız programlar da düzenlemiştik.
İstedik ki yazın son ayı olan Ağustos’ta
da tüm mahallelerimizde etkinlikler
düzenleyip yaz akşamlarının keyfini hep
birlikte yaşayalım. 10 Ağustos’ta Merkez
Mahallemizde başlayacak etkinliklerimiz
aralıksız olarak devam edecek ve 29
Ağustos’ta yapılacak etkinlikle son bulacak.
Tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler
diliyorum,” dedi.
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30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI
KUTLU OLSUN
Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
kurtuluş savaşı kahramanları
rahmetle anıldı.
30 Ağustos
Zafer Bayramı
nedeniyle Taşdelen
Atatürk Anıtı'nda sabah
saat 09:00'da düzenlenen
programda; Kaymakamlık,
Garnizon Komutanlığı ve
Belediye Başkanlığı çelenkleri,
Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve Çekmeköy
İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Bora İlker
Demir tarafından Atatürk anıtına sunuldu.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin manevi
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huzurunda bir dakikalık
saygı duruşunun
ardından şanlı bayrağımız
İstiklal Marşı eşliğinde
göndere çekildi. Ardından
Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos
Zafer Bayramı mesajı tören
alanında okundu.
Çekmeköy Belediye Başkanı “ Tüm
dünyaya; Türk milletinin millî birlik ve
beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar
hür ve bağımsız bir şekilde yaşayacağını
bir kez daha gösteren Büyük Taarruz
Zaferi’nin 99.yıl dönümünde bu azız
vatanı bizlere miras bırakan Gazı Mustafa
Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi
rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer
Bayramı’mız kutlu olsun,” dedi.

Bizden h

istediğin

y

n
ma

P
25.000 KITA

cekmekoybeltr

cekmekoybelediyesi

a b e r l e r

istediğ
i
n
de
za
er

TOPLAM
.

www.cekmekoy.bel.tr
75

Köşe Yazısı

Ağrı ilimiz Doğu Anadolu
bölgemizde yer alır. Adını
kısmen sınırları içerisinde
bulunan 5163 metre yüksekliği
ile Türkiye’nin en büyük
dağı olan Ağrı dağından
almaktadır. 1927 yılında il
olmuştur. Kuzeyden Kars
ve Iğdır, Batıdan Erzurum
ve Muş Güneyden Bitlis ve
Van, Doğudan İran sınırı ile
çevrilidir. Ağrı' da mevcut
toprağın büyük kısmını dalgalı,
yüksek dağlık arazi meydana
getirir. Ağrı ilinde dağlar
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sıralar halindedir. Ağrı' da bitki
örtüsü olarak zengin otsu bitki
türleri egemendir. İlkbaharda
canlanan otlar, sonbaharda
havaların soğumasıyla
tükenir. Kışları soğuk ve sert,
yazları kurak ve sıcaktır. İl
deniz seviyesinden 1640 m
yükseklikte bulunmaktadır.
Topraklarının %46’sını dağlık
alanlar, %29’unu ovalar, %18’ini
platolar ve %7’sini yaylalar
oluşturmaktadır. Nuh Tufanı
ile ilgisinden dolayı Tevrat'ta
adı geçen Ararat Dağı ve

ülkesinin, Ağrı ve çevresinin
olduğu sanılması ve Nuh’un
gemisinin burada olması
ihtimali dolayısıyla Ağrı'ya
batılılar tarafından Ararat da
denilmektedir.
Nüfus: 535,435 Kişi
Yüzölçümü: 11.470 km²
İlçeleri: Merkez, Diyadin,
Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur,
Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır.
Merkez haricinde 7 ilçe, 12
belediye içinde 97 mahalle ve
563 köyü bulunur.

Ağrı’nın en önemli dağları
Büyük Ağrı (5163) ve Küçük
Ağrı (3925) dağlarıdır. Ayrıca
Ağrı-Van arasında yükselen,
3343 m yüksekliğe sahip
Tendürek Dağı, Van Gölünün
kuzeybatısında sönmüş bir
volkanik dağ olan 4058 m
yükseklikteki Süphan Dağı
ile Hama dağı, Aşağı Dağ
(3720), Karadağ (3243), Aladağ
(3250), Mirgemir Dağı, Çemçe
Dağları, Mergezer Dağları,
Tahir Dağları, çift öküz (
Solhan) Dağları ile Mızrak
Dağları bulunur.
Ağrı ilinde irili ufaklı birçok
akarsu vardır. İlin en büyük

Kenti, İbrahim Paşa (Hamur)
Kümbeti, Karagöz Kilisesi,
Girittepe Höyüğü önemli bir
yer tutar.

Köşe Yazısı

Tarihi yerler arasında;
Doğubeyazıt (Urartu), Şoşik,
Toprak kale ve Avnik Kaleleri,
İshak Paşa Sarayı, Ahmet
Hani Türbesi, Meya Antik

akarsuyu Fırat nehrinin ana
kollarından biri olan Murat
Irmağıdır. Bunun dışında irili
ufaklı 70’e yakın nehir, çay ve
dere bulunur.
Göl olarak en büyük gölü
Balık Gölüdür. Bunun dışında
Göl yüzü, Saz gölü, Şeyh gölü
ve Danikel gölü bulunur.
Ağrı’nın en büyük ovası
Eleşkirt ovasıdır. Burasının
toprağı verimli olduğundan
nüfus oranı da oldukça
yoğundur.
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Patnos, Doğubeyazıt ve Tutak
ovasıdır. Tutak ovasını Murat nehri
ikiye böldüğünden halk tarafından
Batı yönünde kalan kısma Antep
ovası, Doğu’da kalan kısma ise Göl
ovası denilmektedir. İlde Aladağ
yaylası ve sinek yaylası da oldukça
geniş bir alan kaplamaktadır. Diğer
yaylaları ise Mirgemir-Çakmak

(Kılıç) Yaylaları, Davul Yaylası, Kraktin
Yaylası, Pani Yaylası ve Katavin
Yaylası’dır.

Şehrin simgesi haline gelen,
Doğubayazıt’ın 7 kilometre
güneydoğusunda, Eski Beyazıt’a ve
ovaya hakim, yüksek bir tepenin
üzerine kurulmuş, pek çok bölümleri
olan 1685 yılında yapımına başlanan
ve yapımı 100 sene süren İshak Paşa
Sarayı muhakkak gezilmesi gereken
en önemli yer.

Doğubeyazıt Kalesi de gezilmesi
gereken yerler arasında…

Doğubeyazıt’ın 5 km doğusunda,
kayalıklar üzerinde yer alan ve
Urartu dönemine ait izler taşıyan
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Ağrı’da ayrıca Meya (Günbuldü)
Mağarası, ve Buz Mağarası da
bulunur.

"İslam Alimi Ahmed-i Hani’nin
hayatının ve yörenin 3 bin yıllık
tarihinin anlatıldığı bir müze olan
Ahmet Hani Kent Müzesi’nde
Ahmed-i Hani'nin eserleri,
mumyalanmış insan figürleri ve
yöreye özgü objeler yer alıyor.
Manzarası da çok güzel, gezmeyi
unutmayın...

İlin en tanınmış yemeği Abdigor
Köftesi’dir. Doğubeyazıt ilçemizde
yaygın olan bu köfte, içli köfteye
benzer. Yörenin en lezzetli yemeğidir.
Yağsız, sinirsiz, kemiksiz sığır eti, çok

Oğlak eti veya kuzu eti, tereyağı,
soğan, salça ve gösteberg otu adı
verilen bir baharatın birleşmesiyle
ortaya çıkan bu yemek bir hayvan

Ağrı: Yavuz Sultan Selim
zamanında Osmanlı’ya
1514 yılındaki Çaldıran
Seferi’nden sonra
bağlanmıştır.
1834 yılında bucak,
1869 yılında ilçe olan
Ağrı, 1927 yılında il
merkezi olmuştur.

Ağrı'lılar

Yapmadan
Dönme

postuna doldurulur ve dikilip
tamamen kapatılarak ateşte güzelce
pişirilir. Buğulama olarak da anılan
gösteberg et, yörede oldukça sevilen
ve sıklıkla tüketilen yemeklerden biri.

Köşe Yazısı

az miktarda soğan, bir adet yumurta
ve baharatlardan yapılır. Taze et, bir
tokmak ile taş üzerinde merhem
şeklini alıncaya kadar dövülür. Hamur
haline gelen et, soğan ve su katılarak
elle çırpılır. Çırpıldıktan sonra bir saat
dinlendirilen köfteler pilav üzerine
konularak servis yapılır.

Ağrı’nın diğer tanınmış lezzetlerinden
örnek vermek gerekirse: Haşıl,
Hengel, Pişi Erdek, Hasude, Ayranaşı,
Ciriş Ketesi, Halise, Murtuğa, Selekeli
(Sac kavurma), Keledoş, Ağrı alabalık
ve Beyaz balı örnek verebiliriz.

Eski isimleri arasında Şorbulak,
Karakilise, Ararat ve Karaköse
en bilinenleridir.
Türkiye’de en soğuk gün
Ağrı’da 13 Ocak 1940’da –43 C
olarak tespit edilmiştir.
Bir senenin dört ayını kar ile
kaplı geçirir.

Celal Adan, Savcı Sayan, Sema

Aydın, Ebru Yaşar, Erol Parlak

Keçik, Hamza Dursun, Seden

ve Erol Taş

Kızıltunç, Burhan Çaçan,
Ali İksan Adıgüzel, Ebru Nil

Gezilmesi gereken tarihi yapıların
dışında, dünyadaki ikinci büyük
Meteor Çukuru’nu görmeden,
Diyadın Kaplıcalarına girmeden,
Nuh’un gemisinin izini sürmeden,
yöresel lezzetleri tadıp birazcık
kilo almadan, Ağrı Dağı manzaralı
selfie çekilmeden, Türkiye’nin en
yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü
kenarında biraz oturmadan, Murat
Kanyonunda biraz yürümeden
Ağrı’dan dönmemeye çalışın derim.

Ümit Şener

Gazeteci-Yazar

Kaynak:
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ağrı Valiliği, Ağrı ve ilçe
Belediyeleri web sayfaları,

79

Kitap Tanıtımı

DOĞU
İSTANBUL’UN
BATISI
Aslen Mustafakemalpaşalı olan ve yıllardır
Çekmeköy’de yaşayan yazar Meliha Akay’ın
son romanı Doğu İstanbul’un Batısı Mavi
Nefes yayınlarından çıktı. Yazarın beş öykü
kitabı (Yağmura Tutulanlar-2002, Gülüşün
Gelincik Tarlası-2004, Ya Kaybolursan-2006,
Gül Bahçesinde Melekler Yoktu-2014 ve
Pelitya-2020) altı tane de romanı (Ateşin
Külü Suyun Mili-2008, Badem Şekeri-2011,
Çileklik/Bir Osmanlı Paşasının Mirası-2013,
Polonezköy Kelebekleri-2016, Yeryüzü
Göçebeleri-2018 ve Doğu İstanbul’un
Batısı-2021) bulunmaktadır. Kendine özgü
anlatım tarzıyla her kitabıyla okuyucusunu
heyecanlandıran yazar Doğu İstanbul’un
Batısı romanı ile de Yaşadığımız yüzyıl
insanının korkularını, yalnızlığını,
umutlarını, değişime ayak uydurma
çabalarını, hayatı yakalama telaşlarını,
aşklarını, yanılgılarını, beklentilerini ve
trajikomik hallerini anlatıyor.
Doğu İstanbul’un Batısı, romanın
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başkahramanı Miray’ın eski erkek arkadaşı
olan ressam Timuçin’in üzerine kalan
cinayet ile başlıyor. Gizli cemaatlerden
esrarengiz mektuplar alan Timuçin
kendini bu cinayetten aklamaya çalışıyor.
Bu süreçte yaşadığı değişim ise eserde
şöyle anlatılıyor: Bir zamanlar bohem
hayatın üssü olan Nuevo Cafe Barbieri,
eski hayatını hatırlatıyor, hatırladıkça
daha çok geriliyor, o günlerden buralara
nasıl ve hangi yoldan geldiğini bir türlü
anlatamıyordu kendisine. Ne gülüşün,
bakışına, ressamlığına, duruşuna,
ulaşılmazlığına vurgun kadınlar kalmıştı
çevresinde ne de tablolarına övgüler düzen
ama üç kuruşa kapatmak isteyen resim
toplayıcısı zengin züppeler! Belleğinde
kilitli odalara hapsolmuş düşüncelerden
birine dönüşmüş; anahtar bulamadığı için,
kilidi kıramadığı için özgürleşememişti.
İhanetler sonucu Timuçin’den ayrılan Miray
romanın kötü olarak adlandırabileceğimiz
karakteri Lidya sebebiyle sürekli Timuçin

Kitap Tanıtımı

Miray çabaladıkça kendisine yeni yollar,
yeni hayatlar kurmaya çalıştıkça hep yeni
engellerle karşılaşmaktadır. Karşılaştığı
bu engellerin arkasında hep aynı kişiler
vardır. Halbuki onun isteği çok basit bir
istekti. Herkesin isteyeceği masumane
bir istek: Çok şey istemedim ki ben.
Ruhum, dışarıdaki dünyanın çamuruna
bulanmasın istedim, onu kirletemesinler
istedim. Özümü görmek, onunla kalmak
istedim. Sakinleşmek, düşleyebilmek
istedim. Yeniden güçlenebilmek için
kendimle kalmak istedim. Olmuyor.
Hayat bırakmıyor! Ben kaçtıkça inadına
kolumdan hoyratça çekip ‘gidemezsin,
bu düzenin bir parçasısın! diyor. Hayatın
onun önüne çıkardığı engelleri bir yolunu
bularak aşıyordu. Ama iş sadece kendisiyle
de bitmiyordu. Kendisiyle uğraşanlar
önüne engeller koyanlar dostlarıyla da
uğraşıyor onların hayatlarını da altüst
ediyordu. Miray bütün bu sıkıntılardan
kurtulabilmek için can dostu Ceviz’i
kucaklıyor ve doğaya koşuyordu. Taşdelen
ormanlarında vakit geçiriyor, kimi zaman

orman perisine rastlıyor kimi zamanda
Assos Antik Kenti’nde Athena’nın izlerini
sürüyordu. Bunları en çok da kendisiyle
baş başa kalmak doğruyu yanlışı ayırt
edebilmek için yapıyor, zihnini tazeliyordu.
Zira kendisini dolandırmak isteyen Thomas
hem maddi hem de manevi olarak
onunla oynuyor insanlara olan güveninin
sarsılmasına sebep oluyordu. Ancak bütün
bu kötü insanların ve kötü olayların yanında
kendisine yol gösteren onu gözünü açan
insanlar da elbette vardı. Hayata dair pek
çok düğümü onlar sayesinde çözmüş yeni
yollara onlarla girmişti.
Meliha Akay oluşturduğu kurgu ile merak
edilen olaylar örgüsünün nasıl sonuca
ulaştığını okuyucuyu merak ettirerek ve
edebiyat zevki tattırarak Doğu İstanbul’un
Batısı’nı okuyucuya sunmuş. Akıcı üslubu
ve sade anlatım tarzıyla Doğu İstanbul’un
Batısı sizleri bekliyor.

Adı
Doğu İstanbul’un Batısı

KİTABIN
KÜNYESİ

ile iletişim halinde olmak zorunda
kalmıştır. Lidya’nın hizmet ettiği cemaat/
tarikatları kendi işleri için kullanması gücü
elinde bulundurmasına sebep olmuş
ve çevresindeki insanlara yaşattığı her
kötülükten sıyrılmayı bu yolla başarmıştır.
Bu konuda en çok mağdur olan kişi ise
hiç şüphesiz Miray’dır. Miray henüz basılı
kitabı olmayan bir yazar ve arkeolog
olarak kendi halinde can dostu Ceviz
ve Nadire ile yaşamaktadır. Timuçin’in
üzerine kalan cinayet ve Lidya’nın hırsları
ve arzuları sebebiyle rahat ve dingin
bir yaşama hasret kalmıştır. Ancak son
günlerde kendisini sevindiren en güzel şey
yazdığı Doğu İstanbul’un Batısı romanına
iletişime geçtiği yayınevinden geri
dönmeleri olmuştur. Kitabın basılacağına
dair umutlarını tüketmek üzereyken
aldığı bu haber yeni yolların da açılmasını
sağlayacaktır.

Yazarı
Meliha Akay
SAYFA SAYISI
335
YAYINEVİ
Mavi Nefes
BASIM YILI
2021

Havva Kotan
Sosyolog
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ÇOCUKLARDA

I
Ğ
I
L
I
L
M
I
OYUN BAĞ

Çocuklar neden oyun oynamaya ihtiyaç duyar?
Oyun bir çocuğun gelişiminde ne kadar
önemlidir? Geleneksel sokak oyunlarından
ekran başı oyunlarına geçişte neler kaybettik
ya da kazandık? Bu sorular uzmanların,
ebeveynlerin ve oyun geliştiren firmaların
cevap aradığı ve sürekli olarak farklı cevaplarla
karşılaştığı sorulardır. Çocuk ve oyun ilişkisine
bakıldığında çocuk oyunla birlikte çevresini tanır,
kuralları keşfeder, sosyal ilişkiler kurar, duygu
ve düşüncelerini nasıl ifade etmesi gerektiğini
öğrenir ve öğrendiği bilgileri pekiştirme fırsatı
yakalar. Günümüzde TDK tarafından “yetenek
ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit
geçirmeye yarayan eğlence” olarak tanımlanır.
Her kültür ve toplumda bulunan oyunun geçmişi
insanlık tarihi kadar eskidir ve oyun, insan
gelişimindeki en önemli faktörlerden biridir.
Aktif bir öğrenme sürecini içinde barındıran
oyun, çocuk için beslenme ve uyku gibi temel
ihtiyaç olarak görülmektedir. Oyun tarih boyunca
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varlığını korumuş ancak yüzyıllar içerisinde şekil
değiştirmiş ve dönüşmüştür.
20. yüzyıldan itibaren, teknoloji ve
küreselleşmesinin gelişmesiyle birlikte
geleneksel oyunlar ve oyun materyalleri yerini
dijital versiyonlarına bırakmıştır. Nesilden
nesile oyun kavramının, materyallerinin ve
oyun vasıtasıyla elde edilen kazanımların da
değiştiğini görüyoruz. Dijital oyunların olumsuz
etkileri üzerine fazlasıyla durulsa da çocukların
el-göz koordinasyonu geliştirme, nesneleri
canlandırabilme, stratejik hamleler yapabilme
ve soyut olguları kavrayabilme gibi üst düzey
düşünme yeteneklerini geliştirdiği literatürde
kabul görmektedir. Bunun yanı sıra sanal
gerçeklik (visual reality) gözlükleri vasıtasıyla
hastaların acı ve kaygılarının hafifletilmesi,
video oyunlarıyla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive
Bozukluğu (DEHB) tanısı almış çocuklara
beynin bilişsel bölgelerini hedef alarak egzersiz
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yaptırılması dijital oyunların faydaları olarak
görülmektedir. Bunlarla birlikte, dijital
oyunların bağımlılığa sebebiyet verebilmesi
olumsuz etkilerinin en başında gelmektedir.
Sokak oyunlarından dijital oyunlara geçiş
sürecinde ailelerin internet kullanımı ve oyun
bağımlılığına dair kaygı seviyelerinin arttığı
görülüyor ancak burada önemli olan çocuğun
“ne kadar süre” ekran başında geçirdiği ve
yoksunluk belirtileri gösterip göstermediğidir.
Online oyun oynayan çocuklarda
ebeveynlerinin dikkat etmesi gereken
hususlar şunlardır;
• Çocuğun zihninin sürekli oyunla meşgul
olması,
• Oyun oynayarak elde ettiği hazzı daha çok
oyun oynayarak devam ettirmeye çalışması,
• Oyundan uzak kaldığında yoksunluk belirtileri
göstermesi,
• Derslerine odaklanamaması ve oyuna daha
fazla zaman ayırması,
• Oynadığı oyunun karakterleriyle kendisini
özdeşleştirmesi,
• Oyun oynarken harcadığı zamanı kontrol
edememesi,
• Eskiden sahip olunan ilgi alanları ve hobilerin
azalması ya da kaybedilmesi,
• İnternet oyununu olumsuz duygu
durumundan kurtulmak için kullanılması.
Bu belirtilerden birkaçı belli bir süreden
fazla görülüyor ve çocuğun sosyal ve günlük
hayatını direkt olarak etkiliyorsa ebeveynlerin
bir uzmana danışmaları gerekmektedir.
Ancak burada bütün yük çocukta değildir.
Bir çocuğun yukarıda belirtilen durumları

yaşaması aileye dair de bazı ipucular
vermektedir. Çocuğun yetiştiği aile ortamı,
okul arkadaşları, sosyal ilişkileri, benlik algısı ve
özsaygısı bağımlılıkta önemli faktörler olarak
görülmektedirler. Aile içi iletişim yolları kapalı
ya da zayıfsa, çocuk tam bir cümle kuracak hale
gelmeden ekrana fazlasıyla maruz kalıyorsa,
aile çocuğa yeterli zaman ayırmıyor ve fikir
alışverişi yapmıyorsa çocuğun oyun bağımlısı
olma riski de artış göstermektedir. Aile ilişkileri
ve ebeveyn tutumlarının çocuklarda oyun
bağımlılığı ile ilişkisinin olduğu birçok çalışma
da ortaya çıkmıştır.
Ailelerin aile ilişkileri, ebeveyn tutumları
ve oyun bağımlılığı konusunda eğitim ve
psikolojik destek alması, ailelerin çocuklarının
boş zamanlarını planlaması, sanat ve spor
etkinliklerini bu plana dahil etmesi ailelerin
uygulayabileceği önerilerden birkaçıdır.
Oyun bağımlılığının öğrencilerin direkt
olarak akademik hayatını etkilediği göz
önünde bulundurulduğunda öğretmen ve
okul idarecilerine de iş düşmektedir. Oyun
bağımlılığı üzerine veliler ve öğrencilere
yönelik atölye çalışmalarının düzenlemesi,
oyun bağımlılığı ile artış gösterebilecek ders
içi katılımın azalması,
devamsızlığın artması
ve akademik başarının
takip edilmesi online
oyun bağımlılık
riskinin engelleyici
faktörleri arasındadır.
Unutmamalıdır ki
ister gerçek ister sanal
ortamda olsun oyun
çocuğun kendisini ifade
Sultan Betül Kaya
Uzman Psikolog
aracıdır.
instagram: psikologbetulkaya
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GAZİANTEP ZİNCİRLİ
HÖYÜK'TE DEMİR VE ORTA
ÇAĞ ESERLERİ BULUNDU
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi

arkeolog ve öğrencilerin de yer aldığı 40 kişilik

kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te, 3 ayrı

ekip yürütüyor.

alanda başlatılan kazı çalışmalarının 13'üncü

Kazı eş direktörü Virginia Herrmann, Zincirli

etabında, Demir ve Orta Çağ dönemine ait

Höyük bölgesinde yapılan kazılarda çıkan mutfak

eserler bulundu.

ve ambar olarak kullanılan alanların tespit

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli

edildiğini, yerleşim alanları içinde yapılan kazılara

Mahallesi'nde yer alan ve pandemi nedeniyle 2

da devam edildiğini söyledi.

yıldır çalışmalarına ara verilen Zincirli Höyük'te, 8

Zincirli Höyük'teki kazı sorumlularından Kate

hafta sürecek 13'üncü etap kazılarına başlandı.

Morgan ise, kazılarda şu ana kadar dönemin

40 hektarlık alanda, 3 noktada yapılan kazı

krallarına ait steller, heykeller, makyaj kutusu,

çalışmalarını, Chicago Üniversitesi Öğretim

Demir ve Orta Çağ'a ait bileziklerle 2 aslan

Üyesi Prof. Dr. David Schloen'in başkanlığında 15

sfenksleri bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/gaziantep-zincirli-hoyukte-demir-veorta-cag-eserleri-bulundu,fYyzqfyMXEixwKCEkk46tA/L9B1dsa1_U6GwFZh5CUvfQ
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58. ANTALYA ALTIN

PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NE
BAŞVURULAR BAŞLADI
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9

Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi

Ekim'de düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal

olan 14 Ağustos 2020'den sonra tamamlanmış

Film Festivali'ne başvurular başladı.

ve Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin

yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış

Böcek, Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film

Türkiye yapımı filmlerin katılabileceğini aktardı.

dallarındaki yarışmalar için başvuruların festivalin
internet sitesinden yapılabileceğini belirtti.

Toplam Ödül 1 Milyon 400 Bin TL

Açık Hava Gösterimleri Yapılacak
Festivale internet sitesinden yapılacak son
başvuru tarihinin 9 Ağustos olduğunu belirten

Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla

Böcek, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen açık

düzenleyeceklerini anlatan Böcek, festival

hava gösterimlerinin bu yıl da devam edeceğini

kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa

kaydetti.

Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya

Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58.

Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari

Yarışması'nın düzenleneceğini, toplam 1 milyon

direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini

400 bin lira ödül dağıtılacağını vurguladı.

Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini

Böcek, Ulusal Yarışmalara, 57. Antalya Altın

Başak Emre yürütecek.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/sanat/58-antalya-altin-portakal-film-festivalinebasvurular-basladi,QXIiwT0eDEq5O95tblpXjg
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RESTORASYONU
BİTEN SÜMELA MANASTIRI
ZİYARETE AÇILDI
Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, 5 yıldan uzun süren restorasyon
çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yeniden ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geçen sene biz sezonu yaklaşık 16 milyon turist ve 12 milyar
dolarla kapatmıştık. Bu sene de dediğim koşullarda çok ciddi bir değişiklik olmazsa, tekrar bir virüs dalgası
gelmezse 25 milyon turist ve 20 milyar doların üzerinde gelirle kapatırız diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/07/02/restorasyonu-bitensumela-manastiri-ziyarete-acildi
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NESLİCAN TAY'IN
HAYATI FİLM OLUYOR
21 yaşında üç kez yakalandığı kanser hastalığını
yenerek hayata tutunan ancak dördüncü kez
nükseden hastalığa yenik düşen Neslican
Tay'ın öyküsü 'Demir Kadın Neslican' filmiyle
beyazperdeye yansıyacak.
Müthiş yaşam öyküsüyle milyonlara ilham olan,
erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan
Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede
ölümsüzleşecek. Tay'ın hafızalara kazınan
"Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin"
sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve
kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından
ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın
yazdığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım
ve Ceylan Yapım'ın üstlendiği 'Demir Kadın
Neslican' filminin çekimleri başladı. Filmde
Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin
ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya
hazırlanıyor.

'Demir Kadın Neslican', Neslican Tay'ın kanser
teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç
boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal
medya üzerinden kendisine gelen güçlü
desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham
dolu yaşamını konu alacak. Ailesinin onayı ve
desteğiyle hayata geçirilen film, Neslican Tay'ın
ilham veren hikâyesinin umut dağıtmaya devam
etmesi hedefiyle çekiliyor.
Özgür Bakar'ın yönettiği 'Demir Kadın Neslican'
filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta,
Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan
Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma
Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer
Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya
Aksongur yer alıyor.

Kaynak: https://www.haberturk.com/neslican-tay-in-hayati-film-oluyor-3129979
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Okullar ne zaman
açılacak? Okullarda yüz
yüze eğitim nasıl olacak?
Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde
açılacak, yüz yüze eğitim haftada
5 gün olacak. Okulların ne
zaman açılacağı ve yüz yüze
eğitimin detayları Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer tarafından
paylaşıldı.

Bakan Mahmut Özer, “Okullarımızı
6 Eylül’de tüm kademelerde
yüz yüze ve tam zamanlı olarak
açacağız” dedi. MEB tarafından
geçtiğimiz günlerde 20212022 Eğitim Öğretime Hazırlık
Çalışmaları konulu resmi yazıda,
okulların eğitim ve öğretime hazır
hale getirilmesi istenmişti.

Okullar Ne Zaman
Açılacak?

MEB tarafından yayınlanan 20212022 yılı eğitim ve öğretim yılı
takvimine göre okullar 6 Eylül 2021
tarihinde açılacak. Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer, eğitim
sezonu ve okulların durumuna
ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Mahmut Özer, “Okullarımızı
6 Eylül’de tüm kademelerde
yüz yüze ve tam zamanlı olarak
açacağız” dedi.

Yüz Yüze Eğitim Kaç Gün
Olacak?

Yapılan açıklamalarda yüz yüze
eğitimin bir mecburiyet olduğu
belirtilirken haftanın 5 günü eğitim
okullarda sürdürüleceği belirtildi.

Kantin, Yemekhane Ve
Pansiyonlar Açılacak

Mazereti dolayısıyla yüz yüze
eğitime katılamayan öğrenciler
için TRT EBA ve EBA platformu
aracılığıyla eğitime devam
edileceği belirtilirken;
* Okullarda eğitim, ders saatleri
azaltılmadan ve mevcut öğretim
programlarının bütünü dikkate
alınarak gerçekleştirilecek.
* Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs
zamanları ve özellikle gerek
duyulması halinde ikili eğitime
geçilmesine ilişkin süreç, okulun
fiziki kapasitesine ve mevcuduna
göre il ve okul yönetimleri
tarafından birlikte düzenlenecek.
* Destekleme ve Yetiştirme Kursları
DYK’lar sadece 8 ve 12’nci sınıflarda
verilecek.
* Kantinler, yemekhaneler ve
pansiyonlar da açılacak.
* 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul
öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine
yönelik uyum eğitimleri
başlayacak
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Eğitim Personelleri
Aşılanacak

Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere
1 Eylül- 3 Eylül arasında COVID-19
salgını ve okulların yeniden
açılması sürecine dair seminerler
verileceğini belirterek, şöyle
konuştu:
* Okul öncesi ve birinci sınıf
öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos
2021 tarihinde çevrim içi olarak
salgın ve okulların yeniden açılması
sürecine dair seminerler vereceğiz.
* Öğrencilerimizin sağlıklı bir
şekilde eğitimlerine devam
etmeleri için aldığımız tedbirlerin
başında eğitim personelimizin
aşılanması gelmektedir. Özellikle
belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim
personelini öncelikli aşı grubuna
alan ülkelerden bir tanesidir.
* Öğretmenlerimizin en az bir doz
aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde
80,34’tür ve bu oran, Türkiye’deki
genel nüfusun aşılanma oranından
yaklaşık yüzde 8 daha fazladır.
İki doz aşılanma oranı ise yüzde
69,73’tür ve Türkiye’deki genel
nüfusun aşılanma oranından yine
yaklaşık yüzde 15 fazladır.
* Sevinerek belirtmek isterim ki son
12 günde yani 6- 18 Ağustos tarihleri
arasında öğretmenlerimizin
aşılamasında yüzde 7’nin üzerinde
bir artış gerçekleşmiştir. Tüm
öğretmen ve eğitim çalışanlarımız;
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kendi sağlıkları, öğrencilerimizin
korunması ve eğitim hizmetlerinin
bir daha aksamaması için lütfen aşı
olsunlar. Bakanlık bünyesinde yeni
kurulan elektronik takip sistemi
sayesinde il, ilçe kurum ve okul
düzeyinde eğitimin aksamaması
için tüm süreçlerin anlık olarak
takip edileceğini bildiren Özer,
şunları söyledi:
* Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki eğitim
çalışanları için aşı zorunluluğu
bulunmamaktadır. Bundan dolayı,
aşı olmayan personel için alınacak
önlemler, Sağlık Bakanlığımız
tarafından belirlenecektir.
* Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta
pozitif vaka veya temas olması
durumunda yapılacaklar da Sağlık
Bakanlığı’nın önerilerine göre
uygulanacaktır. Öğrencilerimiz,
öğretmenlerimiz ve diğer eğitim
çalışanlarımız; okula maske takarak
geleceklerdir.
* Öğrenci ve personelimizin okul
içinde maskeye ihtiyaç duymaları
durumunda okul idarelerimiz
tarafından maskeler ücretsiz olarak
sağlanacaktır. Kurum personeli ve
öğrenciler dışındaki kişilerin, okula
giriş ve çıkışları okul yönetimleri
tarafından sınırlandırılacaktır.
* COVID-19 salgınına yönelik
öğrenci, veli, öğretmen ve
yöneticilerimiz için kılavuzlarımız
hazırlanmıştır. Okullarda müdür

Köşe Yazısı

yardımcılarımız ve nöbetçi
öğretmenlerimizin yanı sıra 35
bin 936 psikolojik danışman ve
rehber öğretmenimiz de sağlık
tedbirlerinin uygulanmasında
destek sağlayacaktır.
* Okullardaki tüm kapalı alanlar
her gün dezenfekte edilecektir.
Okullardaki sınıf ve tüm kapalı
alanlarda bulunan kapı ve
pencereler açılarak sık sık
havalandırma sağlanacaktır.

Okula Maske Takılarak
Gelinecek

* 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm
kademelerde haftada beş gün ve
yüz yüze eğitim başlıyor
* 1-3 Eylül tarihleri arasında okul
öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine
yönelik uyum eğitimleri yapılacak.
* Mazereti dolayısıyla yüz yüze
eğitime katılamayan öğrenciler
için TRT EBA TV ve EBA platformu
aracılığıyla eğitime devam edilecek.

* Destekleme ve Yetiştirme
Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için
düzenlenecek.
* 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm
öğretmenlere Kovid-19 salgını ve
okulların yeniden açılması sürecine
dair seminerler verilecek.
* Okula maske takılarak gelinecek.
* Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
kurulan yeni elektronik takip
sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde
eğitimin aksamaması için tüm
süreçler anlık olarak takip edilecek.
* Kantin, yemekhane ve pansiyonlar
açık olacak.
* Eğitim çalışanları için aşı
zorunluluğu aranmayacak ancak
aşı olmayanlarda haftada iki kez
PCR testi istenecek.
* Öğrenci, öğretmen ve eğitim
çalışanları maske ile okula gelecek.

* Okul öncesi ve birinci sınıf
öğretmenleri için 31 Ağustos
2021’de çevrim içi Kovid-19 salgını
ve okulların yeniden açılması
sürecine dair seminerler verilecek.

Fatma Dursun
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YEMEK

KÜLTÜRÜ
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Yeme alışkanlıkları her toplum ve milletin kendi kültürel
özelliklerine göre şekillenir. Yemek yemek sadece karın
doyurmaktan ibaret değildir. Yeme şekillerinden nerede
yenileceğine, damak tadından estetik değerlere kadar o
kültürün değer ve alışkanlıklarını da yansıtır.
Kültürel yemek yeme alışkanlıklarında yemeği yeme biçimi,
kullanılan eşyalar, sofrada oturanların sosyal statü ve cinsiyeti
önem arz eder. Alışkanlıklar aynı ülkenin farklı bölgelerinde
değişiklikler gösterebilirken, tarihsel seyri içerisinde bazı
ögeler değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Toplumlarda
eğlence, kutlama ve yas ritüelleri, içinde yemeğin de olduğu,
insanları bir araya getiren bir unsur olarak görülür. Damak
ve görselliğe dair merakın öne çıktığı özel tadım günleri ve
seyahatler düzenlenmesi de yemek ve kültürün birleştiği bir
olgu olarak baş gösterir.
Hangi kültüre bakarsanız bakın, bizim sofra adabı dediğimiz
sosyal kurallar bazen alışılmış bazen de rahatsızlık verici
gözükmektedir. Şimdi gelin diğer milletlerin birbirinden ilginç
yemek yeme alışkanlıklarına hep beraber göz atalım.
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Çin

Bizim kültürümüzde anneler 'o
tabak bitecek' sözüyle kendinden
söz ettirirken; aksine, Çin'de
tabaktaki yiyecekleri bitirmek büyük
bir kabalık olarak nitelendiriliyor.
Misafirliğe gittiğinizde tabağınızın
hepsini bitirmek ev sahibinin sizi
doyuramadığını, bu sebeple aç
kaldığınızı temsil ediyor. Yemeğe ev
sahibinden önce başlamamalı, ev sahibi
yemeğe başlayıp sizi buyur edene
kadar beklemelisiniz. Ayrıca sofradaki
her yemekten tatmak ve ev sahibine
düşüncenizi belirtmek de sofra adabına
dahil.
Ünlü Çin makarnası noodle 'ı yerken ise
asla kesmeyin. Noodle'ların uzun olması
uzun bir ömrü temsil ettiğinden, onları
kesmek ömrünüzü kısaltmak olacağı
için 'aman' diyelim.
Bizim toplumumuzda hiç kabul
görmeyecek bir adetleri daha var
Çinlilerin. Sofrayı kurana ve yemeği
yapana saygı anlamına geldiği için
sofrada geğirmek serbest. Evet,
haklısınız bizde bu durum kabalık.
Zaten yeme alışkanlıkları nedeniyle
Covid-19'a neden oldukları için son
zamanlarda mutfakları kara listede.

Tanzanya

Tanzanya'da davet edildiğiniz yemeğe
en az 20 dk geç gitmelisiniz. Erken
giderseniz bu, ev sahibini aşağılamak
anlamına geliyor. Olur ya giderseniz
aklınızda bulunsun :)

İtalya

İtalya'da yemek için ısrar edilmesini
beklemelisiniz. İlk teklifi nazikçe geri
çevirin, ikinci teklifi hemen kabul edin.
Ev sahibi; naz makamı...

Nijerya ve Jamaika

Bizim anneler çocuklarına yumurta
ve tavuk yedirecekler diye kırk takla
atadursun, Jamaika'da konuşmaya
geçmeden evvel yerse asla
konuşamayacağına inanıldığı için

tavuk; Nijerya'da da yediğinde hırsız
olacağı inancından ötürü çocuklara
yumurta yedirilmiyor. Eyvah eyvah :)

Japonya

Bir gün Japonya'ya giderseniz, çorbayı
yapan şefe bir saygı ifadesi olarak
ağzınızı şapırdatmayı unutmayın.
Çünkü Japonlar ikram ettikleri
yemeklerin hapur hupur, iştahla
yenmesinden çok hoşlanıyorlar.
Eğer dışarıda yerseniz sakın garsona
bahşiş verme hatasına düşmeyin.
Bu, garsonun yeterince para
kazanamadığını ima etme olarak
algılandığı için çok kaba bir hareket
olarak görülüyor.

Hindistan

Japonların ağız şapırtısının yerini
Hindistan'da parmak yalama alıyor.
Yemek sonunda, yemekten ne
kadar keyif aldığınızı göstermek için
parmaklarınızı yalamanız, ev sahibi
tarafından iltifat olarak kabul ediliyor.
Yemek için teşekkür etmek bir bedel
biçmek olacağı için teşekkür etmek hoş
karşılanmıyor. Karşılığında siz de onu
yemeğe davet edebilirsiniz.
Hindistan'da tabakta yemek bırakmak
sofraya ve pişirene büyük saygısızlık.

Meksika

Japon garsonlar bahşişi gurur
yapadursun, Meksikalılar hesabın iki
üç katını ödeyerek cömertlik örneği
sergiliyorlar.

Rusya

Rusya'da da bizim ısrarcı
teyzelerimizden var. Orada size aşırı
yemek yedirmeye çalışırlarsa kibarca
reddebilirsiniz ama sofradakilerden
az da olsa tadarsanız çok makbule
geçer. Her ne kadar formalite de olsa
yemekten sonra sofra ve bulaşık işleri
konusunda da yardım bekliyorlarmış.
E ne de olsa misafir umduğunu değil
bulduğunu yer öyle değil mi?
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Etiyopya

Bizim düğünlerde gelin ile damadın
birbirlerinin ağzına pasta vermelerini
hep garipsemişimdir. Etiyopyalılar
insanlar arasındaki güven ve sosyal
bağ için birbirlerine elleriyle yemek
yediriyorlarmış. Ne diyeyim: Hijyen şart!

Mısırlılar

Son derece alınganlar. Mısır'da tuzluğa
uzanmak şefe büyük hakaret.

Fransa

Hızlı yemek yemenin kabalık sayıldığı
Fransa'da yemeğin yanında ketçap
ve mayonez kullanmak pek hoş
karşılanmıyor. Onlar da mı yemeklerinin
beğenilmediğini düşünüp içerliyorlar
dersiniz?

İspanya

İspanya'da yemek yemek ve pişirmek
bir tutku. Öyle ki, Flamenko dansı
yaparken yemek pişirmeleriyle
övünüyor İspanyollar. O zaman dans!

Şili

Bizler kuru fasulyeye ekmek banarken,
Şilililer bu güzellikten mahrumlar.
Onların inanışlarına göre elle yemek
günah kabul ediliyor ve yemeklerde
muhakkak çatal-bıçak kullanılıyor.
***
Görüldüğü gibi her ülkenin kendine
özgü yemek kuralları var. Bakalım
hangi kültürler bizimle aynı
alışkanlıklara sahiplermiş;

Etiyopya

Afrika'nın kırsal alanlarında gelenekler
bizdekinin benzeri. Yalnız yemek
yeme hoş karşılanmadığı için topluca
yeniliyor. Ama herkes aynı anda aynı
yiyeceği yemiyor. Etiyopya'da, bizde
hala Anadolu'nun bazı yörelerinde
uygulandığı şekliyle erkekler
yemeklerini, kadınlar ve çocuklardan
önce yiyor. Hatta durumu biraz daha
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abartmışlar, erkeklerin beğenmediği
yiyeceği diğerleri yiyemiyor. Bana
çok da cinsiyetçilik yapıyorlarmış gibi
gelmedi. Sanki lezzet testi gibi değil mi,
ne dersiniz?

Tayland

Tayland'da da; yemeğini paylaşmak,
hep birlikte tek kaptan yemek, tabakta
kalan son lokmayı almamak ve kendi
önünden yemek, tanıdık olduğumuz
alışkanlıklar olarak göze çarpıyor.

Güney Kore

Yemek sofrasının en yaşlısı yemeğe
başlayana kadar beklemeli, aynı şekilde
yine en yaşlı masadan kalkmadan
sizde kalkmamalısınız. Hele bi kalkın da
görelim :)

Orta Doğu

Yine bizden bir sofra geleneği de
çoğunluğunu Müslüman halkın
oluşturduğu bu coğrafyada mevcut.
Yemeğin sol elle yenilmesi hoş
görülmeyen bir gelenek...

Estonya

Yere düşen ekmeği öpme geleneği var.
Ne kadar da tanıdık değil mi?
***
Yeme içme alışkanlıkları tasvip
edilmediği için Amerikan kültürünün
adının hiç geçmediğini fark
etmişsinizdir. Bana kalırsa yazılan bu
farklılıklara rağmen tüm kültürlerde
ortak olan şeyler, verilen emek, yemeği
pişirene duyulan minnet, sevdiklerin
için bir şeyler üretmek ve pişirmek.
Dilerim ki içimizdeki bu güzellikler hiç
bitmesin, gelecek nesillere de hayırla
intikal etsin.
***
Bu ay tarif köşemizde geleneksel
lezzetlerimizden mantının popüler bir
versiyonu var. Mantıyı ‘her türlü yeriz’
diyenlerdenseniz buyurun tarife...
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Çıtır Mantı

Malzemeler

İç harcı için

Sosu için;

1 adet yumurta

250 gr kıyma

1 kase yoğurt

3 su bardağı un

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı tuz

Tuz, karabiber, kimyon

1 tatlı kaşığı salça

Su

2 yemek kaşığı tereyağı
Nane, kekik, pul biber

Yapılışı
Hamur malzemeleri kaba alınır ve yavaş yavaş su eklenerek ele yapışmayan
bir hamur elde edilir.
Hamur bezelere ayrılır, üzerine nemli bez örtülerek dinlendirilir.
İç harç için, soğan ince ince kıyılır, kıyma ve baharatlar ile karıştırılır.
Hamur oklava ile açılarak, bıçakla yatay-dikey keserek karelere ayrılır.
Minik karelerin ortasına iç harçtan koyularak hamurun uçları birleştirilir.
Hazırlanan hamurlar kaynayan suya atılarak haşlanır.
Ardından süzdürülerek bol tereyağı ile yağlanmış tavada kızartılır.
Sosu için tereyağı eritilir, nane ve salça kavrulur.
Yarım çay bardağı sıcak su ilavesıyle karıştırılır.
Önce sarımsaklı yoğurt sonra salçalı sos gezdirilerek baharatlarla servis edilir.

Afiyet olsun.

Ayşe Durul Aslan

İstiridye ve İncisi
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Tarihte Bu Ay

Eylül

01 Eylül 1939

2.Dünya savaşı başladı.

01 Eylül 1976

Yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek
Dünya rekoru kırdı.

06 Eylül 1986

İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'na düzenlenen saldırıda 21
kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

06 Eylül 1566

Osmanlı İmparatorluğu 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman
(71), Zigetvar'da geçirdiği bir rahatsızlık neticesi hayatını
kaybetti. Mezarı İstanbul Süleymaniye Cami'ndedir.

08 Eylül 2003

Vali Recep Yazıcıoğlu (55), trafik kazasında hayatını kaybetti.

11 Eylül 2001

ABD'de İkiz Kuleler'e ve Pentagon'a terör saldırısı: 2.976 kişi
öldü, 6.291 kişi de yaralandı.

13 Eylül 1921

Sakarya Meydan Savaşı, zaferle sonuçlandı.

15 Eylül 1928

İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı
bakteriyi yok edebilen küfü bularak, penicillium notatum
(Penisilin) adını verdi.

17 Eylül 1961

Demokrat Parti (DP) lideri ve Başbakan Adnan Menderes
(62)'in idam cezası infaz edildi. Menderes, Polatkan ve
Zorlu'nun naaşları, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da katıldığı
bir törenle İstanbul Topkapı'daki anıt mezara nakledildi.(17
Eylül 1990)

19 Eylül 1921

Mustafa Kemal Paşa’ya ‘Mareşallik’ ve ‘Gazilik’ unvanı verildi.

20 Eylül 1951

Türkiye'nin NATO'ya katılma talebi kabul edildi.

20 Eylül 2014

101 gündür rehin tutulan, Irak'ın Musul Başkonsolosluğu
görevlileri ve yakınları serbest bırakıldı. Serbest kalan 49
vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. IŞİD terör örgütü tarafından
rehin bulunan Türk vatandaşlarının serbest kalması, büyük
sevinç yarattı.

26 Eylül 1932

Türk Dil Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

28 Eylül 1538

Preveze Deniz Zaferi. Yunanistan'ın kuzeybatısındaki
Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'un
çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında
gerçekleşen deniz muharebesinde, Barbaros Hayrettin Paşa
komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria
komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti.

6
ül 156
06 Eyl

15 Eylül 1928

1
ül 192
19 Eyl

28 Eylül 1538
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