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Çekmeköy2023; güncel konuların yer aldığı, kültür sanat haberlerinin bulunduğu ve ilçemizde gerçekleşen hizmetlerin, çalışmaların derlenip hazırlandığı
yoğun bir içerikle her ay düzenli olarak sizlerin beğenisine sunulmaktadır.
Ağustos ayında yaptığımız hizmetler arasında en dikkat çeken çalışmamız hiç
şüphesiz “kültürlerin kardeşliğine pedal çevirdiler” adıyla gerçekleşen projemiz
oldu.
Artık gelenek haline gelen bu faaliyetimiz bir “spor şölenine” dönüşmüş durumda. Geçen yıl Şanlıurfa’da idik. Daha önce Mardin, Ürgüp ve Safranbolu’
da gerçekleştirdiğimiz “ spor ve kardeşlik” şölenimizin bu yılki ev sahibi Çayeli
oldu. Bundan sonra yurdumuzun başka şehirlerinde bu etkinliğimizi sürdürmek
istiyoruz.
Bu spor şöleniyle; farklılıklarımızla oluşturduğumuz ‘bütünün’ güzelliğine dikkat çekmek istiyoruz elbet… Zira bu tür çalışmaların birliğimizin, dirliğimizin ve
kardeşliğimizin perçinlenmesi açısından bir hayli önemli olduğunu düşünüyoruz.
Değerli hemşerilerim; Ülke olarak, hatta tüm coğrafyamızla birlikte maalesef
zor günler geçiriyoruz. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Yüce
Allah’tan rahmet diliyorum. Cennet vatanımızda yaşanan acıların son bulmasını, ayrıca yapılacak olan erken genel seçimin de milletimize huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyorum. Zira güçlü iktidar ve istikrarın; devam
eden, hatta başlanacak olan büyük projelerin hayırlısıyla bitirilmesi, 2023 hedeflerine ulaşılması açısından önemli olduğu herkesin malumudur.
Ayrıca; yeni eğitim-öğretim döneminde bütün gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar
diliyorum. Ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmalarını Rabbim’
den niyaz ediyorum.
Mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, bütün coğrafyamıza hayır ve bereket
getirmesi dileğiyle…
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Eylül ayı çok yakışır şaire, gitmelere, vedalara, sevinçlere ve merhabalara. Adeta
dört mevsimin karışımından oluşan sonbaharın ilk ayı Eylül’ün şairi bol, şiiri bol,
hüznü ise çoktur.
Pek çoğumuz için Eylül ayı,hayatın yeniden rutine dönmesi anlamına geliyor. Tatiller
biter, işler yoğunlaşır.
Artık sonbahar olanca yoğunluğuyla kendini hissettirmeye başladı. Özellikle çocuklu
aileler için Eylül ayı okul, heyecan, stres ve masraf demek.Eylül ayında doğa, baharın ve yazın oluşturduğu yorgunluk sonucu adeta değişime uğruyor ve bir sonraki
bahara kadar derin bir sessizliğe dalıyor.
Arkanıza yaslanın ve Eylül ayının tadını çıkarmaya başlayın! İki tarafı ağaçlarla
çevrili yolda yürüyüp müzik dinlerken hafif bir esinti ile bize eşlik eden rüzgarıyla,
hüzün ve sevinci aynı anda yaşatan sonbaharın ilk ayı Eylül’e “Merhaba” deyin.
Eylül demek sevgi demek, ayrılık demek, hüzün demek. Ve satırlara dökülen gözyaşları
demek.Yaşadığımız her anı bizlere bahşeden Yüce Allah’a şükrediyor ve Çekmeköy
2023 mutfağına uzanıyoruz.
Türkiye’yi geziyoruz ekibimizin şimdiki durağı Rize. Rize’yi bizimle yeniden tanımaya, keşfetmeye ve doya doya gezmeye hazır olun. Televizyon dünyasının fenomen ismi
TV 24’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Star Gazetesi Yazarı Murat Çiçek’ten gündemi
sarsan açıklamalar. Bu röportajı, satır atlamadan okumanızı tavsiye ediyorum.Ünlü
diyetisyen Dilara Koçak’tan önemli tüyolar. Koçak’tan siz değerli Çekmeköy 2023
okurları için önemli tavsiyeler…Anne-babalar dikkat! Çocuklarımız neden okula gitmek istemez? Uzman Doktor Özlem Albayrak sizler için yazdı. Hepsi ve daha fazlası
için sayfaları çevirmeniz yeterli.
Yaklaşan kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyor ve
sizleri Allah’a emanet ediyorum.
Görüş ve önerileriniz için adresimiz: cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
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Kalem kıran gerçek bir yazar...

MURAT
ÇİÇEK

“

Gündemi
belirleyen gazeteci…
24 TV’nin
Genel yayın
yönetmeni ve
Star Gazetesi Yazarı
Murat Çiçek’leyiz.

“
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Ekranların sevilen fenomeni Murat
Çiçek’i artık taraflı tarafsız herkes
seviyor ve tanıyor. Karşınıza sizi hiç
tanımayan biri çıksa kendinizi nasıl
tanıtırdınız?

Türkiye’de herkes kendini elit ve entelektüel zannediyor fakat böyle bir şey yok.
Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu memur
çocuğudur, ben de onlardan biriyim.
1972, Adıyaman doğumluyum. Dedem,
o zamanın şartları sebebiyle okuma-yazmayı askerlik döneminde öğreniyor.
Bu sebeple tek oğlu olan babamın
okuması için elinden gelen her şeyi
yapıyor. Tarlalarını satarak tabiri caizse
varını-yoğunu harcayarak Çukurova üniversitesinde İnşaat Mühendisliği
bölümünü okutuyor. Babamın devlet
memuru olması sebebiyle Anadolu’nun
her köşesini gezdiğimi söyleyebilirim.
Adıyaman, Malatya, Diyarbakır Anadolu Lisesi. Ancak lise eğitimimi Tatvan’
da tamamlamak durumunda kaldım. M.
Ü. Turizm ve İ. Ü. İşletmeyi tamamladım. Çeşitli meslekleri düşünmeme
rağmen, radikal bir kararla gazeteciliğe
yöneldim. 1990’da Türkiye Gazetesi’nde işe başladım, herkesin kendi işini
yaptığı, muhabirin “muhabir” olduğu ve
gazeteyi sırtladığı bir dönemdi. İşe en

baştan başlamak gerekiyordu özellikle
alaylıysan. Bu şekilde kendi ayaklarımın
üzerinde durarak yola koyuldum. Evli ve
bir kız çocuk babasıyım.

“Doğuştan gazeteci” denilecek
kadar başarılı olduğunuz iş ile
eğitimini aldığınız bölümün ilgisi
yok. Sizi medyaya yönlendiren
ne oldu? Bu kararınıza aileniz ve
çevreniz nasıl tepki verdi?

Babam devlet memuru ve çocuğunun da
geçerli bir meslek sahibi olmasını istiyor. Okulda başarılı bir öğrenciydim ve
12 yaşımdan beri yatılı okulda eğitim almam sebebiyle özgürlükçü bir ruha sahip
oldum. İstanbul gibi büyük bir şehre gelince hem gönlümde gazetecilik mesleği
olması sebebiyle hem de para kazanmam
gerektiği için gazete dağıtarak başladım
mesleğime. TRT kanalının kurulmasıyla
da TRT’de çalışmaya başladım. “Gazetecilik bir virüstür, bulaşırsa çıkmaz” cümlesinin ispatıyım. İnsanın hayatındaki
en önemli noktalardan biri işini severek
yapıyor olmasıdır, iyi ki gazeteci olmuşum.Ailemin beklentisi farklı olsa
da tercihimi anlayışla karşıladı, sonraki
dönemlerde iyi ki yapmışsın dedikleri de
çok olmuştur.

“Halkın nabzını tutabilme, kuvvetli
bir kaleme sahip olma ve genel
yayın yönetmenliği”, imkansızı
başarmış gibi görünüyorsunuz.
Peki ama nasıl?

Bu başarının en büyük nedeni yaptığın
işi sevmek ve o işi yapan insanlara, ekip
arkadaşlarına saygı duymaktır. Medya sektörü tevazu kaldırabilecek bir iş değildir
deniliyor fakat bu durum hiçbir zaman
benim içime sinmedi, kabullenemedim.
Ama bu durumun örnekleri var ülkemizde,
“Meşhur” dediğimiz oyunu kurallarına
göre oynayan arkadaşlarımız var. Her
zaman için temel kaidem; evet iş önemlidir ama insan işten daha da önemlidir.
Bugün amirliğini yaptığın kişi gün gelir senin amirin olabilir, her zaman bulunduğun konum ve durum değişkenlik
gösterebilir. Dolayısıyla asıl önem verilmesi gereken şey insandır. Temel felsefem olduğum gibi görünmektir, işlerime
de bunu yansıtıyorum ve beni okuyan
dinleyen insanlar da fark ediyor. Reyting
getirecek iş yapmak veya yazı yazmak
yerine düşündüğüm ve doğru olduğuna
inandığım şeylerin peşinden gittim. Bu
ilkelerim sektör bazında tabiri caizse
oyunu “kuralına göre oynamamak”
yavaşlamaya neden olsa bile doğru olanı
Çekmeköy2023
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yapmak ve insan kalbine önem vermek yapılabilecek en mühim iştir. Bu toprağın üstü olduğu
gibi altı olduğuna da inanan insanlar olarak insan
kalbini kırmamaya özen gösteriyoruz. Nihayetinde bu işlerin hepsi geçici kalıcı olanın peşinde
olmak gerekir. Yapılan işle ilgili ikinci mesele
ise; işini doğru düzgün yaparak işe sahip çıkmak,
bu işi gerektiği gibi yapanları takip etmek, bilgi
dağarcığını sürekli okuyarak geliştirmek, doğru
yerde doğru insanlarla bağlantı kurmak, yabancı
dil konusuna önem vermek ve sürekli haber kaynağı araştırmak gerekiyor.

Medya gibi zaman isteyen, ertelenemeyen
ve yoğunluğu hiç azalmayan bir sektörde
çalışıyorsunuz. Bu tempolu iş dünyasının
dışına çıktığında Murat Çiçek nasıl bir
hayat yaşıyor?

Gazetecilik 24 saat yapılan bir meslektir. Sürekli
telefonu açık tutmak gelen bir çağrıyla gecenin bir
yarısı haber peşine gitmek gerekiyor. Bu sebeple
planlı bir hayat sürdüğüm söylenemez. Dolayısıyla gazetecilik mesleğini icra eden kişiler ailelerinden
destek almadan bu mesleği sürdüremez. Çünkü
tatil zamanları bile çoğu zaman işe gitmek durumunda kalınıyor. Tüm bu çerçeve içinde hayatımda iş haricinde elimden geldiği kadarıyla aileme
vakit ayırmaya çalışıyorum ve fırsat buldukça
spor yapıyorum; yürüyüş, yüzme, tenis gibi.

Dünya basınıyla Türk basınını kıyaslama
yapsanız neler söylersiniz?

Gazeteciliğe başlarken özellikle üst kadroyu
gözümüzde çok büyüttüğümüzü gördüm. Özellikle o insanlarla tanıştıktan sonra gerçekten
işini hakkıyla yapanlar haricinde o kişilerin çok
da saygı duyulacak, işini doğru yapan insanlar
olmadığını gördüm. Ama dünya ve Türkiye
medyasına bakıldığında özellikle gezi olaylarından sonra farklı bir medya oluştu. Cumhuriyet’in kurulmasıyla beraber her sektörden zümre
oluşturuldu, bu zümre medya içinde geçerlidir.
Türk medyasında sol ve solu temsil eden insanların sözlerinin kanun olduğu, hükümetler kurup
hükümetler düşürdüğü zamanlardan geldik bu
günlere. Bunların karşısına rakip olarak muhafazakar demokrat medya çıkmaya başladığı
zaman alanlarını kaybetmeye başladığını fark
ederek yazdıkları yazılar ve söyledikleri sözlerle ne olduklarını gösterdiler. Yazdıkları yazılarla ve yayınladıkları fotoğraflarla neyi söylemek
istedikleri, neye yönlendirdikleri ve topluma ne
manipüle edilmeye çalışıldığını anlattık. Biz
yapılması gereken gazeteciliği yapıyoruz. Dört
dörtlük değil, kendimi de katarak söylüyorum
yanlış yaptığımız dönemler olmuştur. Ama en
azından şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ki;
biz bunu onların yaptığı gibi içten pazarlıklı ve
kasıtlı olarak yapmadık. Onlar olayları manipüle
ederek, ülkeyi yönetmek adına kendi çıkarları
için belli bir hedef doğrultusunda çalışıyorlardı.
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Bunun benzerleri yurtdışı medyalarında da görülüyor. Son dönemlerde terör
örgütüne karşı operasyonlar gerçekleştiriliyor ve bu noktaya nasıl geldiğimizi
de vicdanlı okurlar görüyorlar. Çözüm
süreci adına kan akmasın diye hükümetin neler yaptığını, kan akmaması için
diğer siyasilerin buna nasıl destek verdiğini ve vatandaşın bazı meseleleri
nasıl sineye çektiğini hepimiz biliyoruz.
Bu noktadan sonra içerideki gayri milli
unsurların bu süreci baltalayarak Türkiye’nin istikrarına kastedecek hareket
yapması artık kabul edilemez bir duruma
ulaştı. Hükümet 90’lı yıllarda olduğu gibi
Kürt kardeşlerimizi hedef alan hamleler
yapmadı, hükümet sadece terör örgütlerini
hedef almaktadır. Türkiye’nin temel taşlarını
Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar oluşturmaktadır. Bu hassasiyet çerçevesinde
yapılan hava operasyonlarının yurtdışına
yansıması şu şekilde; “Türkiye IŞİD’i
bırakıp neden Kürtler’e saldırıyor?”
Ve bunu yapanlar büyük medya güçleri,
bu ülkede Kürt kardeşimizin bombalanmadığını terör örgütleriyle mücadele verildiğini bilmemelerinin imkanı yok. Kasıtlı
olarak öyle başlıklar atılınca operasyonel
haber yaptıklarını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Amaç konuyla ilgili kamuoyu
oluşturmak, kendi ülkelerindeki bazı

noktaları harekete geçirmektir. Durum
bu olunca medyaya daha şüpheci yaklaşıyorsunuz. Artık bilgiye ulaşmak
çok kolay, körü körüne hiçbir bilgiye
inanılmaması gerekiyor. Gezi olaylarında bazı medya kanalları günlerce canlı yayın yaptılar, aynı medya kanalları
Amerika’daki siyasi ayaklanmada hiçbir
haber yapmadılar. Bu kanalların Türkiye bölgesinde çalışanları size gazetecilik
dersi verirken aynı zamanda kendi devletlerinden aldıkları emirler doğrultusunda hareket ediyorlar. Bu medya grupları
2000’li yıllara kadar amaçları doğrultusunda kendilerini göstermek istedikleri
şekilde gösterebildiler. Fakat bundan
sonra özellikle AK Parti iktidarından
sonra gerçekte nasıl çalıştıklarını çok iyi
gördük. Tüm bunlardan sonra yapılacak
mesele en azından doğruları anlatabilmek, neyin ne olduğunu gösterebilmektir. Halkın haber alma özgürlüğünü,
halkı manipüle etmek adına kullanmak
engel olunması gereken bir durumdur.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve
takipçi yoğunluğu olan herkes
gündemi değiştirebiliyor veya
kasıtlı-kasıtsız “yanlış yönlendirme” yapabiliyor. Basının
vazgeçilmez isimlerinden biri
olarak bu konudaki düşünceleriniz
neler?

Kontrolsüz güç çoğu zaman güç
değildir. Sosyal medya da böyledir.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanmama rağmen, haber kaynağı olarak
görmüyorum. Çünkü okuduğunuz bir
yazıdan çok, kimin yazdığı çok daha
önemlidir. Her kesimden birçok sahte
hesap var, bu sebeple okunan ve yayılan
bilginin doğruluğunu sorgulamak gerekir. Sosyal medya dünya hızına nazaran
Türkiye’ye geç ulaştı, bir nevi arayı
kapatmak için hızlı bir şekilde kullanılmaya başlandı. Fakat sosyal medya
bilinçsiz kullanımla bilgi kaynağı değil,
bilgi çöplüğü oldu. Farklı ülkelerde
birçok düzenlemeler yapıldı. Bu durum
bizim ülkemizde olduğu zaman sansürcü
hükümet damgası vuruluyor. Bilgi
çöplüğü ve karmaşık durum engellenemiyor. Sahte hesapla yalan yanlış birçok
bilgi yayılıyor ve insanların özgürlük
alanı kısıtlanıyor. Bunu engellemek gerekir, bunun adı sansürcülük de değildir.
Çekmeköy2023
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İfade özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde, kişilik haklarına saldıran gölgeleri
engellemek gerektiğine inanıyorum.

Türkiye denilince şu an gözünüzde
nasıl bir kare canlanıyor? Ve Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

2000 öncesi ve sonrası olarak Türkiye’yi
değerlendirmek gerekir. 2000 yılından
sonra dönemin egemen güçleri karanlıklar içerisindeki vesayet odaklarının
yok edilmeye çalışıldığı, ülkenin milli menfaatlerine uygun şekilde hareket
edildiği ve düzenlemeler yapıldığı bir
dönemden geçiyoruz. Türkiye, Osmanlı
imparatorluğu bakiyesi bir ülke, bunu
Türkiye’nin yeniden imparatorluğa dönmesi manasında söylemiyorum. Ama,
tarih için çok kısa sayılabilecek bir 100
yıl öncesine kadar Ortadoğu’ya hakim
bir ülkeydik. Bunun bilinciyle hareket
eden bir ülke var. Cendere içerisinde kalmamızı isteyen bir yönetim vardı, bir de
“hayır kardeşim biz bu bölgeye etki edebilecek güçlü ülkelerden biriyiz” fikriyle
hareket eden yönetim geldi. Birinci grup
İnönü dönemi, İkinci grup Menderesle
başladı, kısmen Demirel ile ve Özal’la
devam etti. Ve şimdi AK Parti ve Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’la devam ediyor.
2002 ile birlikte bölgede söz sahibi olma
anlamında giydiği gömleği dar bularak
“bölgenin kaderinde söz sahibi olabilen
bir ülke olmalıyız” fikriyle hareket ediyoruz. Bununla ilgili düzenlemeler ve
yatırımlar yapılıyor. Bir yandan da bu
dünyanın egemen güçleri var, Cumhuriyet dönemiyle beraber dışarıya kafa uzatmamanız için iç karışıklarla oyalanan bir
ülkeyken, masa kuruluyorsa ve kartlar
dağıtılıyorsa masada benim de olmam
lazım diyen bir ülke var. Bu durum egemen
güçlerin çok kolay kabul edebileceği bir
durum değildir. Bu bölge petrol ve enerji
yatağına sahip bir bölge, dolayısıyla egemen güçler tek başınıza hareket etmenizi
istemez fakat AK Parti bu mücadelenin
içindedir. Kimse dört dörtlük değildir
bunları yaparken çeşitli hatalar yapılmış
olabilir ama ben bu ülkenin vatandaşı
olarak şuna inanıyorum; bu hükümet
ülkenin milli menfaatleri uğruna egemen
10 - Çekmeköy2023

“

“

Artık eski Türkiye ve eski egemen güçlerin söz sahibi olduğu bir Türkiye yok.
Kendi fikirlerini söyleyebilen, muhafazakar demokrat olmaktan çekinmeyen
ve bunu dillendirmekten çekinmeyen güçlü bir kalabalık var.
güçlerle çok ciddi mücadelelere girdi.
Bunu yaparken hatalar yapmış olabilir,
hataları kasten veya kendi menfaatleri
için yapmadı. Politika böyle bir şeydir,
zaman zaman dost veya düşman olursunuz, ülkeler politikası böyledir ama en
azından Türkiye dış politikada ilkeli bir
siyaset yapmaya gayret gösteriyor. Bu
sebeple tabii ki birçok engel çıkacaktır.
Olaylar batı kamuoyuna ve iç kamuoyuna farklı şekilde yansıtılması kaçınılmaz
olacaktır. Medya zaman zaman ülkenin
hakimiyet alanlarını genişletilmesi veya
kısıtlanması için kullanılan bir araç
haline gelmiştir. Esas sıkıntıların Türkiye’nin “bu bölgede söz sahibi olacağım”
demesi üzerine başladığına inanıyorum.

Çoğu insanın aksine oy verdiğiniz ve desteklediğiniz partiyi
açık yüreklilikle dile getirmekten
çekinmiyorsunuz. Neden?

Bu hususlarda yaklaşık 90 yıldır hemen
her noktaya hâkim olan bir zihniyetin karşısında sürekli ezilmenin vermiş
olduğu psikolojiyle hareket eden muhafazakar demokratlar vardı. Yeni nesil
bizler ve bizim çocuklarımız böyle değil.
Eski Türkiye ve eski egemen güçlerin
söz sahibi olduğu bir Türkiye yok artık.
Kendi fikirlerini söyleyebilen, muhafazakar demokrat olmaktan çekinmeyen
ve bunu dillendirmekten çekinmeyen
güçlü bir kalabalık var. Zaten çekinmem
gereken hiçbir durum yok. Diğer kesimlerde seslerini yüksekçe dile getiren
insanlar var. CHP’de milletvekili olan
gazeteciler var, seçim dönemlerinde
basın danışmanlığı yapan gazeteciler
var, CHP’nin seçim otobüslerinden inmeyip onlarla ilgili haberleri çarpıtarak
yansıtan, 10 kişilik kalabalık için “ binlerce kişi geldi otobüsümüz geçemedi”
diyen ve bundan utanmayan insanlar
var. Benim ülke hayalime hizmet eden
AK Parti’yi desteklememi söylemekten
neden çekineyim? Desteklemiyorsam bunu
da dile getirmekten çekinmem. Bu ülkede
seçim öncesi HDP’yi destekleyen ve bunu
gururla söyleyen sanatçılar vardı, gerçi
şu anda pişmanlıklarını dile getiriyorlar.
HDP’yi destekliyorum diyen sanatçıyı

alkışlarken, AK Parti’ye şu gerekçelerle oy veriyorum diyen sanatçıyı mahalle baskısıyla boğmaya çalışıyorlar.
Bunun için yapılacak tek bir yöntem var;
direnmek ve ciddiye almamak. Bu mahalle baskısının örnekleri çoktur; Orhan
Pamuk AK Parti’nin attığı demokratik
adımlara destek veren bir cümle söyleyince mahallesinde Türk düşmanı ilan
edildi. 8 sene önce yazdığı kitaptan dolayı
Türk düşmanı ilan edilen Orhan Pamuk,
ne zamanki bu işten döndü baş tacı oldu.
Bu durumları ortaya çıkarttığımız zaman da bize kızıyorlar. Dolayısıyla hiç
ezik durmaya gerek yok, konuyla ilgili
kendimizi sıkıntıya soktuğumuza inanmaya gerek yok. İnsanlar çok rahatlıkla
fikirlerini dile getirebilirler.

Yolun daha başında olan veya
eğitimini alan genç medya mensubu
arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde
bulunursunuz?

Seviyorlarsa bu işi yapmalılar. Meslekle
ilgili sıkıntılar yok değil, diğer mesleklere
göre iş yoğunluğu fazla ve gelir seviyesi
düşük. Ama sevildikten sonra yapılabilecek bir iş. Sahip olmaları gereken temel özellik çok bilgi sahibi olmaları, çok
okumaları ve birkaç yabancı dil bilmeleridir.
İngilizce artık herkesin bilmesi gereken bir
dil, şu an yoğunlukla ihtiyaç duyulan Arapça
ve Çince öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

Röportaj: Soner KARTAL

HABERLER

BAŞSAVCI SALİHOĞLU
ÇEKMEKÖY’DE

Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz,
İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı
Hadi Salihoğlu’nu
misafir etti

Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu görüşmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu,

ziyaret sonunda Başkan Poyraz’a,
Osmanlı motiflerini taşıyan bir tablo
hediye etti.

Çekmeköy2023
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TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…

RİZE

12 - Çekmeköy2023
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Hoş görülü insanıyla, lezzetleriyle ve büyüleyen güzelliğiyle Rize, Karadeniz’in en karakteristik özelliklerini içinde barındırıyor. Bu şehirde
gezerken yeşilin ve mavinin büyüsüne kapılıp kendinizi farklı bir dünyada hissedeceksiniz. Dik yamaçlı vadileri, dağları, buzul gölleri, yaylaları, yemyeşil çay bahçeleri, dereleri, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri
tüm güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu hayranlığı 1640
yılında Rize’ye gelen Evliya Çelebi’nin “Deniz kıyısında bahçeli güzel bir
yerdir” diyerek dile getirdiği rivayet ediliyor. Rize’yi bir kez daha keşfetmeye hazırsanız gezimiz başlıyor. İşte sizin için seçtiklerimiz;

Çekmeköy2023
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Rize İsmi Nereden Geliyor?
Tarihi bilgiler kısıtlı olsa da Cumhuriyetin ilanından sonra 1924’te il olduğu bilinmekte olan Rize’nin isminin Rhizios’tan
geldiği düşünülmekte. Eski zamanlarda
bol miktarda pirinç yetiştirilmesinden
dolayı Yunanca pirinç anlamına gelen
Rhizios, şehrin ismi olarak kullanılmış,
zamanla değişime uğrayarak “Rize”halini almıştır.

RİZE’YE HAS
Ayder Yaylası

Rize denilince yemyeşil doğası ve eşsiz
güzellikleriyle akla ilk gelen yer Ayder Yaylası. Bol oksijeni ve muhteşem
doğasıyla etkileyici güzellikteki turizm
bölgesi kaplıcalarıyla da ünlü. Ayrıca
sportif faaliyetlerin gerçekleştiği Ayder
Yaylası’nda spora meraklıysanız dağ
ve doğa yürüyüşü, kamp veya trekking
yapmanızı tavsiye ederiz. Buraya kadar
gelmişken usulüne uygun vakit geçirmek
isterseniz Ayder köy evlerinde misafir
olabilirsiniz.

Ovit Yaylası
Her yıl gerçekleşen görkemli şenliklerle,
birçok ünlü ismi misafir eden Ovit Yaylası’ndayız. 40-50 haneye sahip yaylada
rakım 2.400 metredir. Yazın serinliğini

14 - Çekmeköy2023
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koruyan yaylada kışın kar kalınlığı 5
metreye kadar ulaşmaktadır.Sıcak havadan kaçış ve dinlenme yeri olan yaylalardan beklentiniz biraz daha fazlaysa
eğlenme ve tüm Rizelilerle buluşma yeri
olan Ovit Yaylası sizin için doğru tercihtir.
Tatil için rotanızı Rize’ye çevirmişseniz ve
festival zamanını yakalayabilmişseniz,
tüm yılın çalışma yorgunluğunu-stresini
atmak için nokta atışı yapmışsınız demektir.

Fırtına Vadisi
Adı gibi fırtına estiren vadi Doğu Karadeniz bölgesinin doğusunda Kaçkarların zirvelerinde yer alıyor. Buzul gölüne
ev sahipliği yapan vadi, dağ tatili yapma
veya yaylaya çıkma gibi alternatifler
de sunuyor. Karadeniz’e has Hemşin evleri olarak da bilinen taş ve ahşap evleri
gördüğünüzde bizim gibi hemen fotoğraf
makinenize sarılacaksınız. Herşeyden
uzak doğayla içiçe tatil yapmak isteyenler
için Fırtına Vadisi’ni önerebiliriz.

Ülkemizin en güzel zenginliklerinden
olan şelaleler, doğasıyla zengin Rize’de
irili ufaklı olarak çok sayıda bulunuyor.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki
doğal güzelliklerden olan Palovit şelalesi de bu zenginliklerden biri. Yeşilin her
tonuna sahip ormanın içinde15 metre
yükseklikten gürül gürül çağlayan şelale
heybetli görüntüsü ve serinliğiyle ziyaretçilerine eşsiz anlar yaşatmaktadır.
Ayrıca dilerseniz yürüme parkurlarında
veya patika yollarda trekking yapabilirsiniz.

güneybatısında yer almaktadır. İç kale
ve aşağı kaleden meydana gelen Rize
Kalesi, yoğun yerleşme sebebiyle aşağı
kale kısmını kaybetmiştir. Doğal yükseltiye inşa edilmiş kale zaman içerisinde
oluşan tahribatlara rağmen hala tarihi
kalıntılarıyla göz doldurmaktadır.Diğer
tarihi yapılar arasında Zil Kalesi, Kız
Kalesi, Ciha Kalesi, Bozuk Kale ve Zeleki
Kaleleri de ziyaretçilerini beklemektedir.

Rize Atatürk Müzesi

Rize’nin Güzellikleri
Rize Kalesi

Palovit Şelalesi

Rize’de tarihi eser denilince akla ilk gelen yer Rize Kalesi’dir. Vadiler arasında
bulunan, tarihin izini bu günlere kadar
taşımış Rize Kalesi, şehir merkezinin

Şehir merkezinde bulunan ve “Sarı Ev”
diye adlandırılan Rize Atatürk Müzesi,
Arkeolojik eserleri ve el yazmalarıyla
çok zengin bir koleksiyona sahiptir.1924
Çekmeköy2023
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yılı Eylül ayında “Atatürk’ün Sonbahar
Gezisi” olarak bilinen Rize’de Osman
Mataracı’ya ait bu evde bir gece misafir
olmuştur. Günümüzdeki düzenlemeye
göre Atatürk’ün 100. ölüm yıldönümü
dolayısı ile Atatürk müzesi yapılmak
üzere Osman Mataracı evini Rize İl Özel
İdaresine bağışlamıştır. Evin bir bölümü
de Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Geçmişimize yakından bakmak
ve tarihe dokunmak isteyenler için Rize
Atatürk Müzesi eşi bulunmaz bir hazinedir.

Taş Kemer Köprüleri ve Camileri
Çoğu taştan yapılmış asırlık kemer
köprüler tarihi mimariyi gözler önüne
seriyor. Fırtına Deresi üzerinde yer alan
Mikron Köprüsü, Şenyuva Köprüsü ve
Güneyce Köprüsü görebileceğiniz en
güzel tarihi eserlerdir. Rize’de tarihi
yapılar arasında camileri de unutmamak
lazım. Rize ilimizin camileri bölgenin
zengin halk mimarisi etkisinde kalmıştır.
İl merkezinde bulunan, İskender Paşa
Camii Osmanlı Klasik devri özelliklerini
koruması bakımından önemlidir. Orta
camii ve Gülbahar Hatun Camii başta
olmak üzere diğer camiler orijinaline uygun olarak yeniden yapılmışlardır.
16 - Çekmeköy2023
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Rize’nin Lezzetleri
Rize’nin kendine has ve çeşitlilik bakımdan zengin olan bir mutfak kültürü
vardır.Bazı sulu yemekler “Manca”
diye adlandırılır, bu şekilde adlandırılan
yemekler genellikle çorba çeşitleridir.
Rize’nin en meşhur çorbaları Korkoto
(ayran), fasulye (lobyo), kabak ve hopi
çorbasıdır. Rize’nin en sevilen sebzesi
karalahanadır. Bölgede yetişen fasulye,
arap kabağı, patlıcan, pırasadan tavallısı
dedikleri tava kavurması ve bu sebzelerden
oluşturulan turşunun tava kavurması
yapılır.
Karadeniz denilince akla gelen ilk yiyecek olan hamsi, Rize mutfak kültüründe
önemli bir yere sahiptir. Yöreye özgü
hamsili yemeklerin bazıları; hamsili
ekmek, hamsi çığırtması, hamsi köftesi ve kiremitte hamsidir. Rize’ye özgü
unlu tava yemekleri mıhlama, hoşmer,
haşıl ve cumurdur. Pekmezle yapılan ve
kış sofralarının vazgeçilmezi olan ‘termoni, ekşasi ve pekmezli asude’ gibi
unlu yemeklerin tadı da bir başkadır.
Börek ve hamur işlerinde ‘Laz Böreği’
ve eskiden kaynanaların damatları için
yaptıkları ‘Enişte Lokumu’özel tatlardır.
Ayrıca kabak sütlacı, pekmezli kabak ve
pepeçura, Rize’nin meşhur tatlılarındandır. Rize’ye has ağzımızı tatlandıracak
leziz yemeklerin arkasından sıcak sıcak
içilen ve tadına doyulmayan Rize çayınıda unutmayalım. Afiyet Olsun…

Hamsi Kayganası Tarifi
Malzemeler
1 kilo kılçığı ayıklanmış hamsi
10 – 15 yumurta
1 fincan un
3 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Yapılışı
Yumurtaları bir kaba kırarak çırpın, içine
bir miktar hamsi didikleyin, un ve tuz ekleyin. Bir tavada kızdırdığınız tereyağına bu yumurtalı hamsiyi dökün, yayın ve
altı pişince ters çevirip öteki tarafını da
pişirin, kaygananın her iki tarafı da istenilen kıvamda kızarınca ocaktan alıp sofranızda sıcak sıcak servis edebilirsiniz...
Afiyet Olsun.
Çekmeköy2023
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Rize Hatırası
Hala el sanatı üretiminin devam ettiği
yörede, hediyelik ahşap ve el örgü ürünleri hediyelik eşyalarda ilk sırada yer
almaktadır.Hemşin Çorabı veRize Bezi
Rize’nin ünlü dokumalarındandır.Piknik
sepeti gibi hasır örme eşyalar, şimşir
kaşık çeşitleri, kemençe, çay gibi ürünler
de bulunmaktadır. Tüm bu yöresel hediyeliklerin yanında her derde deva ünlü
Anzer balı da unutmamak gerekir.

Notunuzu Almayı Unutmayın
Rize Kalesi’ni görmeden, Ayder’de
kaplıcaya girmeden, Zil Kale’yi görmeden, Fırtına Deresi’nde rafting yapmadan, Kemer köprüleri fotoğraflamadan,
Kaçkarları ve buzul göllerini görmeden,
Çayeli ve İyidere’de denize girmeden,
Dünyaca ünlü Anzer Balını tatmadan,
İkizdere-Çamlık’ta kuş gözlemeden,
İkizdere-Ilıca’da kaplıcaya girmeden,
Laz böreği yemeden, Hamsi Pilavı ve
Hamsili Ekmek yemeden, Rize çayı almadan, Rize köftesi ve simidini yemeden, Botanik Çay Bahçesi’ni görmeden,
Rize pidesi ve kavurması yemeden,
Feretiko (Rize Bezi) atölyelerini gezmeden, DÖNMEYİN... Gördükleriniz
karşısında Rize’yi tekrar tekrar görmek
isteyeceksiniz, bizden söylemesi.

Bir Fıkra…
Rizeli imamlarla Trabzonlu imamlar
turnuva düzenleyip ayda bir maç yapar18 - Çekmeköy2023

larmış. Ama maçı hep Rizeli imamlar
kazanırmış.
Trabzonlular; “bu böyle gitmez, bir çare
bulalım, hep yeniliyoruz” demişler.
Takım kaptanı olan Temel Hoca;“Ula
bizim Trabzonsporlu Hami’ye sarı cübbeyi giydirelim” diye bir teklifte bulunmuş. “Bu da bizim Hami Hoca, merkez
caminin imamı, yeni tayin oldu” diye
kandırırız demiş.
Bu teklif kabul edilmiş ve ilk maçta
Hami’yi de alıp Rize’ye maça gitmişler.
Ama maçı yine 2-1 kaybetmişler.
Dönüşte takım kaptanı Temel Hoca’ya,
komşusu sormuş:
Temel ne oldu maçın sonucu, kazanabildiniz mi?
-Yok ya, Rizeliler bizi 2-1 yendiler.
Yapma ya, kim attı golleri?
-Bizim golü Hami Hoca attı;onların
gollerini de Del Pierro Hoca ile Roberto
Carlos Hoca attı.

Rizeli Ünlülerimiz
• Recep Tayyip Erdoğan
• Mesut Yılmaz
• Tarkan Tevetoğlu
• Davut Güloğlu
• İsmail Türüt
• Kenan Bal
• Sinan Özen
• Yılmaz Morgül
• Doğuş
• Sinem Kobal

Davut Güloğlu’nun kaleminden
Rize
Deniz ve yeşilin yüzlerce tonuyla
çevrili Rize’yi kelimelerle tarif etmek
zor... Yolu düşenler bilir; lezzetleriyle, oyunlarıyla, insanıyla, gezilecek
yerleriyle nev’i şahsına münhasır
Rize’nin büyüsünü.
Rize’nin
gizemi;belki de sokaklarında adım
adım gezerken görülen ahşap evler,
bir anda sırılsıklam eden yağmur ve
toprak kokusu, memleketimin kokusu,
büyük şehirlerde yaşayanlar için hasret kokusudur. Gürül gürül çağlayan
şelaleler, tarihi taş köprü ve kemerler,
temiz havaya kavuşmak ve ateşle harmanlanan çayı keyifle yudumlamak
için çıkılan yaylaları da unutmamak
gerekir.Göreceğiniz her bir karış toprağa inanın aşık olacaksınız. Ben
veya bir başkasının bu güzellikleri
anlatmaya gücü yetmez. Gittiğinizde
görecekleriniz tekrar tekrar gitmenize
neden olacaktır benden söylemesi…
Hazırlayan:

Soner KARTAL – İrem OKUMUŞ

HABERLER
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ekmeköy Belediyesi
tarafından yaz başında duyurusu yapılan
sünnet kampanyasında başvurular sona
erdi. Kayıt yaptıran
633 çocuk, özel bir hastanede sünnet
olmaya başladı. Doktorlar tarafından,

hijyenik koşullarda yapılan sünnetler
için randevular ailelere bildirildi.

Sünnet işlemlerinin ardından çocukların
ailelerine sünnet kıyafetleri teslim ediliyor.

Çekmeköy2023
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AİLEMİZİN ÇINARLA
BEZ BEBEK

B

abası kendisini nüfusa
kaydettirmediği için gerçek
yaşını bilmeyen Ayşe
Teyze, Kars’ta doğup,
büyür.
Kendisi
gibi
Kars’ta doğan eşi İsmail Amca ile evlenir. İlk iki çocuğunu Kars’ta dünyaya
getirir, ancak bu sırada hala nüfusa kaydı
yapılmamıştır. Ne zaman ki kalkıp İstanbul’a gelip resmi nikâh kıymaya karar
verirler, işte o zaman nüfus kaydı yapılır
Ayşe Teyze’nin. Bu tarihe göre şimdilerde
69 yaşındadır Ayşe Teyze..
Hiç okula gitmemiş Ayşe Teyze, hala
da okuma yazma bilmiyor. Çocukluk
zamanının imkânsızlıklarından dolayı
okuyamamış olmasını öyle içten anlatır
ki bize:
“Okul var idi zamanımızda ama defter
kalem yoğ idi, kitap yoğ idi, fakirlik var
idi. Defter kitap alamadık ki gidesin okula. Hani kitap? Bi tane erkek kardeşim
vardı onu okuttuk sadece.”
Babası da erken yaşta vefat edince evin
en büyük çocuğu olarak annesiyle beraber kardeşlerine bakmak zorunda kalır.
Çocukluğunu tam olarak yaşayamayan
Ayşe Teyze kara lastik, çarık giydikleri
o dönemlerde oynamak için oyuncak olmadığından, kendi oyuncaklarını kendileri yaparlarmış. Bezden bebek dikip,
içini doldurup onunla oynarlarmış.
Şanslı günlerinde ise şehirden gelen üç
beş oyuncak..
Televizyon radyo olmadığı için köylerinde
en büyük eğlenceleri yaşlıların anlattıkları hikâyelermiş. Onların yanına
gider yalvarırlarmış hikâye anlatmaları
için. Onlar da çocukları kırmayarak,
bildikleri en güzel hikâyeleri anlatıp
çocukları gizemli dünyalarda yolculuklara çıkarırlarmış.
Çocuk denilebilecek yaşta evlendiği İsmail Amca kendisinden 5 yaş büyüktür.
Evlendikten iki yıl sonra eşi askere gidip,
iki yıl sonra ancak döner. Evliliklerinin
ilk yıllarında yaşadığı problemleri eşinin
desteğiyle aşmaya çalıştığını hatırlayan
Ayşe Teyze, köy yaşamına dair her şeyi
en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor şim-
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di. Düğünleri, elbiseleri, komşularını,
çocukluk arkadaşlarını… Onları anlatırken de özlemle anlatıyor, adeta iç
geçiriyor.
Bir kış günü eşi gelip İstanbul’a göç edeceklerini haber verir Ayşe Teyze’ye. Karda kışta nereye gideceklerini sorup eşini
vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz.
Sırtlarında bir kat yatak, heybelerinde
dört beş kap kacak ile düşerler karı koca
İstanbul yollarına.. Trenle geldikleri
İstanbul yolculuğu üç gün sürer ve ilk
olarak Alemdağ’a yerleşirler. Eşi bir
müddet Alemdağ’da çalıştıktan sonra
Taşdelen’de bir çiftlikte bekçilik işi bulur.
Böylece at arabasına yükledikleri eşyalarla hep birlikte buraya taşınırlar. Ancak
sessiz sedasız bu çiftlik Ayşe Teyze’yi
fazlasıyla korkuttuğu gibi anılarında da
şu cümlelerle ifadesini bulur:
“Orada yukarda Allah, aşağıda bizlen
orman, çakallar..”
Taşdelen’e ilk geldiklerinde fazla ev olmadığını köyün içinde 30 civarında ev
olduğunu, elektriğin ise çok sonraları
geldiğini anlatır Ayşe Teyze. İçme suyu
ise evlerde hiç yokmuş o zamanlar.
Birkaç kadın toplanıp sabah namazında su getirmeye çeşmeye giderlermiş.
Alabildiğine arazi olan bu bölge ve
yakınlarında yerleşim çok azmış, hatta
Yenidoğan’da sadece üç tane ev varmış.
Gerisi ormanlık..Bu bölgelerde domates,
mısır, fasulye, biber gibi sebzeler yetiştirilirmiş.
Sessiz sedasız bu topraklarda çarşı pazar
da haliyle yokmuş. Ayşe Teyze’nin
ağzından bu durum şöyle açıklanır:
“Çarşı pazar yoh. Hangi çarşı pazar. Hasta
olacaksın canın bir elma isteyecah portakal
isteyecah. Yoğ idi ki pazar. Gidecahsın
Üsküdar’a. Cuma günü gidecen Üsküdar’a.”
Bütün sıkıntısını derdini beraber çektikleri İstanbul yaşamının keyfini,
eşiyle beraber sürmek nasip olmamış
Ayşe Teyze’ye. Yeni taşındıkları evde
üç-dört ay oturmuşlar, sonra eşi kalp
krizi geçirmiş ve hastanede vefat etmiş.

Çok sevdiği eşini on altı yıl önce kaybetmenin acısını hâlâ taptaze yaşıyor Ayşe
Teyze..
İstanbul’un zorlu şartlarında yetiştirdiği
çocuklarıyla olan münasebetlerini ise şu
sözlerle anlatıyor:
“Çocuklarla aram iyidir. Hele hepsi
evli barklı çoluk çocuk sahibi. Daha benim yüzüme karşı daha bir kötü laf dememişler.”
Şimdiki gençlerle ilgili ise biraz sitemkâr. Onlar için üzülüyor. Yokluk görmeden yetişen bu neslin alışverişte sınır
tanımayışını hayretle karşılıyor:
“Şimdi bir çift ayakkabının yerine on
çift ayakkabı var. Elbise zaten bir giyiyor sıkılıyor.”
Ayrıca her şeyin makinelerle yapıldığı
şu günlerde yaşlılara hizmet etmeyi
kendilerine bir zorluk addeden gençleri
düşününce aklına kendisinin karda kışta eliyle yıkadığı onca çamaşır geliyor.
Bir gün çiftliğe süt almaya gelen kadının
şaşkınlık dolu sözünü hatırlamadan
geçemiyor.
“Kız sen bu çamaşırları elle mi yıkadın
makineyle mi?”
Gençlere çok önemli bir öğüdü var Ayşe
Teyze’nin:
“Gençlere diyecem ki: Yaşlılara baksın.
Yaşlıların kârı var zararı yok. Onlara ne
kadar hürmet etseler ilgi gösterseler, onların ki de onlara aynısını yapar.”
Ayşe Teyze’nin Kars’ın zorlu şartlarında
başlayan hayat mücadelesi hiç bilmediği
bir memlekette, İstanbul’da devam etmiş. Sürekli badirelerin yaşandığı hayatı
bu günlerde sakin olsa da geçmişin
yorgunluğu hissedilmiyor değil..
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Yaz Kur’an Kurslarının kapanış töreninde başarılı öğrenciler ödüllendirildi
2014-2105 eğitim-öğretim yaz döneminde 6 bin 500 öğrenci yaz Kur’an
kurslarına devam etti.6500 öğrencinin,
yaklaşık 2 ay boyunca eğitim aldığı
kursların kapanış ve ödül töreni Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlendi. Taşdelen Yusuf Cebir Merkez
Camii avlusunda düzenlenen törene,
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız ve Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın yanı sıra AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel,
İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman,
İlçe Müftüsü Muhammed Suiçmez,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kapanış töreninde konuşma yapan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Çocuklarımızın din eğitimini,
sağlıklı ve merkezinden öğrenmelerini önemsiyoruz. Çocuklarımıza hayat
boyu başarılar diliyorum. Ailelerine,
22 - Çekmeköy2023
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vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum,” dedi.
BİRİNCİ OLAN ÖĞRENCİLER
LAPTOPLA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Kapanış töreni, Alemdağ Kur’an Kursu
öğrencisi Muhammet Mustafa Kaya’nın
Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı.
Yapılan çeşitli etkinliklerin ardından
kurslarda başarı gösteren öğrenciler
ödüllendirildi. Dereceye giren Sudenaz Ekşi,
Furkan Demir ve Kadir Bat adlı öğrencilere
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, ödül olarak laptop hediye etti.
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ayat futbola benzer.
Futbol, şahsi beceri
gerektirir;
insanların takım halinde
oynadıkları bir oyundur aslında. Hayat da
öyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli
ol, iyi bir takımın yoksa kaybedersin.
İyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çekmeköy Spor Kulübü
başkanı Tuncay Meriç ile birlikteyiz.
“Top hiçbir zaman beklediğim köşeden
gelmedi” diyen başkan ile yeşil sahaların
24 - Çekmeköy2023

o eşsiz atmosferi içinde gerçekleştirdiğimiz
keyifli röportajımız başlıyor.

len çalışma ve gayreti göstermekteyim.

Tuncay Meriç’i tanıyabilir miyiz?

Çekmeköy Spor Kulübü ne
zaman nasıl kuruldu?

1976 doğumluyum, aslen Trabzon
Of’luyum. 1998 yılından beri Çekmeköy’de ikamet etmekteyim. Emlak ve inşaat sektöründe çalışmaktayım, evliyim.
Bir dönem başkan yardımcılığı ve iki dönem başkanlık görevi olmak üzere son 3
dönemdir Çekmeköy Spor Kulübü’ndeyim.
Çekmeköy ve Çekmeköy Spor Kulübü
için imkanlarım ölçüsünde elimden ge-

Çekmeköy Spor Kulübü 1998 yılından
beri amatör spor kulübü olarak faaliyet
gösteriyor. Yaklaşık iki yıl önce amatör
kulüp olarak devraldığımız kulübü
yeniden elden geçirdik diyebilirim. Tesisleri, tesis içerisindeki sahaları ve
spor okulunu tadilatlarla yeniledik ve
bütünleştirdik. Faaliyet gösterilemeyen yerleri aktif olarak kullanıma açtık
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ve kulübe çalışma alanları kazandırdık.
Bu çalışmalar sayesinde daha ilk yılda
başarıyı yakaladık. Şampiyon olarak Süper
Amatör ligine yükseldik ve lig sezonunu
4. sırada bitirdik.

Kulüp kaçıncı ligde mücadele
veriyor?
Çekmeköy Spor Kulübü, amatör spor
kulübü olarak Süper Amatör liginde yer
almaktadır.

İdmanlar nasıl ve hangi sıklıkla
gerçekleştiriliyor?
İdmanlarımız haftada 4-5 gün Çekmeköy Spor Kulübü sahasında, takım oyuncularımız ve hocalarımızın katılımıyla
gerçekleşmektedir. Çekmeköy’ün büyük
avantajı olan ormanlık alanlardan da
faydalanıyoruz. Zaman zaman idmanları

yürüyüş ve koşu ile ormanlık alanlarda gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda
Bolu Abant tesislerinde yeni transferlerin uyum aşaması ve lige hazırlık
için 10 günlük kampa girildi. Bu kamp
tüm oyuncularımızın kaynaşması, aynı
zamanda takım ruhunu canlandırmak,
motivasyonu yükseltmek ve en yüksek
performansı sağlayabilmek için idman
yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

Oyuncular, hocalar ve yönetim olarak
uyum içinde tek hedefe kilitlenerek
sevgi, saygı ve disiplin çerçevesinde
çalışmalıdır. Bu durumu sağlayabilecek
herkese kulübümüzün kapısı açıktır.

Oyuncu transferlerini neye göre
yapıyorsunuz?

Çekmeköy Spor Kulübü’ne
hoca olabilme kriterleri nelerdir?
Çekmeköy Spor Kulübü prensipleri
olan bir kulüptür. Sevgi, saygı, disiplin,
uyum, çözüm odaklı çalışma ve ahlak
bizim için en geçerli kriterlerdir. Hocalarımız saha içi-saha dışı herhangi bir sorun yaşayabileceğimiz insanlar değildir.

Kulübümüzde 150’ye yakın oyuncumuz bulunmaktadır. 8-9,10-11,12-13
yaş grupları gibi toplamda 7 yaş grubu
olarak faaliyet gösteriyoruz ve her yaş
grubunun ayrı ligleri var. A Takım ve
Genç Takım olarak belli kısımlara ayrılmaktayız. Bu oyuncu kadrosunda spor
malzemeleri üreten ünlü markalar için
yurtdışına giden çocuklarımız da oldu.
Bu başarılar hem mevcut oyuncularımız
hem de potansiyel oyuncularımız için
ciddi motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu kamçılayacak, Çekmeköy Spor
Kulübü prensiplerine ayak uydurabilecek,
takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde
Çekmeköy2023

- 25

RÖPORTAJ

çalışacak oyuncular ilk tercihimiz oluyor.
Kadromuza alacağımız oyuncuyu saha
içerisindeki görevine göre daha öncesinde
farklı maçlarda “90 dakika boyunca oyunda
kalma” başarısına bakıp karar veriyoruz.

Kulübün geleceğe yönelik hedefleri neler?
Çekmeköy Spor Kulübü yerinde sayan
değil her gün dünkü halinin yukarısına tırmanan bir kulüptür. Bunun içindir
ki; kulübümüzün özellikle spor okulu
kadrosunu genişletmek için yeni yer
arayışları içerisindeyiz. Mevcut imkanları genişleterek hedeflerimizi, büyüyen
kadromuzla daha üstlere taşımayı
amaçlıyoruz. Şu anki Süper Amatör
liginden Bal ligine çıkmayı hedefliyoruz.
Çekmeköy yaşam alanı ve birçok farklı
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alan barındırması sebebiyle İstanbul’un
gözde ilçelerinden biri. Bu ilçeye yakışır
bir Çekmeköy Spor Kulübü olarak
profesyonelliğe doğru hızlı ve sağlam
adımlarla ilerliyoruz. İlk hedeflerimize
ulaştıktan sonra sporun sadece futbol olmadığını göstermek ve tüm Çekmeköy
gençlerini bir araya toplayabilmek adına
voleybol, basketbol, tenis, yüzme gibi
sporun tüm dallarında faaliyet göstermek
istiyoruz. Bunlar bir anda olabilecek hedefler değildir. Zamanı faydalı değerlendirerek imkanlar çerçevesinde olabileceklerin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Bu konuyla ilgili Çekmeköy’de yer alan
tüm spor kulüpleriyle aynı çatı altında
toplanıp bir bütün olmaya da varım. Birlikten kuvvet doğar, önemli olan Çekmeköy’ün gençlerinin faydalı ve sağlıklı
zaman geçirmesidir

Çekmeköy’ün gençlerine neler
iletmek istersiniz?
Birçok gencimiz madde bağımlılığı ve
boşa zaman harcayarak hayatını karartıyor.
Gençler geleceğimiz, onların sağlıklı ve
faydalı zaman geçirmesi gerekiyor. Çekmeköy Spor Kulübü’nün kapıları Çekmeköy’ün bütün gençlerine ardına kadar açıktır, herkesi davet ediyorum. Bu
kulüp Çekmeköylü gençlerin katılımıyla
daha da güçlenecek ve yükselecektir.
Gençlerimize ön ayak olacak kişiler
öncelikle aileleridir. Biz Çekmeköy Spor
Kulübü’nde yönetim, hoca ve oyuncu
kadrosuyla bir aileyiz. Ailemiz Çekmeköy halkı ve gençleriyle büyüyecektir.

HABERLER

“ENGELSİZ TAKSİ” İLE
DENİZ KEYFİ

Ç

ekmeköy Belediyesi Sosyal
Yardım İşler Müdürlüğü’ne
bağlı Belediye Engelliler
Merkezi, engellilerin ulaşımlarını sağlayan Engelsiz
Taksi ile ulaşım hizmeti vermeye devam
ediyor. İlçede yaşayan iki gencin denize
gitme taleplerini değerlendiren Belediye
Engelliler Merkezi (BEM), gençleri aileleriyle birlikte Şile sahiline götürdü. Engelsiz Taksi ile ulaşımı sağlanan gençler, gün
boyu güneşin ve denizin tadını çık-

ardılar. Belediye ekiplerinin gözetiminde
gerçekleşen günübirlik gezide, engelli
gençler kadar aileleri de güzel bir gün geçirdi.
Her fırsatta Engelsiz Taksi hizmetinin
sadece hastane ulaşımı için olmadığını
dile getiren Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Evinde engelli bireyi
bulunan ailelerde, sosyal hayata katılım
noktasında sıkıntılar yaşandığını biliyoruz.
Bu ailelerimize her konuda destek olmak,
onların hayatlarını kolaylaştırmak için
çalışıyoruz,” dedi.
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MODERN
ÇEKMEKÖY'ÜN
TARiHi-10
XIX. YÜZYILDA ÇEKMEKÖY’ÜN
SOSYO-İKTİSADİ DURUMU
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ALEMDAĞI VE
SULTANÇİFTLİĞİ’NDE
GEÇERLİ MESLEK ARABACILIKTI
Alemdağı ve Sultançiftliği’ne ait nüfus defteri incelediğimiz diğer köylerdeki nüfus defterinden hem şekil,
hem muhteva hem de tarih bakımından
farklıydı. 1858 yılına ait bu defterde sadece Alemdağı ve Sultançiftliği’nde bulunun erkek Ermeni
reaya nüfus kayıtlarına geçirilmişti.
Müslüman nüfus kaydedilmemişti.
Önceki defterlerde şahısların isimlerinden sonra kaç yaşında oldukları
bilgisi yazılırken; bu defterde yaşlar
değil sadece doğum tarihleri belirtilmişti. Yine önceki defterlerde genel
olarak bildirilmeyen meslek bilgileri
bu defterlerde kaydedilmiş olup yalnız 15 yaşından sonrakilerin meslekleri
yazılmıştı.127 Alemdağı ve Sultançiftliği’nde 90 erkek nüfusun yanında
90 kadın olduğu varsayılırsa toplam
Ermeni nüfusun 180 civarında olduğu
söylenebilir.
Erkek Ermeni nüfusun yaş grupları
ise şöyleydi: 0-9 yaş arası 20 kişi, 1019 yaş arası 18 kişi, 20-29 yaş arası
17 kişi, 30-39 yaş arası 21 kişi, 40-49
yaş arası 13 kişi, 50-59 arası 4 kişi ve
60-69 arası 4 kişi ve 70 ve üzeri 2 kişi.
Bunlardan biri 72, diğeri de 90 yaşındaydı. Nüfusun en fazla olduğu yaş

grubu 21 kişiyle 30-39 yaş aralığıydı. Bunu 20 kişiyle 0-10 arası yaş
grubu takip etmekteydi. Köyde yaş
ortalaması 30.1 olarak belirlenmişti. Bu rakam Müslüman köylerdeki
yaş ortalamasından daha fazlaydı. 50 yaşın üzerinde 10 kişi vardı.
Dolayısıyla yaşam süresinin 50 yaşın
üzerine çıktığı ifade edilebilir. Bu da
toplam nüfusun % 10’una denk geliyordu.128 Ermeni nüfusun yaşadığı
köylerde geçim temini için uğraşılan
işler ya da meslek gruplarına gelince:
1858 yılında Alemdağı ve Sultançiftliği’nde 33 arabacı, 16 rençber, 2 kahveci, 1 mektep hocası, 1 ekmekçi,1
papaz, 1 berber, bir hizmetkâr ve 1
çiftçi bulunmaktadır. Geri kalan 15
yaş altı 33 kişi ile ilgili meslek bilgisi belirtilmemişti. Bu bilgilerden en
önemli geçim kaynağının arabacılık
olduğu anlaşılmaktaydı.

TEMETTÜAT
DEFTERLERİNDE ÇEKMEKÖY

Çekmeköy’ün bu dönemdeki sosyo-iktisadi durumu ile ilgili başvuracağımız
temel kaynak, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden teminettiğimiz
Alemdağ bitişiğindeki ErmeniKöyü,
Çekmeköy,
Hüseyinli,
Ömerli,
Sırapınar,Koçullu ve Sultançiftliği
köylerineait temettüat defterleri ile

bazı arşiv belgeleridir. Temettü,
Arapça bir kelime olup “mal,eşya,
kazanç, kâr etme” anlamlarına gelir.
1839’da Tanzimat’ın ilanıyla birlikte tebaanın sosyal, hukuki ve mali
bakımdan eşitliği kabul edildiğinden tek bir vergi alınması prensibi
getirildi. Bunun için ise tebaanın
gelirinin bilinmesi gerekiyordu. Bu
amaçlavergi toplayan görevlilerin
nezaretinde olmak üzere bütün mal,
mülk ve hayvanları içine alan temettü (gelir) sayımı yapılmaya başlandı.
1840 yılından itibaren yürürlüğe konan vergi tespit edilip köy veya mahallelerin ödeyecekleri miktarlar belirlenmişti. Köy muhtar ve imamları
ile papazlar eliyletoplanacak verginin
dağılımı herkesin ekonomik durumuna göre ayarlandı. İnsanların iktisadi
durumları ile ilgili bilgiler “temettüat
defterleri” denen defterlere kaydedildi. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde
“ML.VRD.TMT.d” olarak kodlanan
temettüat defterlerine şehir, kaza, kasaba, nahiye, köy, mezra ve çiftlik gibi
tüm yerleşim birimlerinde yaşayan
Müslüman ve gayrimüslim ahalinin
emlâk, arazi ve gayrimenkulleri ile
bütün cins ve evsaftaki hayvanlar ve
yetiştirmiş oldukları ürünler ayrıntılı
olarak kaydedildi. Temettüat defterleriyle ilgili iki farklı uygulama vardı.
1840 (hicri 1256) ve 1844 (hicri 1260)
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yıllarında tutulan defterler birbirinden
bazı açılardan farklılık gösteriyordu.
1840 yılı temettüat defterleri Koru-yı
Hümayun’a dâhil olan bölgeleri kapsamaktaydı. Yazımı biten defterler
muhtarlar ve imam (Müslüman olmayan topluluklarda ise cemaat önderi)
tarafından tasdik edilmek zorunda idi.
Defterlerin yazım işi tamamlanınca,
tabi oldukları kazaya gönderilip burada kontrol edildikten sonra bir üst
idari birime gönderiliyordu. Sancak
merkezine gelen defterler burada
tekrar kontrol edilip temize çekilerek
ciltleniyordu.
Bizim incelediğimiz dönemde 1840
yılına ait Alemdağ bitişiğindeki Ermeni Köyü, Çekmeköy, Hüseyinli,
Ömerli, Sultançiftliği ve Sırapınar köylerine ait altı defter bulunuyordu. 1844
yılında tutulan defterlerde Alemdağ
bitişiğindeki Ermeni Köyü’ne dair
kayıt yoktu. 1840 defterlerinin eni ortalama 23 ile 27 cm arasında ve boyları
da 72 cm. idi. 1844 yılına ait defterlerin genel olarak enleri 17 cm boyları
da 50 cm. idi. Defterlerin bazı yaprakları boştu. Defterlerde kullanılan yazı
çeşidi rik’a idi. Bunların yanında
defterlerin bazısında sadece bir
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yerleşim yeri bulunurken bazı defterlerde birden fazla yerleşim yeri vardı.
Temettüat defterlerinin kapaklarında
hangi köye ait olduğu belirtilmişti.
Bunun yanında kayıtların yazılmaya
başlandığı ilk sayfanın üstünde köylerin adı ve hangi kazaya, kazanın
da hangi sancağa bağlı olduğu başlık
şeklinde kaydedilmişti. Ayrıca adı
geçen yerleşim biriminin Müslüman
köyü mü yoksa gayrimüslim köyü mü
olduğu da zikrediliyordu. 1840 yılında tutulan defterlerde bu bilgilere ilave
olarak “Tanzimat-ı Hayriye usul-i
müstahsenesi üzre” ibaresi yer alıyordu. Bununla da daha yeni ilan edilmiş
olan “Gülhane Hatt-ı Hümayunu”nda
belirtilen halkın gelirlerine orantılı
vergi konulmasının hayata geçirildiği
anlatılmak istenmişti. Yine bu kısımda defterlerin yeniden yazıldığını
belirten “müceddeden tahrir” ifadesi bulunmaktaydı. Bu ifade ile 1840
yılında yapılan sayımlardan önce
Sultan II. Mahmud döneminde
1830’da yapılan ilk nüfus sayımına atıf yapılmış oluyordu. Defterlerin başlığında kaydedilen menkul
ve gayrimenkuller ile bunların ne
amaçla kaydedildiği belirtilmişti.

1840 defterleri ile 1844 defterleri
başlıkları arasında bazı farklılıklar
göze çarpmaktaydı.
1840 kayıtlarında mülklerin kıymetlerinin
dikkate alındığı, 1844 kayıtlarında ise
sahip olunan malların hane sahiplerine
getirdiği yıllık gelirlerin önemsendiği
anlaşılıyordu. 1840 yılı defterlerinde
giriş mahiyetindeki başlıktan sonra hane sahipleriyle ilgili bilgilere
geçilmeden önce sayımı yapılan
köyün adı tekrar zikredilirken, 1844
yılı defterlerinde ise başlıktan sonra
hemen hane reisiyle ilgili bilgilere
geçilmişti. Temettüat defterlerinde
yukarıda bahsedilen başlık kısmından
sonra hane reisleriyle ilgili bilgiler
kaydedilmişti. Hane reisinin özelliklerinden bahsedilmeden önce
“hane” ve “numro” ibareleriyle hane
reisinin ikamet ettiği ev tarif edilmişti.
Bu 1844 yılı kayıtları için geçerlidir.
Yani 1844 kayıtlarında hane ve numro ibarelerindeki rakamlar birbiriyle
aynıdır. 1840 yılı kayıtlarında ise
hane ve numro ibarelerine karşılık
gelen rakamlarda farklılıklar olmaktadır. Buradaki numro ibareleri hane
numarasından ziyade hanede mevcut
olan erkek sayısını belirtmektey-
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di. 1840 temettüatlarında hane ibaresinden sonra hane reisinin fiziksel
özelliklerinden boyu, saç veya sakal
biçimi ve rengi, mesleği belirtildikten
sonra babasının adı ve kendi adı aynı
cümle içinde yazılmıştı. 1844 kayıtlarında ise sadece hane reisinin ismi
aynı cümlede zikredilmişti. Kişinin
mesleği ile ilgili bilgi hane sahibinin
tanımlandığı cümlenin üst sağ tarafında ve cümleye soldan sağa doğru eğik
olarak yazılmıştı. Yine 1840 kayıtlarında
hane sahibi ile ilgili cümlenin sol üst
tarafında “1255 senesi hafî ve celî tevzî âtmucebince verdiği tekâlif” yani
Miladi 1839 yılındaki kararlaştırılan
miktarlarda ne kadar vergi verdiğini
belirten ibare vardır. 1840 kayıtlarında hane sahibini tarif eden metnin üst
tarafında sadece “numro” ve Hicri
1255 yılında verdiği vergi bilgisi bulunmaktaydı. 1844 temettüatlarında
ise hane sahibinin belirtildiği metnin
üstünde sırasıyla soldan sağa olarak,
hane sahibinin mesleği ya da yaptığı
iş, “hane ve numro” bilgileri, bir sene
önce vermiş olduğu vergiyi belirten
“sene-i sâbıkda vergi-i mahsusadan bir
senede vermiş olduğu vergi” ibaresi

yani bir önceki yıl ödediği vergi, sonra
aşar vergisi olarak bir yıl önce vermiş
olduğu vergiyi buğday, arpa, yulaf vs.
cinsinden kile ve kuruş olarak belirten
“aşar olarak sene-i sâbıkda bir senede
vermiş olduğu” ibaresi ve son olarakda varsa verdiği ağnam vergisini kuruşolarak belirten “itâ eylediği âded-i
ağnamrüsumu” ibareleri yer alıyordu.
Temettüat defterlerinde köy imamı ve
muhtar; gayrimüslimlerin bulunduğu
yerleşim birimlerinde de oranın dini
temsilcisi hane kayıtlarında genellikle
ilk sırada yazılırdı. Hane sahiplerinin
uğraştıkları asıl işler “erbab-ı ticaretten”, erbab-ı ziraatten”, “kömürcülükle
meşgul”, “hizmetkârlık ile meşgul”,
“demircilikle meşgul” gibi ifadelerlebelirtilmişti. Yine ek işlerle uğraşanlar
dakayıtlarda ayrıca yazılmıştı. Eğer
hane reisi olarak gözüken kişinin yaşı
küçük ise kimin vasiliği altında olduğu,
yine bu meslek ibaresinin bulunduğu
kısımda kaydedilmişti. Hane sahiplerinin uğraştıkları işler ve meslekleri
ile ilgili bilgilerin kaydediliş biçiminde köylere göre farklılık olabiliyordu. Genel olarak mesleklerle ilgili
bilgiler yazılırken bazı köylerde hane

sahiplerinin mesleği ya da uğraştığı
işlerle ilgili kısımboş geçilmişti. Mesela Ömerli Köyü’ne ait 63 hanenin
bulunduğu temettüat defterinde büyük
çoğunluğunun mesleği belirtilmemişti.
Mesleklerle ilgili bilgilerin açık olarak
yazılmadığı hanelerde hane sahibi ile
ilgili künyede şahsın isminden hemen
önce belirtilen sıfattan ne işle meşgul
olunduğu çıkarılabiliyordu. Mesleği
askerlik olan ya da askerlikle bir şekilde ilişkisi olanlar da “Asâkir-i redif”,
“asâkir-i hâssa’dan mahreç”, “askerden
mahreç”, “…da asker” “asâkir-i redif
mızıkası neferatından” veya askerde
yakınları olanlar da “karındaşı asakir-i
hassada”,“oğlu asakir-i redif” gibi
ifadelerle kayıt altına alınmıştı.
1840 yılında düzenlenen temettüatlarda hane sahibinin fiziksel özelliklerinin belirtildiğini ifade etmiştik.
Tanımlanan ilk nitelik kişinin boyu
ile ilgilidir. Uzun, kısa ya da orta
boylu olarak tanımlamanın ardından
saç, bıyık ya da sakal üzerinden “kır
bıyıklı, ter bıyıklı, kara sakallı, ak
saçlı, veya sağir (küçük) gibi tasvirler
yapılıyordu. Buradan da bahsedilen
kişilerin yaş grubu hakkında da ortala-
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ma bir tahmin yapılması mümkün olabilmekteydi. 1844 yılı temettüatlarında
bu tür fiziksel özellikler yer almıyordu.
Defterlerde vergi mükellefi hane reisinin
yanında bazen hanede gelir sahibi olan
başka kişiler de kaydedilmişti. Hane reislerinin isimleri ve özelliklerinin belirtilmesinden sonra alt kısımda kişilerin sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller
sıralanmıştı. Hem 1840 hem de 1844
kayıtlarında ilk sırada mezru (ziraat
yapılan) ve gayri mezru (nadasta) tarlaların bilgisi bulunmaktaydı. Tarla
bilgilerinden sonra da belirli bir sıra
ile şahısların sahip olduğu hayvanlar
ince ayrıntılarla birlikte belirtilmişti.
Ancak 1840 ve 1844 defterleri arasında burada da farklılıklar vardı. 1840
senesinde yapılan sayımların amacı
hane sahiplerinin mülklerinin kıymeti
üzerinden bir vergi düzenlemesi yapmak olduğundan kişilerin sahip olduğu
menkul ve gayrimenkullerin değerleri kuruş üzerinden hesaplanarak
kaydedilmişti. Fakat bu uygulamada
sıkıntılar yaşandığından, yani ülkenin
iktisadi bakımdan refaha kavuşması ve
bu bağlamda adil bir dağılım yapılarak
vergi toplanması amacının gerçekleşememesinin anlaşılması yüzünden bu
uygulamadan vazgeçilmişti. Bundan
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sonra halkın mülkü üzerinden değil
de yıllık geliri baz alınarak herkesin
imkanları ölçüsünde vergi taksimi
yapılarak toplanması yoluna gidilmişti.
Bundan dolayı 1844 yılında düzenlenen defterlerde hane reislerinin
sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin o yılki kıymetinden ziyade bir
yıl içerisinde elde ettiği hâsılatı kayda
geçirilmişti.

İLK SIRADA DAİMA ZİRAAT
YAPANLAR YER ALIRDI
İlk sırada ziraat yapılan tarlaların
kaydedilmesi dikkat çekicidir. Çünkü
arazi devlet için oldukça önemliydi.
Gelirlerin önemli bir bölümü ziraattan
elde edilen vergiler sayesinde sağlanmaktaydı. Bunun hemen devamında
nadasa bırakılan yani, “gayri mezru”
tarlalar hakkındaki bilgiler vardı. Yine
defterlerde ziraat yapılan ve nadasa
bırakılan tarla bilgilerinin haricinde
bahçe, koru, bağ, bostan ve çiftlik gibi
gayrimenkuller ile samanlık, menzil,
değirmen, dükkânlar, harman yeri ile
ilgili bilgiler de bulunuyordu. Kayıtlarda gayrimenkullerden sonraki sırayı
hayvanlarla ilgili bilgiler alıyordu.
Hayvanlar da cinslerine ve kendilerinden faydalanış amacına göre belirli bir

sıra takip edilerek kaydedilmişti. Burada dikkati çeken bir husus vardı. O da
aynı cinsten olsalar bile değer olarak
birbirinden farklı olan hayvanlar ayrı
ayrı kayda geçirilmişti. Defterlerde
görülen başka bir husus da başka bir
yerde ikamet edenlerin o köyde sahip
oldukları menkul ve gayrimenkullerinin de kayda alınmış olmasıydı. Bu bilgiler genellikle defterlerin
sonuna doğru ayrı bir başlık altında
ele alınmıştı. Yine köylerde yaşayan
Kıpti ve yabancı reayanın sahip olduğu
mallar da defterlerin son bölümlerinde
kaydedilen bilgiler arasındaydı. 1840
yılında düzenlenen defterlerin sonunda
toplam emlak kıymeti, toplam hayvan
kıymeti, toplam temettüat ve son
olarak da emlak ve hayvan yekünü
toplamı kuruş olarak belirtilmişti.
1844 temettüat defterlerinin sonunda
ise toplam vergi ve toplam temettüat
kuruş olarak kaydedilmişti. 1840 kayıtlarından farklı olarak köy imamı, muhtarı ve ziraat müdürlüğünden görevli
bir memurun imza ve mühürlerinin bulunması dikkati çeken bir husustu.
İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy
Kitabından alınmıştır.

HABERLER

DÜNYANIN İNCİSİ İSTANBUL’UN
YÜKSELEN YILDIZI ÇEKMEKÖY 2015

Ç

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız’ın
“Dünyanın İncisi İstanbul’un Yükselen Yıldızı Çekmeköy 2015” isimli kitabı tanıtıldı.

ekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız
tarafından
kaleme
alınan “Dünyanın İncisi İstanbul’un Yükselen Yıldızı Çekmeköy 2015” isimli kitabın tanıtımı
yapıldı. Cemal Hüsnü Kansız’ın ilçe
ile ilgili yazdığı ikinci eser olan kitapta; Ocak 2014’ten itibaren ilçenin
konumu, coğrafyası, değişen nüfus
yapısı, el sanatları, idari yapısı, mahalleleri, ekonomik yapısı ve gelişen eğitim
yapısının güncel verileri bulunuyor.

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız’ın ev sahipliği yaptığı tanıtım
programına; 15. Füze Üs Komutanı
Tuğgeneral Şener Yazıcı, Beykoz
Kaymakamı Ahmet Katırcı, Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
sponsorlar Dentur Avrasya Yön.Kur.
Bşk. Şenol Morgül ve Vakıf Taşdelen
Su Yön. Kur. Üyesi Hurşit Karadeniz,
kamu kurum ve kuruluş müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli
katıldı. Katılımcılara teşekkür eden
Kaymakam
Cemal Hüsnü
Kansız,
Bu
kitap
ilçeye
hizmet edenlerle birlikte
yazdığımız
bir
kitaptır.
Yeni yetişen
nesillerin her
gün gelişen ilçemize yapılan

ve planlanan hizmetler hakkında bilgi
edinmeleri için hazırladığım bu kitaba destek olan herkese teşekkür ediyorum,” dedi.
“Dünyanın İncisi İstanbul’un Yükselen Yıldızı Çekmeköy 2015” adlı eserde emeği geçen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’a, Dentur Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Şenol
Morgül’e, Vakıf Taşdelen Su Yönetim
Kurulu Üyesi Hurşit Karadeniz’e ve
Vakıf Taşdelen Suyun Genel Müdürü
Ünsal Savaş’a plaket verildi.
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AKTÜEL

BAŞARI HİKAYELERİ İLE
PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ

7

GÜÇBİR
JENERATÖR

Ahmet Karakaya

Her başarının arkasında
azim ve o azmin sonunda
kazanılan bir zafer vardır.
Çekmeköy 2023 Çekmeköy’ün önemli ve Başarı
Hikayesini oluşturmuş firmalarından bir yenisini daha
ağırlıyor. Sektöründe sağlam
bir yer edinerek başarısını
ispatlamış, köklü ve lider
firmalarımızdan
GüçbirJeneratör’ün sahibi Ahmet
Karakaya ile röportajımıza
başlıyoruz…
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Ahmet Karakaya’yı tanıyabilir
miyiz?

Her başarı hikayesinin zorlayan
dönüm noktaları vardır. Hikayenizi
oluştururken yaşadığınız dönüm
noktalarından bahsedebilir misiniz?

1980 İstanbul doğumluyum, aslen
Zonguldaklıyım. Afyon Kocatepe, İktisat
bölümü mezunuyum. Askerlik döneminin bitiminde Güçbir Jeneratör’de çalışma hayatına başladım. Aynı zamanda
İstanbul Sanayi Odası’nda komite
başkanıyım ve Fenerbahçe Kongre
üyesiyim. Evliyim ve bir çocuk sahibiyim. Genel olarak kitap okumayı, balık
tutmayı ve çocuğumla vakit geçirmeyi
seviyorum.

Babamızdan 3 erkek kardeşle işi
devraldığımızda hikayemize başladık.
Her işin zorluğu ve güzelliği vardır. Biz
hep güzel tarafından bakmaya çalıştık.
Hepimiz işimize sahip çıktık ve hiçbir
şeyi olduğu gibi bırakmadık. Sadece
alım-satım üzerine olan bir firmayı
üretici firma haline getirdik. Bu başarı
inanmak ve çalışmakla gerçekleşti.
Başarıya giden yolda muhakkak ki zorluklar çıkıyor ama zorluklarda ancak
pes etmeden devam etmekle aşılabilir.

Güçbir Jeneratör ne zaman ve
nasıl ortaya çıktı?

Aile firması olan Güçbir Jeneratör,
1980 yılında ticari hayatına başlamış,
günümüzde
jeneratör
sektöründe
kendine sağlam bir yer edinmiş köklü
ve lider firmalardan biridir. Sektördeki
gelişmelerle doğru orantılı olarak kapasitesini arttıran ve gelişen bir çizgi
izleyerek, Taşdelen ve Sultanbeyli’de
yeni fabrikaların da profesyonel kadro
ve gelişmiş makine parkı ile üretim
yapmaktadır. 2006 yılında Alternatör
üretimine başlayan Güçbir Jeneratör,
2012 yılında kabin ve pano imalatını da
kendi bünyesinde yapmaya başlamıştır.
Bu bağlamda Güçbir Jeneratör, üretim
kapasitesi ve çeşitliliği yönünden
rakiplerinin bir adım önündedir.
Güçbir Jeneratör farklı atılımlar ve yeni
yatırımlarıyla sürekli kendini geliştiren
ve sektörde büyüyen bir firmadır.
Jeneratör üretimi, kabin ve pano üretimi ve satış ofisi olmak üzere 3 lokasyondan oluşan firmamızda 100’ün
üzerinde çalışanımız bulunmaktadır.

Güçbir Jeneratör’ün Türkiye
ekonomisine katkısı nedir?

Jeneratör üretimiyle ilgili dünya
sıralamasında Türkiye 2. Sırada yer almaktadır. Bu bağlamda ekonomiye sektör
olarak büyük katkı sağlamaktayız. Güçbir
Jeneratör olarak ülke ekonomisine istihdam sağlamanın dışında en büyük
katkımız, ihracatla gerçekleşiyor.
Güçbir Jeneratör olarak yurtdışından
ithal edilen motorları burada jeneratör
haline getiriyoruz. Bu üretim sırasında
alternatör, pano ve kabin gibi birçok
malzeme gerekiyor ve tüm bu malzemelerin üretimini kendi bünyemizde
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de bu malzemeleri üreten 4 firma arasındayız ve
bu konuda başka firmalara da fason

İş adamı kimliği hayatınıza neler
kattı ve hayatınızdan neler götürdü?

olarak özel projelerde destek veriyoruz.
Yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyoruz.
İhracat yaptığımız ülkeler arasında
Kuzey Afrika, Afrika, Avrupa Ülkeleri,
Rusya ve Kırgızistan sıralanabilir. Yeni
bir yatırım amacıyla başladığımız fabrika ile üretim kapasitesini arttırarak
ciro ve istihdam bazında ekonomiye
daha çok katkı sağlamayı planlıyoruz.

Herhangi bir sektörün lideri olabilmek için firmanın hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Vizyonu geniş tutarak erişebileceğiniz
hedefler koymalısınız. Hedefiniz lider
olmaksa sektöre fark atmak ve bir ayrıcalık oluşturmak durumundasınız. En
büyük reklam yaptığınız iştir. Müşteri
memnuniyetine önem verilirse, müşteri
zaten sizin reklamınızı yapıyor. Bu
sebeple işinizde kaliteden ödün vermemeniz gerekir. Önceliğimiz kalite,
kaliteyi yakalamak içinde üretim ve tedarik için fiyat ikinci planda kalıyor. Bu
kaliteyi yaptığınız işle ortaya koyabiliyorsanız liderler arasında yer almanız
mümkün olabilir.

Sevdiği işi yapan biri olarak çalışma hayatının götürüsü olduğunu
söyleyemem. Hedefim bu işi yapmak
ve başarılı olmaktı, hedefime ulaştığım
için mutluyum. Çalışma hayatı içinde
olanlar genellikle sosyal yaşantıya
zaman ayıramamaktan şikayet ederler. Eğer zaman doğru kullanılırsa aile
yaşantısına ve sosyal hayata rahatlıkla
vakit ayrılıyor. İş hayatının getirileri
ise çevrenizde topluma faydalı insanlar
olmasıdır. Etrafınızda yeni bilgi edinebileceğiniz, hayatınıza renk katan ve
size bir şeyler öğreten kişiler olduğunda dünyaya farklı açılardan bakmayı
öğreniyorsunuz. Onun, sizin hayatınıza
kattıklarıyla yolunuzda ilerliyorsunuz.

Çekmeköy 2023 okuyucularına
neler söylemek istersiniz?

Çekmeköy 2023 dergisini içeriği ve
farklılığı sebebiyle çok başarılı buluyorum. Tüm okuyuculara sağlıklı,
mutlu ve huzurlu bir yaşantı diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla…

Sizce başarının altın anahtarı
nedir?

Başarının altın anahtarı inanmaktır.
Eğer bir işi başaracağınıza inanırsanız
eninde sonunda başarırsınız. İnanmanın
yanı sıra ulaşmak istediğiniz sonuç
ne ise onun için mücadele vermeli ve
disiplinli bir şekilde çalışmalısınız.
Tüm bunlar birer altın anahtar olarak
başarıya giden yolun kapılarını açacaktır.
Çekmeköy2023
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KÖŞE YAZISI

ÇOCUK VE
DİN EĞİTİMİ

Hikmet TEKİN
İlahiyatçı Araştırmacı

hikmettekin34@gmail.com

“Çocuklar
doğuştan din
duygusuna
sahiptir. İnsan
sadece etten,
kemikten ve
kandan ibaret
maddi bir varlık
değildir. Onu
diğer canlılardan
ayıran doğuştan
sahip olduğu ruh
ve duygu
zenginliğidir.
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ocuklar yaratılıştan dini
duygulara yatkındır. Bu
duyguların gelişmesi ise
çok erken, daha bebeklikte
başlar. İsteyerek ya da istemeyerek çocuğun ailesi onu biçimlendirir, oluşturur; inanç kaynaklı değerleri, gelenek ve alışkanlıkları, üzerinde
uzlaşılmış kuralları, ayrıca aidiyet ve
ait olmama duygularını ona aşılar. Hz.
Peygamber (s.a.v)’ : “Çocuk İslam fıtratı
üzere doğar. Sonra ailesi onu Hristiyan,
Yahudi veya Mecusi yapar…” diyerek
buna işaret etmiştir.
“Çocuklar doğuştan din duygusuna
sahiptir. İnsan sadece etten, kemikten ve kandan ibaret maddi bir varlık
değildir. Onu diğer canlılardan ayıran
doğuştan sahip olduğu ruh ve duygu
zenginliğidir. İnsan sosyal bir varlıktır.
Sevmek, sevilmek, bir inanca sahip olmak, kendisini değerli ve güçlü hissetmek ister. Bu da ancak bir aileye, bir
topluma, bir vatana ve bir dine bağlı
olmakla mümkündür…” der, Psikolog
AntoineVergote.

Bir başka eğitimci Prof. Dr. Yurdagül
Mehmedoğlu ise şöyle açıklar, dinin
birey için gerekliliğini: “Din insanın
bedensel zevklerini ve ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra ona ruhunun
isteklerini de dikkate almasını öğretir.
Ayrıca sosyal gruba iyi ve doğru hedefler
gösterir…”

DİN EĞİTİMİ NE ZAMAN
VERİLMELİ?

Çocukların gelişim özelikleri incelendiğinde, din eğitimi açısından
küçük yaşların ne kadar önemli olduğu
ortadadır. Özellikle 0-7 yaş ihmal edilmemesi gereken kritik bir dönemdir.
Çocuk bu dönemlerde dini konuları sorgular ve kavramaya çalışır. En çok merak
ettiği ve anlamaya çalıştığı konuların
başında ise Allah, ölüm, cennet-cehennem, sevap-günah gibi kavramlar gelir.
Anne-babalar çocuklarının; özellikle bu
dönemlerinde bitmek bilmeyen sorularına bıkmadan olumlu ve doyurucu
cevaplar vermelidir. Bilmedikleri soruların cevaplarını da öğrendikten sonra
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vereceklerini söylemekten çekinmemelidir. Zira çocukta dini uyanışın inşa
süreci olan bu dönemde “ doğru bilgilendirilme” kadar, aile içerisinde teneffüs
edilen duygu ve örnek davranışlara şahit
olunması da son derece önemli olacaktır.

İLK TANIŞMA: CAMİLER

Çocukta dini düşüncenin gelişip şekillenmesinde aileden sonra camiler ve
Kur’an Kursları en önemli yere sahiptir.
Bu yüzden cami ve kurs görevlisinin tutum ve davranışları, çocuk üzerinde derin
etkiler bırakacağından son derece önemlidir. Gerek cami cemaati ve gerekse
görevliler; her şeyden önce “çocukların
da en az büyükler kadar camiye gelmeyi
hak ettikleri” anlayışını benimsemelidir.
Çocuğun camide yaramazlık yapması,
koşuşturması, gülüp eğlenmesi herkes
tarafından tabii karşılanmalıdır. Çocuk
için, dinle ilgili ilk bilgi ve tecrübenin
kazanıldığı sosyal mekan olan cami ve
Kur’an kurslarında, öğretimden ziyade
uygulamalı bir eğitimle dini ve ahlaki
duyguların yanı sıra; karşılıklı sevgi-saygı, bir arada yaşama ve paylaşma gibi
güzel davranışların kazandırılması önem
arz etmektedir.

NASIL BİR DİN EĞİTİMİ?

Okul öncesi dönemde çocuğun rol modeli
ailesidir. Eğitim-öğretim açısından oldukça
önemli olan bu dönemde çocuk, konuşmaya başladığı ve etrafını tanıma gayreti
içerisine girdiği zamandan itibaren kendisine Yüce Allah’a dua etmesi ve “Allah korusun, Allah yardımcın olsun, Allah’a emanet ol” gibi özlü sözler ve kısa
metinli ayetler öğretilmelidir. Ayrıca:
Yüce Allah, bütün varlıkları yaratmış
ve insanları diğer varlıklardan daha
üstün tutmuştur. Özellikle çocukları
daha çok sever. Bütün canlıları Koruyan, besleyip büyüten O’dur. Güzel
meyveleri, yemekleri ve içecekleri
bize bahşeden; rengarenk çiçeklerle, sevimli hayvanlarla dünyamızı
O’dur süsleyip neşelendiren… Özellikle doğayla başbaşa kaldığımızda
çocuğumuza Allah’ın; akıl, ruh ve
beden sağlığımızın yanı sıra, sayısız

güzellikleri hep bizim için yarattığını
söylemek, bütün bu nimetlerin bize
olan yararlarından bahsetmek yerinde
olacaktır. Böylece küçük yaşta çocuğumuza, sadece baktığını görmeyi değil,
olup biten her şeyin farklı boyutlarını da
görebilme inceliğini kazandırmış oluruz.
Olup bitenleri anlamakta zorlansa da
şuur altı beslenmiş olacağından ilerideki
hayatında, zihnine nakşedilen bu cümleleri anlamaya çalışacaktır. Bu birikim
çocuğun hayatına ve düşüncelerine yön
verecektir. Bireyin ilk sosyalleşme alanı
olan aile, aynı zamanda ilk dini tecrübeleri yaşadığı ortamdır. Çocuğun soruları,
gelişim aşamaları göz önünde tutularak
basit, doğru ve sade bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Çocuk öncelikle Allah’ı
seven, koruyan, hoş gören, affeden,
cezadan çok, ödüllendiren Yüce Yaratıcı
olduğunu öğrenmelidir. Lokman(a.s)’ ın
oğluna, “yavrucuğum” diyerek sevecen
bir ifadeyle Yüce Allah’ı ve O’na karşı
görev ve sorumluluklarımızı hatırlatması, yolumuzu aydınlatması açısından
önemlidir. (Lokman/31,13-14).
Korku kültürüyle, zorla benimsetilen
davranışlar çocuğun; ikiyüzlü olmasına sebep olacağı gibi, dini değerlerden
soğumasını, hatta dinden uzaklaşmasının
önünü açacaktır. Zorla dua ezberletmek,
ezberlemediğinde
cezalandırmak,
yaramazlık yaptığında Allah’ın kendisini
cehennemde yakacağını söylemek ve
benzeri korkutucu söylemler bunun için
yeterli olacaktır.

ALLAH SEVGİSİ Mİ ALLAH KORKUSU MU?

Anne-babalar çocuklarına söz geçirebilmek
için; “bunu yapma,
Allah çarpar; tabağını
bitirmezsen
günah
olur” gibi uyarılarla
iyi davranış kazandırmaktan çok, çocuğun
korkarak
dinden
soğumasına
hatta
uzaklaşmasına neden
olmaktadır. Ya da çokça
“sözlü nasihat” ederek
yararlı olacakları an-

layışına kapılırlar. Oysa Hz. Peygamber
(s.a.v): “Din, nasihattir…” buyurarak,
içtenliği, samimiyeti işaret etmiştir. Bu
yüzden korku yerine sevgi öne çıkarılmalıdır. Çocuğun, içtenlikle Allah için
hissettiği derin sevgi – saygı, onun diğer
varlıklara karşı olan korku ve endişesini
de giderecektir.
Yüce Allah’ın her şeyden haberdar olduğunu; yaptığımız her şeyi
gördüğünü; aklımızdan, kalbimizden
geçen en gizli duyguları bildiğini;
yapıp ettiklerimizden sorumlu olduğumuzu ve kendisine karşı sorumluluklarımızın bulunduğunu; hiçbir şeyi
O’ndan gizleyemeyeceğimizi; iyi şeyler yaptığımızda da çok hoşuna gideceğini ve bizi seveceğini anlatmalıyız
çocuklarımıza.
Göz ardı edilmemesi gereken bir önemli
husus da çocuğun; gerek sosyal becerilerini
gerekse ahlaki değerlerini ailesiyle birlikte
ve kültür ortamı içerisine elde edeceğidir.
Öfkeli, hesaplı ve sarsılıp savrulan bir
şahsiyet yerine merhametli-şefkatli olmak; yalan söylememek; sözünde durmak; adil olmak; çalışkan olmak gibi
erdemli davranışları, hep rol model durumundaki aile fertlerinden alır. Bu yüzden
“sözlü uyarılardan” çok, kendilerine
gösterilecek “örnek davranışların”
daha etkili ve kalıcı olacağı unutulmamalıdır.
Özetlersek; din eğitim-öğretimi ciddi bir
iştir. İhmal edildiğinde; sorunlu bir din
eğitiminin, -söylemeye dilim varmıyorama sonucunun nereye varacağını
görebilmek için etrafımıza bakmamız
yeterli olacaktır. Hasarsız çocuklar
yetiştirmemiz dileğiyle…
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MAHALLEMİZİN

MUHTARI
Mahallemizin muhtarı köşemizde bu
ayki konuğumuz Mehmet Akif Mahallesi muhtarı Sertif Yılmaz.

Sertif Yılmaz’ı tanıyabilir miyiz?

03.05.1958
Ardahan
doğumluyum.
1974’de ailemle birlikte İstanbul’a geldim
ve 1981’de tamamen İstanbul’a taşındım.
1988’den beri Çekmeköy’de ikamet etmekteyim. Devlet dairesinden emekliyim,
evli ve 3 çocuk sahibiyim.

Sertif Yılmaz
Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı

Muhtar olma fikri nasıl oluştu? Ne
zamandır muhtarlık görevini yerine
getiriyorsunuz?

2008’in sonunda, yeni emekli olduğum
zamanlar çevremizdekiler tarafından muhtar
olmam konusunda istekler geldi. Muhtar
olmak benim değil, mahalledeki kanaat önderlerinin ve mahalle sakinlerinin fikriydi.
Bu düşüncelerini bana ilettiklerinde yakın
çevremle ve mahalleliyle fikir alışverişinde
bulunup, seçimlere bir ay kala muhtarlığa aday oldum. 300 oy farkıyla ilk seçimi kaybettim çünkü; aday olmak için geç
kalmıştım. Tüm mahalleliye kendimi tanıtma imkanı bulamadım ve seçimi kaybettim.
Bir dahaki seçimlerde azimle çalıştım ve
mahalleliye kendimi tanıttım. Sonuç olarak
3.000 oy farkıyla muhtarlık görevinin başına getirildim. 30 Mart 2014 tarihinden beri
muhtarlık görevini yerine getirmekteyim.

Mehmet Akif Mahallesinden bahsedebilir misiniz?

Mehmet Akif Mahallesi 30.000 nüfusa
ve 19.600 seçmene sahiptir. Mahallemizde memleket yoğunluğu sırasıyla
Ordu, Sivas, Tokat, Çankırı, Samsun,
40 - Çekmeköy2023

Trabzon, Kars’tır. Mahalle; konumu, parkları, kültür merkezleri ve spor kompleksine
yakın olmasıyla Çekmeköy’ün en güzel
yerlerinden biri. Güzelliklerinin yanı sıra
Mehmet Akif Mahallesi büyük bir mahalle olduğu için, mevcut alanlar ihtiyacı
karşılayabilecek güçte değil. Örneğin;
sağlık ocağımız tüm mahallenin ihtiyacını
karşılayabilecek durumda değil. Bunun
dışında ilkokula ihtiyacımız var. Hamidiye Mahallesine yapılacak ilkokulla bu sorunumuzun hallolacağını düşünmekteyim.

Mehmet Akif Mahallesi için ne gibi
çalışmalarda bulundunuz?

Muhtarlık görevine seçildiğimde ilk iş mahalle sakinlerini tanımak ve kendimi onlara tanıtmak oldu. 1,5 yıllık süre boyunca
Mehmet Akif Mahallesindeki değişiklikler genel olarak; yeni açılan parklar
ve daimi semt pazarının yapılmasıdır.
Bunların dışında mahallenin sorunlarıyla
ilgili çeşitli çalışmalarda bulundum. En
büyük sorunumuz olan imarla ilgili çeşitli
başvurular yaptım ve sonraki süreci bizzat
takip ederek mahalleliye yardımcı olmaya
çalıştım. Her yönüyle mahalle sakinlerinin istediği şekilde çözümlenemese de
imar sorunumuzun büyük bir kısmı halledilmiş durumda.
Bunların dışında, mahallelinin ve benim
kişisel çabalarımla yürütülen hizmetler
de mevcut. Muhtarlığımızda dönüşümlü
olarak kullanılabilen ikinci el eşya kısmı
bulunmaktadır. Mobilya, kıyafet, aksesuar
gibi akla gelebilecek her ürün buraya getiriliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Bunun haricinde mahalle sakinlerimizden
iş arayan kişilere yardımlarda bulunmak-
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tayım. İş arayışındaki kişilere gücümün
yettiği kadarıyla iş bulmaya çalışıyorum.
Kısacası faydalı olabilmek adına tüm mahallelinin yardımına koşuyorum.

şekilde değerlendirmek hem ülkemiz için
hem ev hanımları için yararlı olacaktır.
Mahallemize yönelik bu gibi birçok
hedeflere ve isteklere sahibiyim.

Çalışmalarınızda Çekmeköy Belediyesinden yardım alıyor musunuz?

İlerleyen dönemlerde siyasetin başka alanlarına yönelmeyi düşünüyor
musunuz?

Hepimiz biliyoruz ki, muhtarların en
büyük yardımcısı belediyelerdir. Çekmeköy Belediyesi bizim en büyük
destekçimizdir. Her ay düzenli alınan nakit
yardımının dışında mahallemizde var olan
eksikliklerle ilgili ilk müracaat ettiğimiz
yer Çekmeköy Belediyesi’dir. Sağlık ocağı,
imar çalışmaları ve ilkokul eksikliği gibi
sorunlarda kapısını çaldığımız ilk kurumdur. Bunların dışında yol bakım çalışması,
kaldırım çalışması ve parkların yenilenmesi gibi birçok konuda da belediye
yardım etmektedir.

Siyasi bir hedefim bulunmamaktadır. Benim için muhtarlık yeterli bir görevdir.
Elimden gelenin en iyisini yaparak bu
görev süresi boyunca mahalleye ve mahalleliye faydalı olabilmek en büyük gayemdir. Bir dahaki dönem tekrar muhtar adayı
olmayı düşünebilirim fakat muhtarlık sonrası siyasetin farklı alanlarına dahil olmak
gibi bir düşünce içerisinde değilim.

Son olarak ‘Çekmeköy 2023’
aracılığıyla neler iletmek istersiniz?

Mahallenizle ilgili hedefleriniz neler?

Mehmet Akif Mahallesinde yetişkinlerimizin kullanabileceği sosyal tesis
alanları istiyorum. Gençlerimizin kullanabileceği spor kompleksi ve sosyal alanlar tüm mahallelinin yararlanabileceği
hale getirilmelidir. İnsanlar evlerinden
çıktıklarında mahallede gidebileceği
ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan
oluşturulmalı, Doğa Parkı bu isteğimin bir
emsalidir. Aynı genişlikte olmasa da Doğa
Parkına benzer bir sosyal alan Mehmet

Akif Mahallesinde inşa edilmelidir.
Ev hanımlarına yönelik el becerileriyle
ilgili hobi ve meslek edindirme kursları
gibi bir eğitim programı yapılması da hedeflerim arasında. Ufak da olsa ekonomiye
katkı sağlamak ve boş zamanları faydalı

Çekmeköy; İstanbul’un en gözde ilçelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Bu güzel ilçe kısa sürede ulaşımıyla, mesire alanlarıyla, çevre düzeniyle ve sosyal
alanlarıyla gelişirken doğal güzelliğimiz
olan yeşili korumayı da başarmıştır. Çekmeköylü olmak; şehrin merkezinde
otururken ormanlık alan ve temiz havadan
mahrum olmamak, çocuklarını huzurlu ve
sakin bir ortamda yetiştirebilmek demektir. Herkesin Çekmeköy’de yaşayabilmesi
dileğimle, tüm okuyuculara sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
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2 ŞİİR 1 ŞAİR
KALBİ KIRIK BİR ŞAİR…

SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

B

ir şair olarak değil belki ama aslında çoğumuz tanıyoruz Süleyman
Çobanoğlu’nu.
Gazete köşe yazarlığı
ve Dergâh dergisinde yayınlanan şiirlerinin
yanı sıra, TRT’de yayınlanan Sakarya
Fırat dizisinin senaristliğini üstlenen
Çobanoğlu, özellikle bu dizi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şiirlerinde
yüklendiği ‘Türk olmak’ ülküsünü, belki
de en açık biçimde bu dizi aracılığıyla
ortaya koymuştur.
‘Yüreğini yakan her şeye karşı şiirini
püskürten’ Çobanoğlu, ‘ipe tutunmaktır’ dediği şiir ile çocukluğunda bildiği,
tanıdığı, öğrendiği ne varsa ve artık
kaybolan, hepsine sarsılmaz bir eminlik
ile tutunmaktadır. Doğa, toprak, turna, samimiyet, saygı, vefa, hakkaniyet,
bohçasını toplayıp sevdiğine kaçan kız…
Okurken nostaljik gibi dursa da, aslında
günümüz modern insanının yitirdiği tüm
incelikler onun şiirinin özünü oluşturur.
Bu yüzden de samimidir kanaatimce.
Kendi anılarına, yaşantısına, geçmişine,
bugününe ve geleceğine anlam veren ne
varsa aklında ve yakınında tutar:
Köyden çıktığım 1978 yılından bu yana
turna görmedim. Kaç kereler dedemin
seçim sandığı başında aldatıldığını
gördüm. Kar daha siyah yağıyor,
komşum yok. Benim bir çakım var ve bu
şerefsiz ahtapota onu sallıyorum. Yörük
oluşumu şiirle hatırlıyorum.
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küçük ayakların, başka ne olsun
halhalsız, halısız; sadece ayak
olmaz bir trenden işte inmişim:
sadece yüzüme. sadece bir bak!

TEKFURUN KIZI

Ben seni alamam ah holofira
azığım tamtakır binitim nalsız
bir belde geçerim kalacağım yok
dostlarım bivefa düşmanım yalsız
kolum halat değil bakracımda kum
ben seni alamam ah holofira
sade yoksunluktan yokluktan değil
eline kir olsun elli üç lira
amma ki alamam, bir uzak sevi
gelmiş de çökmüştür taunlar gibi
ben seni alamam ah holofira
geç git hiç bakmadan eğlenme emi
pusatları parlak binbaş istesin
seni ulak, elçi, naib-i kral
ben hoyrat söylesem el bana hoyrat
gelip de ne derim şu dillerim lâl

Çobanoğlu şiirini güçlü ve farklı kılan
bir diğer özellik de, konularına sıkı
tutunduğu kadar heceyle şiir yazma
geleneğine de sıkı sıkıya bağlanmış
olmasıdır.Konuları bağlamında gelenekten esinlenen bir şiirin, şiir biçimi olarak
da geleneksel bir söyleyişi benimsemesi
tutarlı bir tercihtir:
Modern şiir dedikleri ne Haricidir, ne de
Sünni; çünkü onun kılıç çekişinde bir
gaye, bir ülkü yoktur. “Bakın” der bize
“Zırhım ne kadar parlak ve ne güzel kılıç
çekiyorum.” Yalnızca bu... Öyleyse kimse
ondan zafer ya da şehadet ummasın.
Şairin şiir aşkı ilk şiir kitabının adında
da kendini ortaya koyar, Şiirler Çağla
(1995)..
Bunun dışında yazarın Yobazlığa Övgü
(1997) ve Aşk ile Hain Kardeş(1997)

isimli iki denem kitabı ve 2009 yılında
yayınladığı Hüdayınabit isimli bir şiir
kitabı daha bulunmaktadır.

AŞK MEKTUBU

Küçük ayakların, başka ne olsun
Kalbimin üstünde tıpırtıları
bir sözse açarım sana sevmekten
nice haritadan, ne martıları!
dünya ah! söversin yahut öpersin
bakmaktan dağına çıkması yeğrek
yüzüme değince saçların mümkün,
bir delilik etmek, aşktan gebermek
ben ayna görünce hiçbir şey görmem
eski bir sürüngen belki bakışım
ama bir şey var işte, bir şey havada;
bu zır karanlıkta sana akışım;

ben seni alamam ah holofira
baban kafirine kılıç üşürsem
hem de gece bassam, iti uykulu
şöyle ya allah’la bohçanı dürsem
amma ki alamam, yaradan beni
ne ardıç, ne çınar: ufarak çayır
koşumum gıcırdar ölmek dilerim
bağrım kaynıyordur yüklerim ağır
sen bir düş imişsin kuşluk çağında
soluma tükürdüm: Rabbım Gafurdur
bilesin kavuşmak yok islamlıkta
kavuşankısmısı ancak gavurdur.

Hazırlayan

Deniz BİNİCİ
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Çekmeköy Belediyesi’nin
“Kültürlerin Kardeşliğine Pedal Çeviriyoruz”
sloganı ile her yıl başka bir ilde düzenlediği
bisiklet yarışlarının bu yılki ev sahibi, Rize idi.
Rize’nin ev sahipliğinde Çayeli Belediyesi ve Atilla Bisiklet
Kulübü ile gerçekleştirilen yarışta, Türkiye’nin dört bir
yanından katılan 100 bisikletçi pedal çevirdi.
Çekmeköy2023
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R

ize’nin uçsuz bucaksız
yeşilinin ve mavisinin
yansıdığı parkur, 1.200 m.
olarak belirlendi. Kriteryum
adı verilen yarışta bisikletçiler,
17, 30+ ve 40+ olarak 3 kategoriye ayrıldı. Sporcular, 30 turun sonunda yarışı
tamamladılar.
Samsun Ekstrem Grubu’nun akrobasi
gösterileriyle başlayan yarış organizasyonuna yarışmacıların yanı sıra Çayeli Kaymakamı Turgay Ünsal, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, Çekmeköy Belediye başkan
yardımcıları, meclis üyeleri ve ilçe halkı
katıldı. Protokoldekiler, bisikletleriyle
bir tur yarışmacılara eşlik ettikten sonra
parkuru profesyonel sporculara bırak-
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tılar.
Yarış sonunda dereceye girenlere toplamda 20 bin TL ödül verildi. Sağlıklı
nesiller için sporun önemine ve Türkiye’de farklı kültürlerin oluşturduğu
bütünün güzelliğine dikkat çekmek için
yapılan yarışın asıl kazananı dostluk ve
kültürlerin kardeşliği oldu.
Organizasyonunda bisiklet sporu, bisiklet
kültürü ve kask kültürünü de benimsetmek amacıyla yarışmaya seyirci olarak
katılanlar için 500 adet kask ve 10 adet
bisiklet için hediye çekilişi yapıldı.

Farklılıklarımızla oluşturduğumuz bütünün güzelliğine dikkat
çekmek istiyoruz

Ödül töreninde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Belediye
olarak daha önce bu etkinliği; Mardin,
Ürgüp, Safranbolu, Şanlıurfa’da yaptık.
Bugün de memleketim olan Çayeli’nde
gerçekleştirdik.
Bundan sonra da
yurdumuzun başka illerinde bu etkinliğimize devam etmek istiyoruz. Bu
yarışlarla sporun sevdirilmesi kadar,
kültürlerin kardeşliğine, farklılıklarımızla oluşturduğumuz bütünün güzelliğine
dikkat çekmek istiyoruz. Maalesef yine
ülkemiz zor günler geçiriyor. Cennet
ülkemizde yaşanan acıların son bulmasını
diliyoruz. Kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah birliğimizi
bozmasın,” dedi.

HABERLER

Gençlerimiz sporla sosyalleşsin

Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen;
“Belki coğrafi olarak imkânsızlıklara sahibiz,
bundan dolayıdır ki ilçemizde bisiklet sayısı
bir elin parmağını geçmeyecek kadar az.
Bu organizasyonla, Hollanda kadar olmasa bile bisiklet kültürünü, halkımıza
tanıtmak, gençleri spor yapmaya alıştırmak istiyoruz. Gençlerimiz bu tarz organizasyonlarla sosyalleşsinler, kahve
köşelerinde zaman geçirmekten kurtulsunlar,” dedi.
Çayeli Kaymakamı Turgay Ünsal;

“Bugün de belediyemizin Çekmeköy
Belediyesi ile ortaklaşa yaptığı, bisiklet
kültürünün yayılması için yaptığı bu
çalışmaların artarak devam etmesini
diliyorum. Avrupa ülkeleri gibi bisiklet
kültürünün gelişmesini temenni ediyorum. Avrupa’da savcılar, hakimler
hatta başbakanlar bile bisikletle işlerine
gidip geliyor. Spor için, eğlence için ve
güzel bir algı oluşturulması için yapılan
bu organizasyonda emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum,” dedi.
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Konya-Antalya 4 Dakika!
Antalya Akdağ’da 5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı devam eden Demirkapı Tüneli, trafiğe açıldığında 4 dakikada
karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayacak. Konya-Antalya arasında Seydişehir-Akseki-Manavgat üzerinden sağlanan yola alternatif olacak yeni yol, Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahından Gembos ve Eynif
ovalarından geçerek, Antalya’nın Serik ilçesine bağlanacak.
Akdağ’da yapımı devam 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli,
Antalya’yı İç Anadolu’ya daha da yakınlaştıracak. Tek tüp
ve 12 metre şeklinde yapımı devam eden Tüneli’nin 2016
yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Dünyanın 4. Büyük Köprüsü Türkiye’de
Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında İzmit Geçiş
Köprüsü ile otoyolu birleştirecek olan Güney Yaklaşım Viyadüğü’ nün en büyük parçası yerleştirildi. 2 bin 600 ton
ağırlığa, 124 metre boya ve 36 metre genişliğe sahip olan ve
tamamı Türk işçiliğiyle yapılan parçanın “Ağır Kaldırma
Operasyonu” ile yerleştirilmesiyle bu alanda bir Türkiye
rekoru kırılmış oldu. Operasyon tam 11 saat sürdü. Gebze-İzmir Otoyolu Projesi, İstanbul-İzmir arasında kara yolu
ulaşımını 3,5 saate düşürecek. İzmit Körfez Geçişi Köprüsü
hizmete girdiğinde 1-1,5 saatlik ulaşım süresi 6 dakikaya
inecek.Tamamı 1123 metre ve 22 bin 500 ton ağırlıkla dünya rekorunu kırarak sürme yöntemiyle oluşturulan viyadük,
tamamıyla Türk işçiliğinin eseri olan Güney Yaklaşım Viyadüğü, boyutu ve yapım tekniği gibi özellikleriyle dünya
yapı teknolojileri literatüründe Türkiye’nin gurur duyduğu
bir proje olarak yer alacak. Adım adım sona yaklaşılan
köprünün 2016 yılında açılması planlanıyor.
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Yeni Metro Hattı Müjdesi!
İstanbul Anadolu Yakası’nda inşaatı devam eden Üsküdar –
Dudullu – Çekmeköy Metro Hattı; Çekmeköy – Sultanbeyli
ve Çekmeköy Taşdelen hatları ile Sarıgazi – Sancaktepe –
Sultanbeyli yönüne uzatılıyor. Çekmeköy – Taşdelen Metro
Hattı güzergahının 5,8 kilometre olarak belirlendi. Üsküdar’da Marmaray Durağı, Altunizade’de ise metrobüs hattı
ile entegre olan söz konusu hattın Kurtköy – Viaport’a kadar
uzatılması planlanıyor.
Çekmeköy-Sultanbeyli hattı durakları; Meclis Mahallesi –
Sarıgazi – Samandıra – Abdurrahmangazi – Sancaktepe –
Veysel Karani – Hasanpaşa – Sultanbeyli.
Çekmeköy-Taşdelen hattı durakları; Hastane – Sarıgazi –
Aydınlar – Güngören – Taşdelen.

Tamamen Yerli Üretim Olan Milli Silahlarımız

SOM FÜZESİ; Tamamı TÜBİKAT tarafından geliştirilen
200 km menzile sahip GPS uydudan veya yer haritasıyla
hedefi bulan milli füzemiz. SOM füzesinin menzilini 500
km’ye çıkarmak için çalışmalar sürdürülmektedir.

ROKETSAN UMTAS; TANK SAVAR FÜZE SİSTEMİ
UMTAS üzerinde barındırdığı ileri teknoloji ile modern
savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir. UMTAS
helikopter platformlarının yanısıra diğer hava, kara ve deniz
platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.
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Tamamen Yerli Üretim Olan Milli Silahlarımız
T129 ATAK HELİKOPTERİ; Agusta West Land tasarımı
A129 gövdesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına
uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk PAL’lerinin
değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129, halen
dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma
unvanını elinde tutmaktadır.

BORA-12; BORA-12 keskin nişancı tüfeği Jandarma Genel
Komutanlığı ve MKE’nin ortaklığıyla geliştirilmiş yüzde
yüz Türk yapımı bir keskin nişancı silahıdır. MKE’nin
Kırıkkale tesislerinde tasarımı ve üretimi gerçekleşen Bora12 7,62 mm çapında 1200 metre etki mesafesine sahip bir
keskin nişancı tüfeğidir.

T-155 FIRTINA OBÜSÜ; Türkiye’nin kendi ürettiği ilk
topçu sistemi olan T-155 FIRTINA OBÜSÜ, F-16 savaş
uçaklarından sonra en etkili silahların başında geliyor. 1 dakika içinde 6 top atışı gerçekleştirebilen Fırtına, atış görevinin tamamlanmasının ardından 30 saniye içinde mevzi
değiştirebiliyor ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz
kalma riskini minimum düzeye indiriyor.

ALTAY MİLLİ TANK; 3. nesil ana muharebe tankı olarak
geliştirilen Altay, ismini kurtuluş savaşında 5. Süvari Kolordusu komutanı Fahrettin Altay’dan almıştır.

ANKA İNSANSIZ HAVA ARACI; Adını Zümrüd-ü Anka
kuşundan alan insansız hava aracı Türk havacılık şirketi
TAI (TurkishAerospaceIndustries) tarafından üretildi. Test
uçuşlarından da başarıyla çıkan Anka, 17,3 metre kanat
açıklığı, 8 metre boy ve 1600 kilo kalkış ağırlığıyla kendi
sınıfının en üst kapasiteli uçakları arasında yer alıyor.
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ÖĞRENCİLER İÇİN
SOSYAL MEDYA
Said ERCAN

Uluslararası Sosyal Medya Derneği
(USMED) Başkanı

S

on zamanlarda velilerden en
çok gelen soruların başında; çocuklarımız interneti,‘sosyal medyayı’ nasıl kullanmalı ve ‘oyun bağımlılığı’
konusunda neler yapabiliriz?
Sorusudur. Bu konudaki başlıca problemler şöyle sıralanabilir:

Sosyal Medya Öğrencinin Vakit
Sıkıntısını Arttırır

Öğrenciler sosyal medya kullanmayı çok
seviyorlar, hatta sosyal oyunlar konusunda çok ciddi zaman harcıyorlar, oyun
başında geçen zamanın nasıl geçtiğinin
farkına varmıyorlar, bu onları hem çok
erken yaşta bağımlı yapıyor hem de
ailesine, derslerine, spora, kendisine
vakit ayırmasını engelliyor, öğrencinin
psikolojik ve fiziksel gelişimi için
bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başında
geçirdiği vakit geleceğini etkiliyor.

Kötü arkadaşlar edinme

Çocukların sosyal medyadan tanımadığı
kişilerle tanışarak, kötü alışkanlıklar
edindiği, evini terk ettiği, illegal paylaşımlara başladığına şahit oluyoruz.
Terör grupları ve anarşist yapılar sosyal
medyada tabiri caizse cirit atıyor, fake
isimlerle ve fake profil fotoğraflarıyla
kullanıcıları kandırarak, maddi kazanç
elde edebiliyorlar.

Siber Zorlama Vakaları

Öğrencileri kandırarak, cinsel içerikli resimler ve açıklamalar almak üzere
gönderilen SMS vakalarından oluşur. Siber Zorlamada ise siber alem üzerinden
çocuklara şantajlar yapılıyor, kendini
saklayarak tehditler, küfür ve buna benzer hareketlerle günümüzde bu yüzden
Avrupa’da intiharlar oluyor.

Sosyal Oyunlara dikkat!

Web tabanlı dünya genelinde oynanan
oyunlar, öğrenciyi internete bağlıyor ve
sürekli online kalmak zorunda kalıyor,
‘hakkı gitmesin’ ya da oluşturduğu ‘kahraman güç’ kaybetmesin diye tuvalete
gitmeyi bile geciktiriyor, yemeğini
yiyemiyor en kötüsü uyku vaktinde
uyuyamıyor. Öte yandan minecraft gibi
oyunlarda can almak için “domuz” yiyebiliyor insan öldürüyor, tüm bunlardan
sonra duygularını kaybeden bir varlığa
dönüşebiliyor.

Ödevimi Yapıyorum?

Genelde öğrenciler ödevimi yapıyorum
diye sosyal medyada çok vakit harcıyor
ve ailesinin gözünde durumu normalleştiriyor, İnternet hakikaten bir
derya ödev için de bulunmaz nimet fakat
ödevden arta kalan zamanda sosyal medya verimli kullanılmalı, ödev için çok
kullanılan wikipedia gibi platformlarda
taraflı platformalar burada kaynaklara
iyi bakılmalı bilgiler süzgeçten geçirilmeli. Bilgi kirliliğine, sahte dolandırıcı
web sitelerine, kredi kartı bilgileri isteyen
sitelere dikkat edilmeli.

Peki, öğrenciler nasıl kullanmalı?

Öğrenciler ailesi ve öğretmenleri ile
sosyal medyada arkadaş olmalı, fake
sahte hesaplar açmamalı, evrensel internet yasalarına göre 13 yaşında önce
çocuklar sosyal medya hesapları açamaz,
hatta bazı ülkelerin yasalarında çocuk

anne babasının izni olmadan oyun bile
indiremez. Uyku saatlerine dikkat etmeli,
tanımadığı kişilerle samimi olmamalı ve
sanalda bilmediği linkleri paylaşmamalı,
hackerlara ve dolandırıcılara karşı şifre
güvenliğini sağlamalı, tanımadığı mailleri ve özel mesajları açmamalı.
Ödevlerini yaptıktan sonra ailesinin
bilgisi ile sosyal medyayı kullanmalı
ve gerçek hayatta tanıdığı arkadaşlarını
eklemeli. Oyun oynarken kendini kaptırmayacak vaktini çok fazla almayacak
oyunlar tercih etmeli.
Sosyal Medyanın güzel imkanları saymakla bitmez, sevdiğiniz yazarlarla,
ünlülerle tanışabilirsiniz, okulunuz adına, mahalleniz iliniz sevdiğiniz şeyler
adına paylaşımlarda bulunabilirsiniz.
Whatsapp gibi anlık mesajlaşma servisleri ile ücretsiz tanıdıklarınızla sürekli
iletişim halinde kalabilirsiniz. İnstagram
gibi çok sevilen platformlarda doğa
fotoğrafları ve kendi fotoğraflarınızı
paylaşabilir, twitter’dan gündemi takip
edebilirsiniz, slideshare gibi sosyal ağlara
kendi sunumlarınızı ücretsiz ekleyebilirsiniz. Okulda sınıfınız için bir
whatsapp grubu kurup ödevlerde ve ders
ile ilgili konularda irtibat halinde kalabilirsiniz. İnstagram İngilizce öğrenmek için,
twitterhashtag ile ders notları tutmak
için, facebook’tatimeline ve sayfalarsa
tarihi kronoloji için verili kullanılabilir,
yine derslerle ilgili videolar youtube’dan
ücretsiz izlenebilir video eklenebilir.
Çekmeköy2023
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Mehmet DUMAN

Kentleşme ve Çevre Sorunları Uzmanı

D

ünyamızın küresel bir
köy haline gelmesiyle birlikte finansal piyasaların
entegrasyonu, terör gibi
ekonomik belirsizlik oluşturan olayların sonuçlarının da uluslararası
çapta ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Terör eylemlerinin sayısı arttıkça,
uluslararası terör eylemlerinin her geçen
yıl daha da vahim bir şekilde tasarlandığı
ortaya çıkmaktadır. Gösterdiği ekonomik
ve sosyal sonuçlarıyla terörizm, uluslararası mali sistemin işleyişini zedelemekte ve ulusal ekonomiye ciddi hasarlar vermektedir. Bu makalede terörün
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini
el almaya ve yorumlamaya çalışacağız.

Terörün Neden Olduğu Doğrudan
Kayıplar

Terörün ilk ve doğrudan etkisi, ölüm52 - Çekmeköy2023

TERÖRÜN
EKONOMİYE
ETKİSİ

ler, yaralanmalar ve insanlar üzerinde
bıraktığı sosyo-psikolojik sorunlar
bileşkesi olan insan hayatı başta olmak
üzere verilen maddi kayıplardır… Arama-kurtarma çalışmalarından kaynaklanan
maliyetler ile saldırı sonrası kriz yönetimi
harcamaları da doğrudan önemli maliyet kalemleri arasındadır. Diğer yandan
kamusal hizmet binalarından olan okullar, sağlık ocakları, hastaneler, yollar,
demiryolları, boru hatları, barajlar ve
sık sık da karakolları terör saldırısına
maruz kalabilmektedir. Saldırı sonrası
yıkılan veya zarar gören bu tür binalar,
devlet için birer maliyettir. Bu tür maliyetler, bütçede bu zararların giderilmesine
yönelik kalemlere yer verilmemiş olabileceğinden olağandışı bir nitelik taşırlar.
Bu maliyetlere yönelik bütçeden bir pay
ayrılmış olsa dahi, söz konusu gayri-

menkullerin yeniden inşası veya onarılması belirli bir süreci zorunlu kılar ve
bu zaman dilimi içerisinde saldırıda bulunulan kamusal binaların vermiş olduğu
hizmetlerde aksamaların yaşanması söz
konusu olacaktır.

Yatırımlar Üzerindeki Etkileri

Terörün ekonomik maliyetleri kapsamında akla ilk gelen unsur, ekonomide
oluşan belirsizlik ortamıdır ve bu durum
ekonominin bütün sektörlerinde kendisini hissettirir. Lafın özü, terör eylemleri arttıkça yatırımlar azalmakta, kamu
harcamaları artmaktadır.
Konuya şirketler bağlamında baktığımızda, hammaddeden nihai mala kadar üretim zincirininher bir aşamasının terör
tehdidine açık olabileceğini görebiliriz.
Özellikle de çok uluslu şirketlere yönelik
terör riskidaha yüksektir, zira şirketler ve
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kurumsal semboller, teröristler için daha
çekici hedefler olabilmektedir.Gelişmiş
finansal merkezler, havaalanları, petrol
dağıtım kanalları da aynı şekilde terör
riskiyüksek olan alanlardır. Fabrikalara, üretim ve dağıtım merkezlerine bilgi
işlem sistemlerine,dağıtım kanallarına,
hatta markalara, yazılımlara yapılacak
bir terör saldırısı, ölçülemeyecek derecede büyük zararlar doğurabilir.
Terör, işlem maliyetlerini de yükseltir.
Esasenişlem maliyetlerini yükselten
unsur terör saldırısının bizzat kendisi
değil, terörle mücadeledir. Yani, terör
örgütlerinin saldırıları belirsiz olduğu
için ülkenin tamamında teröre karşı
birtakım önlemler alınabilmektedir. Bu
çerçevede gümrük kontrolleri ile birlikte güvenlik görevlisi sayısı da arttırılır
ayrıca havaalanlarında daha gelişmiş
detektörler alınmaya başlanır. Bu, sadece maliyetleri arttırmakla kalmaz,
aynı zamanda işlemleri de yavaşlatarak
ekonomiyeapayrı bir yük olur.

Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri

Terör, dış ticareti de etkileyebilecektir. Örneğin terör dolayısıyla zedelenen
güven ortamı nedeniyle ticaret yapmanın
maliyeti artabilecektir veya artan güvenlik önemleri dolayısıyla işlem maliyetleri artabilecektir. Ya da ticarete konu
olan malların doğrudan zarar görme riski
bulunmaktadır.

Doğrudan
Yabancı
Sermaye
Yatırımları Üzerindeki Etkileri

Konuya Yabancı Sermaye Yatırımları (YSY) açısından bakılacak olursa,
terörün bütün yatırımlar üzerinde negatif bir etkisinin olduğu düşünülebilir.
Klasik yaklaşım, yabancı yatırımcıların
güveninin kaybolması dolayısıyla ülkeden
sermayenin kaçacağı yönündedir. Ancak yabancı yatırımcıların düşünceleri
her zaman birbiriyle paralel değildir.
Karpeşinde koşma ve yeni ticaret ortakları bulma isteği, yatırım yapmada
algılanan politik riskenazaran genellikle
daha güçlü bir motivasyon olabilmektedir. Küresel terör, yatırım kararlarını
doğrudan etkileyen bir faktör olsa da, bu
faktör yatırımcıları örneğin ABD’deki
11 Eylül saldırılarından sonra yatırım
yapmaktan alıkoymamış, tersine tetiklemiştir bile. Şöyle ki; Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’ne
(UNCTAD) göre, gelişmekte olan
ülkelere olan YSY akımları 2000–2004
yılları arasında %200 oranında artış
gösterirken,aynı dönemde, gelişmiş
ülkelere gelen YSY ise %27 oranında

azalmıştır.

Turizm Üzerindeki Etkileri

Dış turizm gelirleri, gelişmekte olan
birçok ülke ekonomisinin temel döviz
kaynağı niteliğindedir. Turizm sektöründe ani bir daralma yaşandığında,
ekonominin genelinde daha sert etkileri
gözükmektedir. Teröristler de turizmin
bu önemini zaman içerisinde fark etmeye
başlamıştır. Ayrıca yerli ve yabancı basında büyük yankı uyandırması nedeniyle
de turistler, terör örgütlerinin önemli
hedefleri arasında olabilmektedirler.
Bu yolla teröristler, medyanın ilgisini
ve dolayısıyla propaganda amaçlarını
gerçekleştirme imkanına sahip olmuş
olurlar.Bu kapsamda bölgeye turist akını
azalacağından ve gelirler de yitirileceğinden, yeni veya daha fazla turisti
çekebilmek için daha fazla tanıtım harcaması yapılması söz konusu olabilecektir. Ayrıca zarar görmüş turistik tesislerin
yeniden inşası, güvenlik harcamalarının
arttırılması da bu etkilere örnek olarak
verilebilir.

Milli Gelir ve Büyüme Üzerindeki
Etkileri

Terör dolayısıyla işlem maliyetlerinde
ortaya çıkan artışlar, kaynakları verimli
alanlardan çekeceği için emek verimliliğindeki büyüme oranının düşmesi de
beklenebilir. Eğer ARGE harcamaları
bundan ters yönde etkilenirse, teknolojik gelişim yavaşlayacağı için sermaye
verimliliğindeki büyüme de düşecektir. Terörün orta vadede göstereceği bir
diğer etki ise tüketici güveninin kaybolmasıdır. Bu ise diğer sektörlerdeki
tüketimide etkileyecektir.
Terörün devam etmesi, ekonomik mali-

yetlerin de kalıcı olmaya başlaması anlamına gelir. Bunlar güvenlik maliyetleri
dolayısıyla bir “güvenlik vergisi” veya
“terör vergisi”ne benzetilebilir. İç/
dış güvenlik için katlanılmak zorunda kalınan bu maliyetler, büyümeyi
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir.

Tarım ve Hayvancılık Üzerindeki
Etkileri

Terörden etkilenen sektörlerden bir diğeri
de tarım ve hayvancılıktır. Terörle mücadelede güvenlik nedeniyle oluşturulan
tampon bölgeler ve boşaltılmak zorunda kalmış köyler, tarım ve hayvancılığı
sürdürülebilir olmaktan çıkarmıştır.
Terörün tarım ve hayvancılık üzerindeki
ekonomik maliyetini rakamsal olarak ortaya koymak zordur. Bölge halkının temel
geçim alanı olan tarım ve hayvancılığın
terörden olumsuz etkilenmesi sonucunda
zarar gören bitkisel ve hayvansal üretimin,
söz konusu ürünlerin fiyatlarına yansıdığı,
dolaylı olarak bütün üretici ve tüketicilerin de bundan etkilendiği söylenebilir.

Sonuç Kısmında

Başarılı bir terörle mücadele politikasının
ön şartı, terörün niteliğini, yapısını ve etkilerini doğruanlamaktan geçer. Gösterdiği ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla
terörizm, uluslararası malisistemin işleyişini
zedelemekte ve ulusal ekonomiye ciddi
hasarlar verebilmektedir. Ancak terörün
en önemli ve en büyük maliyeti, insan
hayatıdır. Terör dolayısıyla hayatını kaybeden bir insanın, ailesinin içinde bulunduğu durumun maneviağırlığı, yukarıda
kaleme alınan bütün ekonomik etkilerin
ağırlığından daha fazla olacaktır...
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TÜRKİYE’ NİN
İLK KAHRAMAN
PİLOTU

Sunay AKIN

Şair, Yazar, Gazeteci, Araştırmacı,
Tiyatro Oyuncu
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1979 yılının sonbaharında, Amerika’nın
Ohio Eyaletindeki bir çiftlikte, tahıl
kamyonunun arkasından atlayan bir adamın
yüzüğü, kamyon kasasını çevreleyen
çengellerden birine takılır ve parmağı
kopar…
Adam, büyük bir soğukkanlılıkla kopan
parmağı yüzükle birlikte asılı kaldığı
yerden alarak içi buz dolu bir kaba koyar. Parmak, Kentucky Hastanesi’nin
mikro cerrahi kliniğinde yerine başarıyla
dikilir. Adamın parmağının kopmasına
neden olan, evlilik yüzüğüdür… Ama
hastanede yattığı günlerde başucunda
bekleyen bir karısı da yoktur. Çünkü eşi
Janet Elizabeth Shearon, 1962 yılının
ocak ayında ölmüştür ve adam, o günden
beri evlilik yüzüğünü parmağından bir
kez olsun çıkarmamıştır!
Yeşilçam’da izleyiciyi en çok güldüren
aşk sahnelerinden biri pilot rolündeki
Şener Şen’in sevdiği kıza uçağıyla
yaptığı kurlardır. 1977’de çekilen Neşeli
Günler filminde, Ayşen Gruda’ ya âşık
olan Şener Şen’in adı “Vecihi’’dir. Pilot Vecihi, uçağıyla Ayşen Gruda’ nın
evinin üstünde uçmakta ama her seferinde
sakarlığıyla eve zarar vermektedir. Kızın
annesi Adile Naşit, iki sevgilinin evliliğine
taraftar olsa da, babası Münir Özkul,
Vecihi’nin uçağına iniş izni vermeyen
uçuş kulesi rolündedir. Sinemamızın en
saygın sanatçılarının bir araya geldiği bu
film, komedi dalının başarılı örneklerin-

den biri olsa da, Vecihi adının, uçuş tarihimizin en saygın, en değerli adlarından
biri olduğu, izleyicilerin büyük çoğunluğu tarafından bilinmez.
Vecihi Hürkuş, gökyüzü tarihimizde ilklere
imza atan bir pilottur. 1917’de, Kafkas
cephesinde, ilk Türk hava zaferi onun
sayesinde kazanılmıştır.
-1918 yılında, Ruslardan ele geçirilen
Nieuport uçağının bozulan pervanesinin yenisini yaparak bir ilki
gerçekleştirmiştir.
-Kurtuluş Savaşı sırasında, uçakların
kanatlarının onarımı için gerekli olan
jelatin ve emait imalatını o başarmıştır.
-İzmir’e ilk giren ve hava meydanını
işgalden kurtaran pilotumuz Vecihi
Hürkuş’ tur.

KÖŞE YAZISI

-Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu
yapan da odur.
-Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM takdirnamesini 3 defa kazanmıştır.
-1924 yılında, İzmir’de ilk Türk uçağını
yapmıştır.
-1930 yılında, İstanbul’da, tarihimizdeki
ilk sivil uçağı yapan “Pilot Vecihi” den
başkası değildir.
-1933 yılında, ilk deniz uçağı onun elinden çıkmıştır.
-1934 yılında, ilk kadın pilotumuz olan
Bedriye Gökmen Bacı’yı yetiştirir.
Ankara’da, 1936’da uçan ilk Türk
planörlerinin uçuşunu gururla seyreden
imalatçı da Vecihi Hürkuş’tur.
İlk Türk özel havayolları kuruluşunu
1954 te kuran kimdir dersiniz?
Türkiye’de, toprak altındaki radyoaktif
zenginliği keşfeden uçağı kullanan yine
pilot Vecihi’dir.
Şener Şen’in beyazperdede herkesi
güldürdüğü “Pilot Vecihi” nin hayatı
hüzünle doludur aslında…
Kız kardeşi Remziye Hanım’ı, Yunan
savaş uçaklarının 12 Ocak 1921’de
Eskişehir’e yaptığı hava saldırısında
kaybeder. Babaları Binbaşı Bedri Bey,
Kurtuluş Savaşı’nda şehit düştüğünden
öksüz kalan Emel, Nahit ve Edibe adlı
üç yeğenini yanına alır. Ne var ki, Emel
yolda can verecektir…
29 Ekim 1936’da, Cumhuriyet’in 13.
yıl kutlamalarında yapılan havacılık

gösterilerinde büyük bir uğursuzluk
yaşanır. O gün, Türkkuşu Başöğretmeni
Vecihi Hürkuş’un eğittiği paraşütçülerin
atlayışı merakla beklenmektedir. Vecihi
Bey’in aklı, paraşütçüler arasındaki 17
yaşındaki bir genç kızdadır. Deneme atlayışını bir kez yapan genç kız, hastalanınca sonraki çalışmalara katılamaz. Yeterli
sayıda atlayış yapmamış olsa da, Vecihi
Hürkuş’a böylesine anlamlı bir günde
atlayış yapmayı çok istediğini söylemiş,
adeta yalvararak izin koparmıştır.
Uçak, kutlamaların yapıldığı Ankara Hipodromu’nun üstüne geldiğinde
kapıda genç kız belirir. Vecihi Hürkuş,
yüreğinde bir şüpheyle ve sanki biraz
da pişmanlıkla uçağa bakarken, genç kız
kendini boşluğa bırakır…
Ciğerleri parçalanırcasına bağırır Vecihi
Bey; “Açççç… Paraşütünü açççç… Aç
artııııkkk…” 800 metreden atlayan genç
kız hızla yere düşmekte, paraşütü açılmamaktadır. Düz bir şekilde başlayan
düşüş esnasında paraşüt devreye girmediği için, havada dengesini kaybeden
genç kız taklalar atmaya başlar. Paraşüt
yere 100 metre kala açılsa da, sert bir
şekilde çamur zemine düşmesine engel
olamaz.Vecihi Hürkuş, yanına koştuğu
genç kıza sıkıca sarılır. Ağzından kan gelirken, “Babacığım, kabzayı çektim, çektim, çok uğraştım ama paraşüt açılmadı,’’
diyerek kendisini teselli etmeye çalışan
ve kaldırıldığı hastanede son sözleri, “Ba-

bacığım, üzülme iyiyim,” olan genç kız,
kız kardeşi Remziye Hanım’ın çocuğu
Edibe’den başkası değildir.
Yaşamının son yıllarında, kurduğu havayolu şirketinin kapanmasına yönelik baskılara
ve suikastlara dayanamayan Vecihi Bey
iflas eder. Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı bağlanan
maaşına bile haciz konur.
Ve Ankara’da anılarını yazarken beyin
kanaması geçirir. “Pilot Vecihi,” 16 Temmuz 1969’da toprağa verilir…
O gün, Ay’a adım atacak ilk insanı
taşıyan Apollo 11 dünyadan ayrılmaktadır!
Amerika’da milyonlarca insan, havacılık
tarihinin bu en önemli gününde bir araya
gelirken, aynı gün toprağa verilen Türk
havacılık tarihinin büyük kahramanı
Vecihi Hürkuş’un cenazesine katılan
insanların sayısı, iki elin parmağını
geçmez.
Ay’da yürüyen ilk insan Neil Armstrong,
kendisi gibi pilot olan Vecihi Hürkuş’un ruhunun, Apollo 11’le birlikte gökyüzüne
yükseldiğini elbette bilemez… Tıpkı,
hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünün on
yıl sonra, 1979’da, Ohio’daki çiftlikte
bir kaza sonucu parmağını koparacağını
bilemeyeceği gibi!
Neşeli Günler filminin sonu mu? Münir
Özkul sonunda razı olur ve Ayşen Gruda
ile evlenen Pilot Vecihi parmağına evlilik yüzüğünü takar.
Çekmeköy2023
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Muhammed EROL
Vatan Ortaokulu
Matematik Öğretmeni

EYVAH
TATİL
BİTİYOR!

Ö

ğrencilerin uzun yaz
tatilinin ardından okula
yeniden uyum sağlama
konusunda bazı zorluklar
yaşadığını görmekteyiz.
Bu durumu basit bir testle tespit edebiliriz.
Gözlerinizi kapatın, 5 yıldızlı bir
oteldesiniz, saatinize bakıyorsunuz ve
İstanbul’a dönüş uçağı için sadece 2 saat
kalmış, ertesi gün yarım bıraktığınız işler
sizi bekliyor. Ne hissedersiniz?
Şu an hissettiğiniz kaygı duygusunun
aynısını, çocuklar uzun yaz tatillerinden
dönerken hissediyor. Yaz tatilini ebeveynleriyle geçiren çocuklar, okulun ilk günlerinde ebeveynlerle geçirilen kaliteli
zaman dilimini özlüyorlar. Bunun yanında çocuklar tatillerde kendi duygusal
bankalarına yatırım yaparlar. İstedikleri
saatte kalkarlar, istedikleri yemeği yerler,
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istedikleri elbiseleri giyerler, geniş ve
serbest oyun zamanları vardır. Oysa okulun başlamasıyla birlikte çocuklardan talep edilen sosyal beklentiler artar; ödevler, sorumluluklar, görevler...
Bundan dolayı çocukların hissettiği kişisel istekler kurallarla uyum içinde olmak
zorundadır. Tam da bu noktada, eğitimciler ve ebeveynler çocuğun içinde bulunduğu duygu durumuyla empati kurmalıdır.

Öğrenciler, tatil sonrası okula
yeniden alışma sürecinde nelere
dikkat etmeli, bu süreci daha rahat atlatabilmek için neler yapmalılar?
İlk olarak çocuğun kaygı durumuyla empati kurulmalıdır. Çocuğun olumsuz duygularıyla başa çıkması için zamana ihtiyacı
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vardır. Hem eğitimciler hem de anne
babalar çocuğun olumsuz davranışlarını
ilk dönemlerde tolere edebilir. Geçişi iki
taraflı da yumuşatmak gerekir. Eğitimciler
öğrencilerin tatilden geldiğini unutmamalıdır,
Bundan dolayı, okulun ilk haftalarında
eğitimcilerin daha eğlenceli ortamlar
kurması çocuğu rahatlatacaktır. Diğer bir
yandan da ailelerde bu süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olup,
sorunların çözümünde işbirliği içinde
olmalıdır.
Tatil sonrası okula uyum süreci birkaç
hafta içinde olur. Bu dönemden önce ve
sonra aile, öğrenci ve öğretmenlerin yapması gerekenler uzmanlarca şu şekilde
sıralanıyor:
• Okul dönemi saatine bedenin alışması
için yatma ve kalkma saatleri aşamalı
başlayarak artık son hafta okul dönemine
çok yakın olmalıdır.
• Yeni okula başlayanlar, okulu önceden
ziyaret edebilir.
• Son hafta artık yazlık evden kışlık eve
dönülmelidir.
• Öğrenciler odalarında ve çalışma

masalarında daha çok zaman geçirebilir.
• Bir üst sınıfın kitaplarından işleyeceği
konuları gözden geçirebilir.
• Okul başladıktan sonra ders ve günlük
yaşam programlanabilir.
• Ders temposu her gün arttırılarak, ders
çalışma veriminin de artması sağlanabilir.
• Unutulan konularla ilgili paniklemeden, hatırlatıcı kaynaklardan yararlanabilinir.
• Öğrencinin aldığı yeni kararları odasında her zaman görebileceği bir yere yazıp
asması, uygulamasına yardımcı olabilir.
• Öğretmenler de ilk haftalarda daha
esnek ve toleranslı davranabilirler.
• Devam eden akademik ve duygusal so-

runların tespit ve terapisi için bir uzmandan yardım alınabilir.

Derslere yeniden uyum sağlamak
için nasıl bir çalışma temposu uygulamalılar?
Tatil dönüşü çocukların çalışma temposunu bir maratoncunun yarışa hazırlanmasına benzetebiliriz. Eğer yarışmaya
hazırlanan atlet kaslarına bir anda çok
yüklenirse sakatlanma ihtimali artacaktır. Çocukların çalışma temposu da aynen böyle olmalıdır. Çocuk çalışmaya
yavaş yavaş başlamalıdır.

Evdeki çalışma düzenleri nasıl olmalı?
Her bireyin öğrenme metodolojisi birbirinden farklıdır. Oluşturulacak
öğrenme ortamlarının çocukla birlikte
oluşturulması gerekir. Burada dikkat
edilmesi gereken bir kaç nokta vardır;
• Işığın yeterli olması,
• Çocuğun ilgisini dağıtacak uyaranların
olmaması,
• Odanın ses düzeni,
• Masanın büyüklüğü aileler tarafından
özellikle kontrol edilmelidir.
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KÜLTÜR
KÜLTÜR sanat
sanat
Deniz BİNİCİ / SOSYOLOG

YALNIZLIĞIN İCADI (1984)

Y

Kısa Kısa

alnızlığın
İcadı
şair Bülent Parlak’ın deneme öykü tadındaki ilk
kitabıdır.
Bundan
sonra bir daha bu tarz
bir kitap yayınlamayacağını söyleyen
şairin tüm düz yazıları da şiir tadında.
Bir kere okumakla yetinemeyeceğiniz
cinsten..
Kitabı doğrudan anlatmak imkânsız. Bu
sebeple kitaptan aforizmalarla onu anlamaya çalışmakta fayda var…
- Bir hüznü en iyi anlatan şey sessizliktir.
- ‘Nasıl olsa’, ölen herkes iki yılda
bir, bir Pazar günü dünyaya gelecek; dönenler ile kalanların hasreti tüm ihtişamıyla o Pazar günü
giderilecekti.
- Bir gün anladım ki; ne gidenin
geldiğine şahit olan bir kimse var,
ne de kalanların özlemini gidereceği bir Pazar.
- Çeyizin önemini artıranlar aslında evlenecek kızlar değildi. Çeyizin önemini artıranlar; her şeye
burnunu sokmaktan fazlaca keyif
alan, kocaları eve her geldiğinde
yeniden evlenen öteki kadınlardı.
- Arkadaş olmak, fazla yatak bu-

lundurmaktır mesela evinde.
- Keşke biraz korksaydın o gavurun
kızını böyle fazla sevmekten.
- Kendini iktidarlara koşulsuz
teslim edenler asılmasalar bile itibarlar her gün çarmıha gerilir.
- Sürgün olmak için esir olmak gerekmez.
- Burada herkes çok yanlış
gülümsüyor.
- Matematiği bilsen, ölen üç çocuğun
yaşlarının toplamının on beş ettiğinin
ne demek olduğunu o zaman daha iyi
anlardın.
- Bu şehirden aşağı atacağım kendimi bir gün.
- Bir ölü, bir evden ancak bir kez dışarı
çıkar. Sen hiç bilmedin ama ben hangi
eve varsam oradan her gün ölü çıktım.
- İnsan yola koyulunca ne çok
dökülene rastlıyor.
- Gidecek yeri olmayanların
kaldıkları yerde mutlu olduğu
görülmemiştir.
- Saçları yanlış okşanmış bütün insanlar gibi mütareke anlarında her
zaman düşmanlarımı destekledim.
- İçi tanrılaşmaya meraklı olanların
yüzüne yağmur fayda etmez.
- İnsanı, bulunduğu yere yabancılaştıran o yere dahil olmamasıdır.

- Gitmenin en güzeli artık hiç haber
alınamamasıdır.
- Hafıza gerçek olanı hatırlar.
Hâlbuki gerçek, bize hiçbir zaman
lazım olmadı.
- İnsan suç işlemekten korktuğu için
edebiyata bulaşır ve şiir yazar.
- Kadın! Benim yurdum neresi?
- İnsan, içine sığmadığı bir şehrin
neresinde olur ki?

Şu iflas etmiş dünyada en geçerli para birimi; kendin gibi bir insanla paylaştığın duygulardır. / Il Postino (The Postman)
Hayata devam edebilmek için geçmişi arkada bırakmak gerekir. / Forrest Gump
Seni seven kadına sahip çık. Üzme onu… Ulan o kadar erkeği elemiş sana gelmiş. Adam gibi sev işte. / Behzat Ç.
Neden ben dahil bütün insanlar, bize bir hiçmişiz gibi davranan insanları seçiyoruz? / ThePerks Of Being A Wallflower
(Saksı Olmanın Faydaları)
Sen gülünce yanaklarında iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler… Gurbetçi
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Sessiz Mürekkep

S

Tiyatronun Kulisi Sahnede..

ahne sanatlarının en önemlilerinden birisidir tiyatro.
Emek yoğun bir üretim
gerektirir. Ancak ne yazık
ki diğer tüm sahne sanatları
gibi tiyatro da ülkemizde hak
ettiği değeri görememekten mustariptir.
Seyirci azlığının yanı sıra medyada da
hak ettiği yeri bulamaz tiyatro. Bu eksiklik birilerinin dikkatini çekmiş olacak
ki, bu boşluğu doldurmak üzere kolları
sıvamışlar ve Kasım 2014 yılından itibaren tiyatronun gündemini tutan bir
dergi var hayatımızda: Kulis Tiyatro.
Her ay tiyatro ile ilgili farklı bir konuyu
da ele alan derginin en önemli özelliğini
derginin yayın yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan şöyle açıklıyor:
Sanatın merkezi olarak sadece İstanbul, Ankara, İzmir’i gören bir
anlayış yerine Türkiye’nin her
yerinde profesyonel veya amatör
olarak perde açan tüm tiyatro
gruplarının gündemini takip eden,
Anadolu’da soluk alıp veren tiyatronun nabzını tutan bir yayın
anlayışını benimsiyoruz.
Tiyatro dünyasına ait köklü meseleler
kadar, güncel tiyatro dünyası, festivaller,
Anadolu’nun her köşesindeki yerli ve
küçük tiyatro gruplarını da takip eden
dergi, her ay farklı konulardaki röportajlarıyla da tiyatroya ilişkin her şeye
dair gündem oluşturabilme amacını da
gütmekte.
İnternet sitesini de aktif olarak kullan-

ma amacında olan dergi ekibi, şimdilik
Facebook ve Twitter hesabını aktif
olarak kullanmakta. İnternet sitesi ise
henüz yapım aşamasında.
İki aylık periyotla çıkan derginin imtiyaz

sahipliğini Tiyatro Külliyen Genel Sanat
Yönetmeni Osman Doğan, Yayın Yönetmenliğini Ayşe Şahinboy Doğan, Yayın
Koordinatörlüğünü Gülcan Tezcan
üstlenmektedir.
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KÜLTÜR SANAT

SON SÜRAT
GÖREVİMİZ TEHLİKE!

G

örevimiz Tehlike serisinin
5. filmi nefesleri kesen
aksiyon dolu bir hikâyeyle karşımızda yine. Film
hem konu itibariyle hem
de oyunculuklar itibariyle

nefes kesiyor.
Casus ekibinin lideri EthanHunt yani
ileri yaşına rağmen dublör kullanmayan Tom Cruise, filmi başlatan uçak
sahnesiyle daha filmin ilk dakikasından
yürekleri ağıza getirmeyi başarıyor.
Filmin hızlı akan konusu, son sürat
takip-kovalama sahneleriyle de doruğa
çıkarılmış. En sevdiğim ülkelerden
Fas’ın mistik görselinin içinde, son sürat
gerçekleşen motosikletli kovalamaca
sahnesi bence filmin en keyifli sahnelerinden biri. Cruise’unher yan yatışında sizin de onu tutasınız geliyor adeta!
Öte yandan bir casusluk filminin olmazsa olmazı, dahiyane kaçış planları ve
akıl hileleriyle dolu soygun kurmacaları
filmin başından sonuna kadar sizi de bu
bilmeceyi çözmeye zorluyor.
Filmin tüm ciddiyeti içerisinde ki en
anlamlı karakterlerden birisi de, hackerBenji’dir. Heyecanın doruklarda olduğu
tüm sahnelerde bir soru bir espri bir jest
ya da mimikle o anın bütün gerginliğini
alan Benji, filmdeki kahkaha dolu dakikaların mimarı olarak ön plana çıkıyor.
İki saat boyunca hem heyecan dolu dakikalar yaşatan hem de görselliğiyle göz
dolduran film, aklınızı tamamen ona
kaptırmanızı sağlayacak.
Birkaç saat gündelik hayattan kopup
bir şey düşünmeden vakit geçirmek
isteyenler için Görevimiz Tehlike 5
birebir ilaç niteliğinde..
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HABERLER

BELEDİYE HİZMETLERİ
ARTIK CEBİNİZDE…
Çekmeköy Belediyesi IOS ve Android uygulaması ile hizmete devam ediyor.

Ç

ekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz yönetiminde
teknolojiye sınırsız
destek veren Çekmeköy
Belediyesi,
App Store ve Android Mağazası’nda
Türkçe belediyecilik uygulaması olarak hizmet
veriyor. Uygulama içinden haberler, duyurular,
projeler, nöbetçi eczaneler, kurumsal iletişim
numaraları, tesisler, e-belediye ve daha birçok
uygulamaya
kolayca
erişmek mümkün. Uygulama ile vatandaşlar, belediye hizmetlerine artık
her an ceplerinden ulaşabilecek.

- Etkinlikler
- Projeler
- İhaleler
- Hizmet Rehberi
- E-Rehber, Önemli Yerlerin Adres ve
Telefonları
- Nöbetçi Eczaneler

- İstek ve Şikayet / Bilgi Edinme Başvurusu
- Borç Sorgulama/Ödeme
- İmar Durumu Sorgulama
- Meclis Kararı Sorgulama
- Güncel Hava Durumu ve Döviz
Kurları

Uygulamada yer alan
başlıca içerikler:
- Çekmeköy Belediye Başkanı Hakkında
Bilgiler
- Çekmeköy ile ilgili
Haberler ve Duyurular
Çekmeköy Albümü,
Videolar
- Kurumsal Bilgiler
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YAZI DİZİSİ

MECLİS ÜYELERİMİZ
Çekmeköy için çalışan CHP meclis üyelerimizden

ALİ
ABBAS
COŞKUN
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YAZI DİZİSİ
yüzmeyi tercih ediyorum. Yoğunluktan
uzaklaşmak her an mümkün olmayabiliyor. Çünkü şu anki konumumdan dolayı
24 saat insanların bana rahatlıkla ulaşabilmesi gerekiyor. İşim bitti diyerek telefonu kapatma gibi bir imkanım olmuyor.
Siyaset hayatın her anında, her alanında
olduğu için aktif olarak siyasetin içinde
olmadığım dönemler, “nişanlandığımda
bırakacağım” düşüncesiyle evlilik yoluna girdim ve evlenmiş olmama rağmen
bir adım dahi olsa uzaklaşamadım. Bir
ağabeyim, “bizim gibi insanlar siyasetten
uzaklaşamaz” demişti. Haklıydı, çünkü
biz insanlarla iç içe oldukça mutlu oluyoruz.

Ali Abbas Coşkun’u tanıyabilir miyiz?

12.07.1984 İstanbul doğumluyum, aslen
Tokatlıyım. Üniversite lisans programımı
Yerel Yönetim üzerine tamamladım.
Çocukluk dönemimden beri sivil toplum
kuruluşlarında çeşitli kademelerde
gönüllü olarak faaliyetlerde bulundum. 6
yıllık mutlu bir evlilik sürdürmekteyim.
Yakın zamanda babalık duygusunu tadacağım için ayrıca mutluyum.

Siyasetin içinde bulunmayı neden istediniz? Siyasete giriş sürecinizi bizimle
paylaşır mısınız?

Ailem siyasi hayatın içinde olduğu için
çocukluğumdan beri siyasetle iç içe olduğumu söyleyebilirim. Günümüzün şartlarına
bakıldığında doğru atım attığımı görebiliyorum. Artık herkesin profesyonel
olarak siyasetle ilgilenmesi gerektiği
düşüncesindeyim. Hem yapım, hem
de bulunduğum ortam gereği kendimi
bildim bileli siyasetin içindeyim. Tabii
daha önceki dönemlerde ailemin de siyasetin içinde olması aktif olarak siyaset yapmama engel oldu. Farklı isimler
gölgesinde siyasetin içinde yer almayı
düşünmedim, liderlik vasfım ağır bastı.
Bu sebeple kendi ayaklarım üstünde durmak için Çekmeköy’egelerek kendime
yeni bir yön çizdim.

Meclisteki göreviniz nedir? Yapmış
olduğunuz çalışmaların vatandaşa
faydaları nelerdir?

Çekmeköy olarak gelişen, değişen,
metropolleşen ve yöre halkını kucaklayan bir yapıya sahibiz. Sürekli yenilenen
yapı içerisinde 3 ayrı komisyonda görev almaktayım. Aile Ve Kadın Komisyonunda, Çevre Ve Sağlık Komisyonunda ve
Gençlik Ve Spor Komisyonunda görev
yapmaktayım. Çekmeköy içerisinde
faaliyet gösteren vatandaşın faydasına
olabilecek bütün kurum ve yapılara da
destek vermeye çalışıyorum.

Hayatınızdaki değişmez ilkeleriniz
nelerdir?

Hayattaki ilkelerim; dürüstlük, doğrularımızdan ve doğru bildiğimiz yoldan
vazgeçmemek ve son olarak hatalı olduğumuzda özür dileyebilme erdemi gösterebilmektir.

Geleceğe dair “bunu kesinlikle yapmalıyım” dediğiniz bir planınız var mı?
Siyasi hayatın içinde olunca genellikle
ilk hedef milletvekilliğidir. Fakat ben
aynı hedefe sahip değilim. Yerel halkın

Siyasete atılmak isteyen gençlere ne
gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Küçük yaşlarda siyasete başlamış
bir birey olarak ilk söyleyeceğim;
büyükler gençlere yer ve yön vermelidir.
Büyüklerin desteğini alan ve doğruya
yönlendirilen kişiler diğerlerine fark atarak
yollarına devam ederler. Gençler bir yola
girerken birliktelik sağlayabilecek ve
daha güzel yarınların temellerini atabilecek
hedeflere sahip olmalıdır. Daha sonra
mücadele ve birlik beraberlikle sağlam
adımlar atmalıdır. Bu düşünceyle, parti olarak gençleşme aşısı başlattığımızı
söyleyebilirim. Kadromuzda görev ve
yetki verilen kişilerin yaş ortalaması giderek daha da düşüyor. Bu ortalama şu
an 30’lu yaşlara kadar inmiş durumda.
içinde olmak, halkın nabzını tutmak ve
tüm hassasiyetlerini bilmek benim için
tüm hedeflerin üstündedir. Bir milletvekili olup genel kurul ve büyük parlamento içerisinde olmaktansa yerel yönetimde daha iyi şartlarda ve daha yapıcı
bir şekilde halka dokunabilmek daha
değerlidir. Önemli olan faydalı olabilmektir, bu imkanı hangi yetki ve mevki
sağlıyorsa onun peşinde olmak gerekir.

Hangi takımı tutuyorsunuz? Fanatik
bir taraftar mısınız?

Galatasaraylıyım. Futbol konusunda fanatik olduğumu söyleyemem. Sadece güzel
vakit geçirebilmek için takip ederim.

Daha iyi bir Türkiye için neler söyleyebilirsiniz?

Daha iyi bir Türkiye, eğitimli ve girişimci gençlerle sağlanabilir. Sadece okumak için ya da diploma sahibi olmak
için değil bilinçli ve ileriye yönelik
hedefler doğrulduğunda bölüm seçimi
yapılmalıdır. Hayatın her alanında kadın
yoğunluğu olmalıdır. Büyüklerimiz siyasi hayatın içinde gençlere de yer vermeli, danışma kurulu olarak deneyimlerini
bizlerle paylaşmalıdır. Bize, gençlere
güvensinler. Teknolojik bilgisi, birikimi
ve atikliğiyle gençler daha bir Türkiye
inşa edeceklerdir.

Siyasetin ve hayatın genel yoğunluğundan uzaklaşmak için neler
yapıyorsunuz?
Ailem ve arkadaşlarıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Kendime ve yakınlarıma vakit ayırmaya fırsat bulabilirsem
sosyal aktivitelere katılıyorum veya
spor yapıyorum. Spor olarak genellikle

Röportaj /

Soner KARTAL
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YENİ ÇAĞ
Oğuzhan AYDEMİR
Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

1. İğne Büyüklüğüne Mekanik Kol

Vanderbilt Üniversitesi’nden mühendisler ve doktorlar milimetre boyutunda
kesikler ve dikişler için çok küçük bir
mekanik bilek ürettiler. Bu sayede çok
küçük bölgelerde daha az invazif ameliyatlar yapılabilecek. Mekanik bilek o kadar esnek ki; burun, boğaz, gözler, üretra
ve beyin gibi hassas bölgelerde çalışabiliyor. Piyasadaki esnek uçlu cerrahi
aletler 2,4 ila 15 mm arası boyuta sahipken, yeni geliştirilen alet 1,16 mm
çapında. Bu mekanik bileklik özellikle
mikro laparoskopi gibi ufak çaplı ameliyatlarda oldukça kullanışlı olacaktır.
Bu ameliyatlar o kadar küçük ki, çok
küçük kesikler atılarak, cerrahi bantlarla yara kalmayacak şekilde kapatılabiliyor.
Aynı laparoskopi gibi ufak kameralar
sayesinde, ameliyat aletleriyle ince kesikler atılabilir. Böylece son derece
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19. yüzyıl sona ererken bilim camiası, fizik dünyasının hemen hemen
tüm gizemlerini çözdüklerini düşünmekteydi. Ancak 1923’te ünlü deneysel fizik bilgini Rutherford, kendisine ayrılmış bilim kürsüsünden gür
sesi ile aslında herşeyin yeni başladığını; “Fiziğin şahlandığı bir Çağda
yaşıyoruz”, diyerek ilan etti. Dün başlayan anlama ve anlamlandırma
araştırmaları bugün her alanda kullanılan ürünlere dönüşmeye devam
ediyor. İşte yeni çağın ürünleri;
az invazif ameliyatlar yapılabilir.
Esnek mekanik bilekler sayesinde
cerrahlar yakında doğal orifislere doğru, yani boğaz ve burun gibi keskin köşeli hatlarda ameliyat mümkün olacak.
Araştırmacılar deneme yapmak için
transnazal ameliyat yaptılar. Normalde
bu ameliyatı yapmak için hastanın kafatasında veya yüzünde büyük bir delik açmak gerekiyor. Böylece hipofiz bezi ve
beyin tabanındaki tümörler kaldırılabiliyor. Fakat bu ameliyatı burun boşluğu
ve ensdoskopla yapmak çok zor. Fakat
yeni mekanik bilekle bu gibi ameliyatlar
daha az çileli ve ağrısız şekilde yapılabilir. Mekanik bilek nitinol adı verilen,
titanyum nikel alaşımı özel bir metalden
yapılıyor. Araştırmacılar bu aleti tasarlamak için bir sürü parça kullanabilirlerdi fakat nitinol tüpler sayesinde 4 -5 delik
açabilen ve 90 dereceye kadar eğilebilen
bir bilek yapmayı başardılar. Kola bir
tel tutturarak bükülmeyi sağladılar. Bu
tel üzerindeki gerimle oynayarak, bileği
düzleştiriyor veya büküyor. Vanderbilt
Üniversitesi Mayıs ayında bir patent
ön başvurusu yaptı. Ağustos ayına kadar hazır olacak mekanik bilek için bir
arayüz yazılımı da yapılıyor. Her şeye
rağmen, FDA onayı için 4-5 yıl beklemek gerekebilir.

2. Yeni Dikey Kalkabilen Otonom Araba
Terrafugia TF-X

Aklımızdaki uçan araba konseptine
bir adım daha yaklaşıyoruz. Uçan
araba geliştiricisi Terrafugiafirması
yeni modeli TF-X için tasarımlarını
denemeye başladı.2013’de Terreafugia
firmasının sürücüsüz uçan araba tasarladığı açıklanmıştı.Yeni tasarım daha
ince ve akıcı hatlara sahip ve MIT’deki
rüzgar tünelinde 1/10’luk modeli test edilmeye başladı. Uçan arabalar halen biraz
inanılmaz gelse de Terrafugia’nın ilk
modeli Transition’un kamu uçuşundan
sonra akıllara yatmaya başladı. Normalde Transition adı verilen uçan arabanın
havalanması için piste ihtiyaç varken,
yeni TF-X dikey havalanıp, iniş yapabiliyor. Terrafugia bu yeni modelle sizi
kapınızdan alıp istediğiniz yere bırakmayı amaçlıyor. Bilgisayar kontrollü
sistem sayesinde ,basitçe istenilen yeri
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girdiğinizde sizi oraya ulaştırılıyor.
Kalkış için en azından 33 metre çapında
bir alana ihtiyaç duyan TF-X, 4 kişiye
kadar taşıyabiliyor. TF-X’in dikey kalkış
yapabilmesi için kanatlarının ucunda
iki tane elektrikmotoru var. Bu motorlar 300 beygir gücünde , aracı dikey ve
yatay olarak hareket ettirilebiliyor. Aspiratörlü türbin motoru sayesinde araç
322 km/s hızla uçarken, 805 km menzile
sahip oluyor. Kalkış ve inişinin TF-X’de
otomatik olması planlanıyor. Arabanın
kanatları içeri doğru saniyeler içinde
katlanarak hem yolda hem havada kullanılabilecek. Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü’nde bulunan Wright Kardeşler
rüzgar tünelinde test edilen 1/10’luk
modelde hava sürtünmesi, kalkış ve itiş
kuvvetleri gibi aerodinamik parametreler
test ediliyor. Ayrıca kalkış ve ileri gidiş
simülasyonları yapılıyor. Terrafugia bu
yeni modelin 8-12 yıl içinde geliştirilebileceğini belirtiyor.

sayesinde sadece ışığı kullanarak, 300
mbit/s veri taşınabilir. Araştırmacılar bu
teknolojinin patentini alarak VLNComm
(VisibleLightNetwork Communications)
şirketini kurdular. Araştırmacılar şimdi
masa lambası gibi eşyaları çalıştığında
internet bağlantısı verecek şekilde üretmek için uğraşıyor. Araştırmacılar bu
bağlantıya Li-Fi diyorlar. Teknoloji optik
alıcılı cihazlar gerektirse de, evdeki her
lambanın internet yayıcı olarak kullanılmasını sağladığından bağlantı hızlarında
büyük artış yaratacaktır. Böylece nesneleri interneti evimize geliyor.

4. Ekstra DNA

Guanin-uzatmasının olduğunu ve beşinci
G-uzatmasının bir veya daha fazla bazın
akış yönünde olduğunu gösterdi. Ekip
ekstra guaninlerin aynı yedek lastik gibi
davrandığını, gerektiğinde hası kaldırmak için değiştirildiğini gösterdi. Oksidatif stres altındaki in vitro(laboratuar
ortamın) yapıya bu kuadrupleksoluşum
sekansları katıldığında, farklı testlerde
ekstra guaninlerinkuadrupleks yapıyı
kıvırarak, onarım enzimleri tarafından
ulaşılabilir kıldığını gösterdi. Ayrıca G
kuadruplekslerin çoğu genomda büyük
oranda korunduğuna dikkat çeken
araştırmacılar, bu doğuştan gelen güvenlik özelliğinin çoğu yaşam formunda olabileceğini işaret ediyorlar.

5. GHOST Teknolojisi

3. Wi-Fi Modem Yerine Led Lamba Modem

Gelecekte led lambanız kablosuz modem
gibi çalışabilir. Virginia Üniversitesi’nden araştırmacılar LED ışıklardaki,
ışık dalgalarını kullanarak kablosuz veri
iletilebileceğini ortaya çıkardılar. Bu
tekniğinin telsiz veya Wi-Fi’den daha
güvenilir ve hızlı bir alternatif olduğu
belirtiliyor. “Görünebilir ışık iletişiminde
ortaya çıkan veri hacmini arttırabilecek
bir algoritma modülasyonu geliştirdik.
Ekstra enerji kullanmadan daha fazla
veri taşıyabiliriz. Ne kadar çok LED lamba olursa, aynı ağda o kadar farklı erişim
noktalarına sahip olacaksınız,” diyor Virginia Üniversitesi Mühendislik’ten Prof.
MaiteBrandt-Pearce. Brandt-Pearce ve
eski öğrencisi Muhammet Noshad (şimdi Harvard’da) internete bağlanmak için
bu yeni yolu geliştirdi. Bu teknoloji

Yedek lastik taşımak her zaman iyidir,
ne zaman lastiğinizin patlayacağı bilinmez. Genomlarımızın da yedek lastiği
olduğunu biliyor musunuz? ACS Central Science, dergisinde bilim insanları
tarafından hazırlanan yeni bir rapora
göre, ekstra guanin dizilerinin DNA ‘da
yedek gibi işleyerek, pek çok kanser
gelişimini engellediği ortaya kondu.
DNA’da çeşitli hasarlar oluşarak,onu
dengesiz hale getirerek kansere davetiye
çıkarabilir. Genetik materyale en yaygın zarar, oksidatif stresten gelir. Vücut
prosesinde önemli kimyasallar veya en
basit şekliyle nefes almayan oksijen formundakiürünler sayesinde DNA bazları
zarar görebilir en çokta baskın guaninler. Vücudumuz kanser olmamak için bu
DNA’yı onarmalıdır. Enteresan bir biçimde DNA düzenleyici G-quadrupleks adı
verilen bir yapı devreye girer. Normalde
G tipi bilindik onarım mekanizmalarıyla
onarılmaz. Buna rağmen çoğu insanda
kanser gelişmez. CynthiaBurrows, Susan
Wallace ve meslektaşları bu açmazı aydınlatmak için araştırma yaptılar. Araştırmacılar bilinen onkojen (kanser yapan
genler) dizinlerini tarayarak, çoğu yapıda
kuadrupleks oluşumu için gerekli dört

Bilim-kurgu filmlerinde görebileceğiniz
çok sıradışı bir teknoloji sayesinde
ekrandaki nesneler ve veriler ekrandan
çekip çıkarılabilir, havada bu nesnelerle
oynanabilir ve değiştirebilirsiniz. Bugün
yaşadığımız dünyada kullandığımız düz
ekran televizyonlar, akıllı telefonlar vb.
pek çok cihaz artık vazgeçilmez teknolojiler olsa da yaşadığımız dünya düz değil.
Tepeler, vadiler, insanlar,ağaçlar var.
İşte GHOST (Generic, Highly-Organic
Shape-ChangingInterfaces) adı verilen
bir teknolojiyle ekrandaki nesneleri çekip
çıkarabilir 3 boyutlu dünyada işleyebilirsiniz. AB destekli projede bilgisayarlar,
mobil cihazlar gibi elektronik arayüzlerde
fiziksel nesneleri manipüle etmeniz hedeflenmiş. “Bu teknolojinin gelecekte
her türden etkileri olacak. Bu sayede cep
telefonlarından bilgisayarlara ve tasarım
işlerine kadar etkileşim sağlanabilir. Bu
sayede sadece ekranın şekli değil, dijital
nesneler de hemen önünüzde havada manipüle edilebiliyor. Ultrason levitasyonteknolojisi sayesinde düz ekranın dışında
proje çalışılabilir. Şekil değiştirilebilir
ekranlar sayesinde,parmaklarımızı ekrana daldırarak cisimleri çekebiliriz,” diyor Kopenhag Üniversitesi’nden Prof.
Kasper Hornbæk.
Çekmeköy2023
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Muhammet SUİÇMEZ
İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü

KURBAN BAYRAMI,
ZİLHİCCE’NİN İLK
ON GÜNÜNE AİT
FAZİLETLİ AMELLER

B

ayramlar, neşe ve sevinç
günleridir. Hemen her ümmetin kendine has bir bayramı
vardır. İslâm ümmetinin
iki bayramı vardır. Bunlar
bütün İslâm âleminde kutlanan Kurban ve Ramazan Bayramı’dır.
Ramazan Bayramı Ramazan ayının
bitiminde, Şevvâl’in birinde; Kurban
Bayramı da Zilhicce ayının onuncu
gününde olur. Ramazan bayramı üç
gün, Kurban Bayramı ise dört gündür.
İslâmî kardeşliğin perçinlendiği bu
mübarek günler, sevinç ve mutluluk
günlerimizdir. Nitekim Hz. Peygamber, Medineliler’in yılda iki bayram
yaptıklarını, bu bayramlarda oyunlar
oynayıp eğlendiklerini gördüğünde
onlara; “Allah size kutladığınız bu iki
bayrama bedel olarak daha hayırlısını,
Ramazan Bayramı ile Kurban bayramını lûtfetti” buyurdu. Böylece
Müslümanlar her yıl bu iki günü bayram yaptılar.
İslam dininin temel ibadetlerinden olan
Hac İbadeti zilhicce ayında ifa edilir.
Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan hedy kurbanı ile hac dışında kestiğimiz udhiyye kurbanı da vacip
olarak sadece bu ayda kesilir

Zilhicce’nin ilk on günü neden
faziletlidir?
1.Ayette: “Fecre ve O on geceye,
yemin olsun ki…”(Fecr/89,1) buyru66 - Çekmeköy2023

larak müminler için manevî bir fırsat
dönemine dikkat çekilmiştir.
2. Zilhiccenin ilk on gününde yapılan
salih ameller diğer günlerde yapılanlardan daha faziletlidir.
Peygamberimiz (s.av): “Şu günlerde
(zilhiccenin ilk on günü) işlenecek Salih amel kadar başka günlerin hiçbirinde
Allah katında daha sevimli bir amel
yoktur,” diye buyurmuştur. (Tirmizi,
Savm)
İbn Abbas’tan rivayet olunan bir hadise
göre ise Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana,
her günü için bir yıllık oruç sevabı
verilir (Tirmizi, Savm). Bu günleri,
günahların boğucu ikliminden fecre
uyanmak, gönül dünyamızı çepeçevre
saran karanlık bulutları fecir ışıklarıyla
aydınlatmak için bir fırsat bilip değerlendirmeliyiz.
3. Zilhicce’nin ilk on günü içerisinde
Arefe günü bulunur. Rasulullah (sav):
“Allah’ın Arefe gününden daha çok
kullarını ateşten azat ettiği başka bir
gün yoktur”(Nesai, Savm) buyurmaktadır. Resulullah (sav) Zilhicce’den

KÖŞE YAZISI

dokuz; Aşura Gününü ve pazartesi ile
perşembe günleri oruç tutardı.(Nesai,
Savm)
4. Zilhiccenin ilk on günü içerisinde
Kurban bayramının ilk günü bulunur.
Kurban Bayramı Müslümanlarca Hicri
Takvime göre Zilhicce ayının onuncu
gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bayramdır. Zilhicce
ayının onuncu, onbirinci ve onikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr ‘ (Kurban
Kesme günleri) denir. Kurban Bayramı,
aynı zamanda İslam âleminin her yıl
Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri
zamandır. Müslümanlar bu günlerde
kurban keserler, kurbanlarından yerler
ve ikramda bulunurlar.Resulullah (sav):
“Arefe günü, kurban günü ve teşrik
günleri, biz müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme-içme günleridir.”(Tirmizi,Savm)
Yüce Allah şöyle buyurur: “Böylece
kendi yararlarını açık açık görsünler
ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği,
belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını
ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz
yiyin, hem sıkıntı içindeki yoksulları
doyurun”(Hac 22/28).
5. Zilhicce’nin ilk on gününde bütün
müminler, İslam’ın beş temel şartını
aynı anda yaşama fırsatı bulurlar.

Müslümanlar bu günlerde hep birlikte,
aynı anda Allah’a yönelerek tevhidi
yaşar, namaz kılar, nafile oruç tutar,
hacceder ve sadaka verir. Bu ibadetler
sadece bu ayda bir araya toplanmaktadır. Allâme İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî
adlı eserinde, “Görüldüğü gibi Zilhicce’nin ilk on günü diğer günlerden ayrı
bir öneme sahiptir. Çünkü bu günlerde
namaz, oruç, sadaka ve hac gibi ibadetleri aynı anda edâ etmek mümkün
olmaktadır. Bu durum, diğer zamanlarda mümkün olan bir durum değildir”
demektedir.
6. Günler içinde en faziletli günler zilhicce ayının ilk on günüdür.
İbn. Abbas (radıyallahuanhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Salih amellerin Allah’a en
ziyade sevimli olduğu günler bu on
gündür!” buyurmuştu. Cemaatten: “Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye
soran oldu.”Cihaddan da! buyurdu.
Ancak bir kimse, canını, malını muhataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad esnasında ölürse)
o kimse hariç.”(Tirmizi, Savm) Arefe
günü sabah namazından, bayramın
dördüncü günü ikindi namazına kadar
farz namazlardan sonra Teşrik Tekbirleri’nin önemi unutulmamalıdır.
Şöyle söylenir:
Allahuekber, Allahuekber. La ilahe illalla-

hu vallahu ekber, Allahu ekber velillahil
hamd.
Bu önemli günlerde hac; umre; kurban, bayram namazı başta olmak üzere;
öncelikle anlayarak Kur’an okumaya; sıla-i rahim (akraba ziyareti) yapmaya; dini ve ahlaki konularda etrafını
bilgilendirmeye ve tevbe istiğfarla çokça
meşgul olmaya çalışmamız gerekir.
Ayrıca; her türlü haramdan, “ateşten
sakınır gibi” sakınarak, gerek söz gerekse
davranışlarımızla etrafımızı, çevremizi rahatsız etmemeye, kırıp dökmemeye özen
göstermeliyiz. Haksızlık yapmak; haksız
kazanç temin etmek; yalan söylemek ve
vefasızlık gibi davranışların ise Müslümana yakışmayan davranışlar olduğu bilincini göz ardı etmemeliyiz.
Bu yönüyle yılın en değerli günü kabul
edilen Kurban bayramının ilk gününe
hazırlık açısından da Zilhicce’nin ilk
dokuz gününün dolu dolu geçirilmesi
uygun olur. Zira böylece kardeşlik,
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı
tutarak, sosyal adaletin gerçekleşmesini
sağlayan Kurban Bayramı’nın manevi
hazzına daha fazla vakıf olabilir, daha
iyi bir hazırlık süreci geçirilmiş olur.
Son olarak tüm halkımızın Kurban
bayramını ve zilhicce ayını tebrik eder
kurtuluşumuza, huzurumuza, birlik ve
beraberliğimize vesile olmasını Yüce
Allah’tan dilerim.
Çekmeköy2023
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“Çok başarılı bir
mucit olsaydınız
neyi keşfetmek
isterdiniz?”

T

arihe adını, altın harflerle yazdırmayı kim istemez ki… Bunun yolu, ünlü bir
bilim adamı; aktör, şarkıcı veya besteci olmaktan geçiyor. Biz sanatçılığı değil
de mucitliği seçersek; herkes tarafından tanınmak istenen çılgın bir mucit…
Hedef, tüm insanlığın hayatını kolaylaştıracak dahiyane bir buluş…
Çekmeköy 2023 sokağa sordu; “Çok başarılı bir mucit olsaydınız neyi keşfetmek
isterdiniz?”

B
Erhan Gürkan

17 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor

ir mucit olsaydım tüm insanlığın faydasına olacak bir icat için uğraşırdım.
Her insan ayrı bir dünya demektir, dünya nasıl iyilikleri barındırıyorsa
kötülükleri de barındırıyor. Dünyaya benzeyen insanlar da bu şekildedir,
eğer kötülükleri yok etmenin çaresi olacak bir icat oluşturulursa var olan
bütün savaşlar yok edilebilir ve mutlak barış hakimiyeti tüm dünyaya ulaşabilirdi.
Bunun için insanların zihnini değiştirebilen bir çip veya bir makine üretebilmek isterdim. Böyle bir makine, görünür/görünmez ve dünyada var olunan süre boyunca ihtiyaç
duyulan bir icat olurdu. İcat sonucunda negatif duygular taşıyan, özellikle nefret duygusunu içinde barındıran bireylerin ve toplulukların zihinlerini iyiliğe yönlendirebilir
bu şekilde oluşabilecek tüm olumsuzlukları ortadan kaldırabilirdim.

H
Yasemin Öğretmen
8 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor
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emcinslerimin işlerini kolaylaştırabilecek bir icat yapmak isterdim. Kadınlar, hayatlarının büyük bir kısmını temizlik ve yemek yapmaya harcıyorlar. Bu durumu değiştirebilmek isterdim. Mesela bir robot düşünün; hem
ev işlerinde a’dan z’ye size yardımcı hem de dünya mutfağından her gün
çeşit çeşit yemek yapabiliyor. Bu robot özellikle ev hanımlarının büyük bir yükünü
ortadan kaldıracaktır. İcat sayesinde her gün çamaşır, ütü, yemek, bulaşık, toz alma
ve benzeri işlerle uğraşan kadınlar kendilerine daha fazla vakit ayırır, daha mutlu bir
şekilde yaşayabilirler.

SOKAĞIN SESİ

İ
Erhan Taşçı

22 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor

Eren Çelik

stanbul gibi büyük ve nüfus yoğunluğu olan bir şehirde yaşıyoruz. Bir yerden bir
yere gitmek çoğu zaman özellikle akşam saatlerinde büyük bir külfete dönüşebiliyor. Trafik sorununu tam manasıyla yok edebilecek bir icat yapabilmek isterdim.
İstediğim zaman kolaylıkla dilediğim yere ulaşabilmeyi isterdim. Hem külfetsiz,
hem de hızlı bir ulaşım olması için çözüm yolu olması gerekir. Cevabım biraz ütopik
olacak ama ışınlanmayı icat etmek isterdim. Bu sayede tüm insanlık dilediği yere
saniyeler içinde rahatlıkla ulaşabilirdi. Hatta çok kısa bir zaman içerisinde tüm dünya
ülkelerini gezebilmek, merak ettiğimiz ve gidemediğimiz ne kadar yer varsa hepsini
görebilmek bir hayal olmaktan çıkar günlük aktivite haline gelebilirdi.

Ç

ok başarılı bir mucit olsaydım görünmezlik iksirini icat etmek isterdim.
Bu iksiri kullananlar; istedikleri süre boyunca görünmez olarak yaşayabilirler.
İcat sayesinde görüşmek istemediğimiz herhangi biri olursa ondan gizlenebilir
ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmış oluruz.

20 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor

Yahya Yılmaz

İ

nsanları robot olarak klonlayabilmek isterdim. Özellikle öğrenciler için bilgileri
kaydedebilecek, okula gidebilecek ve ders çalışabilecek robotlar yapmak isterdim. Bu robotlar tüm insanlığın faydasına olurdu çünkü; insan emeği isteyen her
alanda kullanılabilir bu sayede bizler okul, iş, para kazanma gibi mecburiyetlerimiz
olmadan yaşayabilirdik.

5 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor

M
Burak Yetim

ucit olsaydım sihirli değnek icat edebilmek isterdim. Sadece iyilik
ve güzellik aracı olarak kullanabilecek sihirli bir değnek. Günümüz
dünyasında en çok ihtiyaç duyduğumuz insani duygular ve maalesef
bu duygudan yoksun birçok insan ve toplumla aynı zaman zarfında yaşıyoruz. Bu sihirli değnek öncelikle savaş ve vahşetle çözüme ulaşabileceğini
düşünenler üzerinde kullanılacak daha sonra karmaşa oluşturan trafik, tartışma ve
benzeri konularda kullanılacak. Böylelikle insani değerlerimizi yeniden hatırlayarak
sevgi, saygı, hoşgörü ve merhamet duygularının ışığında hayatlarımızı sürdürebiliriz.

1 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor
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M
Seda Yaşar

5 yıldır
Çekmeköy’de çalışıyor

ucit olsaydım engelliler için kullanılacak yapay zeka icat etmek isterdim.
Biliyorsunuz ki daha özel olarak adlandırılabilecek ve birçok engelle
yaşamak zorunda olan insanlar var. Yürüyemeyen, göremeyen, konuşamayan veya zihinsel engelleri olan insanlar, bizlerden çok daha zor ve
farklı bir hayat sürdürmekteler. Onların bu engellerini tamamen ortadan kaldırabilecek
veya en azından bir nebze yardımcı olabilecek bir yapay zeka üretebilmek isterdim. Bu
yapay zeka çalışmayan organın işlevsel hale gelebilmesi için beyne sinyal göndererek
görmeyen için göz, işitmeyen için kulak, yürüyemeyen için ayak olacak. Hayalimdeki
bu icatla birlikte tüm engeller ortadan kalkacak.

İ
Özlem Akkaş

nsanlığın en kıymetli kavramı zamandır. Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın durdurulamaz veya hızlandırılamaz. Bu yüzden çok başarılı bir mucit olsaydım zaman
makinesini icat etmek isterdim. İstemediğim anları yok edebilmek ve istediğim
anlara tekrar dönebilmek için. Zaman makinesi sayesinde hayatımızda geri
dönüşü olmayan hata veya bir kez daha yaşanamayacak bir mutluluk kalmamış olurdu. Çünkü hatalarımızı düzeltme veya mutlu olduğumuz anları tekrar tekrar doyasıya
yaşama imkanı bulmuş olurduk.

2 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor

İ
Selinay Ünver

4 yıldır
Çekmeköy’de oturuyor

Firuze Erman

nsanların ne düşündüğünü öğrenebilecek bir şey icat etmek isterdim. Bu sayede
tüm insanların karakter yapıları çözümlenebilirdi. Bu çözüm sonucunda, insanlar
hangi davranışı neden yapıyor? Tüm kötü ve iyi duyguları tetikleyen olay veya
düşünce nedir? Bu sorulara cevap bulunarak insanların sorunlarının tamamen ortadan kaldırılabileceği düşüncesindeyim. Çünkü beyin okuma sayesinde olumsuz bir
davranış veya söz engellenebilir, insanlar kişilik ve karakter yapısı olarak tamamen
düzelebilirdi. Özellikle şiddet ve hakaret gibi olumsuz davranışların ortadan kalkması
bütün toplumların ihtiyaç duyduğu bir şey, bu icat belki bir çözüm getirebilirdi.

Ç

ok başarılı bir mucit olsaydım kimsenin keşfedemeyeceği, farklı ve tüm insanları büyüleyecek bir parfüm geliştirmek isterdim. Bu parfüm sayesinde
insanları etkileyerek kötü duyguları iyiye çevirebilirdim. Bu şekilde
başladığım mucitlik yolunda kendim için bir ev ve araba tasarlardım. Uçan
bir ev mesela; istediğim zaman istediğim yere uçarak gidebileceğim seyyar bir ev ve
araba. Böylelikle tüm dünyayı gezebilir ve istediğim yerde yaşayabilirdim.

3 yıldır
Çekmeköy’de çalışıyor

Röportaj

ÖMER İSLAM
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HABERLER

CUMHURİYET MAHALLESİ
KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
SON HAZIRLIKLAR

Ç

ekmeköy
Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından yapılan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki
kültür merkezinin inşaatında sona gelindi. 2014 yılında
ilçe protokolünün katılımıyla başlayan
kültür merkezi yapımında son aşamaya gelindi. Kısa zamanda yapımı bitirilmesi planlanan kültür merkezinde; bir
bodrum bir zemin ve 5 normal kattan
oluşacak kültür merkezinin toplam inşaat alanı 4 bin 500 m2 olacak. Bodrum katlarında otopark, zemin katta
fuaye alanları, sergi salonları olacak.
Binanın birinci katında bekleme salonu, derslikler ve sergi salonları,
ikinci katında idari birimler ve derslikler, üçüncü katında kafeterya, sergi
salonları, dördüncü katında 500 kişilik tiyatro/ sinema/ konferans salonu,

beşinci katında seyir terası olacak.
Betonarme ve çelik konstrüksiyondan
oluşan, son teknoloji imkanlarının kullanılacağı binanın dış Cephe kaplama-

ları; cam, alüminyum ve çelikten
yapılacak. İki asansörlerden bir tanesi sadece engelli vatandaşların kullanımına sunulacak.
Çekmeköy2023
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Efsun TEKYETEN
Ajans Başkanı - Yazar

E

n az giydiğim elbiseleri
seçiyorum bu aralar. Hani
gardrobu karıştırırken hep
hızlıca geçtiklerimi. Ya
dardır, ya boldur, ya “birgün
giyerim vermeyim” cinsinden, dolapta 5
yıldır durur. İşte onlar tam da onlar, en
az giyilme ihtimali olup, gelecek sezona kadar yazlıkların içinde naftalinlenecekler. Onları değerlendirip “Bunu
da güzel bir kombinle yakıştırırım, hem
de seve seve giyerim” kafasındayım. En
az taktığım takıları önüme koyup, sırf
onun için bir kombin hazırlıyorum. Öyle
şıkır şıkır giyindiğim söylenemez.
İlk kural rahatlık. Ne giyersen giy,
ayakkabın rahat olsun, aklın ayakkabında kalmasın. Tahta bacak gibi yürüme.
Boyum çok uzun değil evet ama topuklu giydiğimde de uzun boylu olmadığım
unutulmuyor. Elbet daha şık duruyor
ama dizler ve bel belli yorgunluklardan
sonra gıcırdamaya başlıyor.
Rengarenk ayakkabılar, rengarenk çantalar almayı bıraktım. Zira utanacağım
kadar çok kıyafetim, çantam ve ayakkabım var.
Eylül itibarıyla yeni bir ben çizeyim dedim.
Alışverişteki hovardalığımı yemekte
de dizginleyeyim. Ya onun adına di-
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AZIN ÇOKTAN
ÇOK OLDUĞUNA
İNANMAK
yet demek istemiyorum, alıp verdiğim
kiloları toplasan 100 falan eder. Mesela
doğumlarla birlikte 89 kiloyu gördüm
ben. Şu Sezen boyumla ziplenmiş dosya
gibiyim, kimse demez bu kadın 82 kilo
diye. Terazi ise her sabah tartılmamdan sıkılmadan aynı acımasız rakamları
yüzüme vuruyor.
Geçenlerde en dar ve en şişman gösteren
kıyafetlerimi giyip sokağa çıktım. Gün
boyunca aklım, göbeğimi ikiye bölen ve
patlamak üzere olan pantolon düğmemdeydi. Üstüne efil efil döktüğümüz geniş
bluzlar bile bazen kifayetsiz kalıyor. Ve o
pantolon düğmeleri kaç beygir gücünde
üretiliyor ki bunca baskıya dayanıyor
bilemiyorum. Bazen fırlayan bir pantolon düğmesiyle karşıdakini alnından
vurma tehdidi bile var.
Spor işini sevmeyenlerdenim. Bırak
yaşam biçimi haline getirmeyi, zayıflama biçimi haline bile getiremiyorum
şu aralar sporu. Onda da tasarrufa gittim.
Hiçbir salona üye olmadım bu yıl. Akşamları yürümeye hep hazır arkadaşlarımı
arayıp 10 tur atıyorum. İlla para harcayıp, üyeliğim araya gidiyor kaygısıyla bir süre gidip, yarım bıraktığım üyeliklerim olsun istemiyorum şimdilik.

Yaşam Felsefem “ŞİMDİLİK”

Şimdilik zayıflamak istiyorum, şimdilik
yürümek istiyorum, şimdilik az yemek
istiyorum, şimdilik davetlere katılmak
istemiyorum. Şimdilik az arkadaş, çok
iş, az gezme, evde çok vakit geçirme
kafasındayım. Bana maymun iştahlı
mı dersiniz, istikrarsız mı, iradesiz mi
dersiniz bilmiyorum.
Kötü bir huyum var. Benim yaptığım
doğrudur, en güzelidir, diğer fikirler ve
alışkanlıklar ehvendir. Birşeye kafayı
takınca, yapmakla, almakla kalmam,
tavsiye ederim aldırırım, yaptırırım.
Çünkü şiddetle tavsiye ederim. Çok pis
ikna ederim. İmrendiririm, heveslendiririm, çok kişi bana mekan, mağaza,
güzellik merkezi danışır. Adana’da hatta
abartayım Türkiye’nin birçok yerinde,
nerede yenilir, nerede içilir, ne nereden
alınır bilirim. Bu deneyim cüzdanımı
zayıflatıp, bel kalınlığımı arttırsa da
pişman olmam. Aldığım gibi veririm.
Harcadığım gibi kat kat fazlasını kazanırım.
Şimdilik azla yetinme modundayım. Bir
ara fırsat bulursam azın çoktan çok olduğuna ikna edeceğim sizi. Siz gardınızı alın.
Ve hoşça kalın.

HABERLER

“ENGELSİZ TATİL”
BÖYLE OLUR
Mutlulukları Görülmeye Değerdi…

Ç

ekmeköy
Belediyesi
Sosyal İşleri Müdürlüğü
Belediye Engelli Merkezi
(BEM), ilçede yaşayan 24
engelliye aileleri ile birlikte tatil yaptırdı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne ait Florya Tesisleri’nde
bir hafta süren tatilde, engelliler ve
aileleri gönüllerince zaman geçirdiler.
Aileler, kendileri için özel olarak dizayn
edilen tesiste, hiçbir engelle karşılaşmadan tatil yapma imkanı buldular.
Tatil boyunca çocuklar, bilgisayar ve
el sanatları konularında eğitim aldı

ve çeşitli animasyon gösterileri ile
eğlendiler.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Bu organizasyonla, özel ilgiye ihtiyaç duyan çocukların dünyayı
algılamalarına, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine, deneyim ve
becerilerinin artmasına yardımcı olmak,
engelli bireyler nedeniyle sosyal hayatı
kısıtlanan ailelerin tatil yapabilmelerini
sağlamak istiyoruz. Onları mutlu edebilmek, gönüllerinde yer edinebilmek
bizim için en büyük mükafattır,” dedi.
Çekmeköy2023
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DEN
ÇOCUK NE
.
OKULA giTMEK
.
isTEMEZ?

Uz. Dr. E. Özlem ALBAYRAK
(Psikiyatrist ve Psikoterapist)

“Çocuğum okulu sevmiyor mu, öğretmenini sevmemiş
olabilir mi, ya da arkadaşları onu dışlıyor mu acaba?”…
Çocukları okula gitmek istemeyen anne ve babaların aklına genellikle okulu hedef alan bu sorular gelmektedir.
Oysa okul korkusu (fobisi), sıklıkla, anne ve babasından
ayrılamayan, anne ve babası olmadan kendini güvende
hissetmeyen çocuklarda görülmektedir. Bu çocuklar için
“okula gitmek” güvenli ev ortamından ayrılmak demektir.
Asıl korkutucu olan şey de budur. Yani “güvende olamama”
duygusu…
Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, yaş ve
duygusal gelişim ile paraleldir. 2,5 yaşında kreşe ya
da 3,5 yaşında anaokuluna başlayan bir çocuğun okula
giderken ağlaması, annesinden, evden ayrılmak istememesi normal bir durumdur. Çünkü “ayrılık kaygısı”
dediğimiz, anneden ayrılmak istememe ve kendini bir
başkasının yanında güvende hissetmeme durumu, bu
yaşlardaki çocukların kendi kendilerine baş edebilecekleri bir durum değildir.
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Çocukların bu durum ile başedebilmeleri
için; anne ve babaların, çocuklarına “sen
bunu yapabilirsin”, “sana güveniyorum”
hissini vermesi gerekir. Çocuklarını gönderdikleri okula ve öğretmenlere karşı
kuşkucu tavır içinde değil, güvenle yaklaşmalılar ki, çocukları da okula ve öğretmenine güven duysun. Aksi halde anne
ve babaların endişeleri, çocuk tarafından
kolayca sezilir ve okul daha da güvenilmez bir yermiş gibi algılanır. Okul
öncesi dönemde ( 2 - 4 yaş arası) çocuk,
okula ilk zamanlar iki saatlik zaman
dilimlerinde bırakılmalı; çocuğun alışma durumuna göre zaman uzatılmalıdır.
Çocuğun bir gün gidip bir gün gitmemesi
ve okula uzun aralar verilmesi ise“zor
başlangıca” hatta geri dönmeye sebep
olur. Bu nedenle ebeveynlerin kararlılığı
bu konuda çok önemlidir.
Hazırlık sınıfları, ilkokul başlangıçları
için kolaylık sağlar. Çocuklar hazırlık
sınıflarındaki oyunlar sayesinde, hem
eğlenirler hem de okul kurallarına ve arkadaş ilişkilerine daha kolay alışır, kolay
uyum sağlar. Bu durum çocuğun, okul
ortamında kendisini rahat ve güvende
hissetmesini sağlar.
Duygusal gelişimi yeterli olan bir
çocuğun, ilkokula gitmekten korkmasını beklemeyiz. Böyle bir durum
ile karşılaşırsak, çocuğun duygusal
gelişimindeki bir zorluğu ya da bir sorunu olduğunu düşünmeliyiz. Eğer bir
çocuğun duygusal yaşı fiziksel yaşından
daha geride ise, özgüven sorunu yaşayabilir. Duygusal yaşın geride ya da küçük

olması, psikiyatrik muayene ile tespit
edilebilir. Bazen bu tespit için bazı
psikolojik testler de gerekebilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu,
zeka gerilikleri veya ileri zeka durumları,
otistik spectrum bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve endişe bozuklukları
gelişimsel sorunlara örneklerdir. Dönemsel durumlar ise, çocuğun duygusal yaşı
fiziksel yaşı ile uyumlu olduğu halde,

gerileme yaşadığı durumlardır. Çocuk
dönemsel olarak ailede bir sorun yaşıyor
olabilir. Taşınma, yeni bir kardeşin gelmesi
gibi durumlar çocuğu etkileyebilir. Çocuk
bu durumda duygusal gerileme yaşar ve
kendini güvende hissetmez. Bu nedenle
anneden veya evinden ayrılıp okula gitmek istemez.
Çocuklar kendilerini kötü hissettikleri
zaman, bunun nedenini anlamayabilirler
ve sözel olarak da anlatamayabilirler. Sadece “okula gitmek istemiyorum” derler.
Nedeni“bu mu”,“şu mu” diye sorduğunuzda da “bilmiyorum” derler. Gerçekten de
bilmezler. Ebeveynler de bu durumu
“okul korkusu” olarak düşünebilirler.
Çocukların okula gitmek istememesinin
2 haftayı geçtiği durumlarda bir psikiyatriste danışmak gerekir.Bu tür durumlarda çocuğu zorlamak çoğunlukla çocuğun
özgüvenini daha da azaltır. Kendisini anlamadıkları için, anne ve babasına olan
güvenini kaybedebilir. Bu nedenle, bir
psikiyatriste danışmak ve eğer gerekiyor
ise psikoterapi desteği almak önemlidir.
Çekmeköy2023
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SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME UZMANI

Dilara Koçak

Yaşam kalitesini arttıran bilgi ve tarifleriyle ekranların, gazete ve dergilerin aranan siması;
ayrıca kitaplarından da tanıdığımız sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Dilara Koçak’la çocuk
beslenmesiyle ilgili bilgi yüklü bir söyleşi yaptık. Özellikle “ iştahsız “ ya da “ seçici” çocuklara
ne yedirileceği konusunda ilginç detaylar verdi. Anneler için bilinmeyenleri ve yanlış bilinenleri
anlattığı keyifli sohbette biz sorduk, Dilara Koçak yanıtladı. İşte söyledikleri…
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Mesleğine aşık, hayata tutkuyla bağlı ve güler yüzlü
bir kadın olduğumu söylüyor sevenlerim. Üniversite
sınavına hazırlanırken, Mersin’in dışına henüz çıkmamış bir Anadolu çocuğuydum, çalışkandım ve her
gece dua ettim ‘hayırlı ve iyi bir yer kazanayım’ istedim, beslenme ve diyetetik bölümünü çok tanımadan
kazandım ancak mesleki dersleri almaya başladıkça
mutluluğum daha da arttı ve iyi ki bu mesleği
yapıyorum diye her gün şükrediyorum. 1994 yılında
diyetisyen, 1996 yılında uzman diyetisyen unvanıyla
Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldum. Bireysel ve kurumsal beslenme danışmanlığının yanı sıra
gazete ve dergilerde yazı yazıyor, televizyon programı
yapıyorum. 2006 yılında başlayan “İyi Yaşam Günlüğü” çalışmalarım her yeni yılda tekrarlanıyor. 2007
yılı “Dilara Koçak ile İyi Yaşam”, 2009 yılı “Afiyetle Diyet” ve 2015 yılında yayınlanan ”Afiyetle Diyet Tarifleri” adlı kitaplarımda tarifler vermekteyim.
Okul dönemi çocukların beslenmesi nasıl olmalıdır?
Çocuklar, okul çağında hayatlarının sonuna kadar devam edecekleri alışkanlıkları kazanırlar. Çok hareketli
oldukları ve hızla büyüdükleri bu dönemlerde çocukların enerji ihtiyacı çok iyi karşılanmalıdır. Minik
midelerini de göz önünde tutarsak, yeterli enerjinin
sağlanabilmesi için, çocukların az ve sık yemesi çok
kritik bir noktadır. Çocuklarımız beş farklı besin grubundan yeterli miktarda tüketerek sağlıklı büyüyüp
gelişebilirler.
• Süt, peynir ve yoğurt çocukların güçlü kemiklere,
sağlıklı dişlere ve güçlü kaslara sahip olması için
gerekli olan protein, kalsiyum ve D vitaminini sağlar.
• Et, tavuk, balık, yumurta, fasulye, mercimek, fındık,
badem ve tahıl ürünleri büyüme ve gelişme için gerekli olan protein demir; B vitaminleri ve bazı mineralleri
sağlar.
• Ekmek ve tahıl grubu B vitaminleri, demir, mineral
ve posa içerir. Bunlar ayrıca iyi birer kompleks karbonhidrat kaynağı olup çocukların aktiviteleri için
gerekli enerjiyi sağlar.
• Sebze ve meyveler çocukların cildini; göz ve diş eti
sağlığı için gereken A vitamini (beta karoten), C vitamini, potasyum, kalsiyum, demir gibi birçok vitamin
ve mineral içerir. Ayrıca kompleks karbonhidratlar ve
posa da içerir.
• Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, protein
veomega 3 kaynağı oldukları için hem büyümeye hem
de beyin gelişimine katkıda bulunurlar.
Beslenme çantaları için sağlıklı önerileriniz nelerdir?
Tam tahıl/çavdar ekmeği, yeşillikler, bir protein kaynağıyla yapılan sandviç ve yanında süt grubundan süt
veya ayran ile çocuklarımızın beslenme çantalarında
dengeli bir ana öğün alternatifi oluşturabiliriz. Ara
öğün olarak kuru kayısı, kuru üzüm yanında ceviz,
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fındık, badem ilavesiyle demir, omega 3
ve protein açısından dengeyi sağlayabiliriz.
Sebze yemeyen çocuklara sebzeyi nasıl
sevdirebiliriz?
• Çocukların favori yemeklerine sebzeler
ekleyin.
• Çorbalara sebze veya fasulye ekleyerek
zenginleştirin.
• Çiğ sebzeleri yemelerini de alıştırmaya
çalışın.
• Çocuk ile mutfakta zaman geçirin
pazara gidip alışveriş yapın, sebzeleri
tanıtın ve farklı tarifler ortaya çıkarmaya
çalışın. Çocuklar sebzelerin parlak renkli
ve kıtırkıtır oluşunu severler.
Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren yöntemler nelerdir?
Yeterli ve dengeli beslenmeyen çocukların bağışıklık sistemleri daha zayıf
olur, daha kolay ve sık hastalanabilirler.
Proteinin, bağışıklık sistemi üzerindeki
görevi büyüktür. Bu nedenle tavuk, et,
balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinlerin tüketimi önemlidir.
Bu gruptaki besinler proteinin yanında,
demir, çinko, fosfor, magnezyum, B6,
B12, B1, A vitamini ve posa (kuru baklagiller) içerirler. Ayrıca sebze ve meyve
tüketimi de vitamin ve mineral alımını
destekleyerek
bağışıklık
sistemine
yardımcı olur. Genel olarak çocuğunuz 5
besin grubundan yeterli şekilde alıyorsa
bağışıklık sistemini güçlendirmek için ayrıca bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır.
İştahsız çocuklar için neler önerirsiniz?
Annelerin en çok şikâyet ettikleri; iştahsız
ya da her yemeği yemeyen seçici çocuklardır. Annelik içgüdüsü ve hassasiyeti, ba78 - Çekmeköy2023

zen annenin çocuk ile inatlaşması haline
dönüşebilir ve tabaktakinin bitmesi konusunda ciddi bir mücadele başlayabilir. Yapılması
gereken, çocuğun aç veya tok olduğunu
anlamasına ve ifade etmesine müsaade
etmektir. Biz büyükler bile her gün aynı
düzeyde yeme sorumluluğunu yerine
getiremezken çocuğa bu konuda aşırı
yüklenmeyi beklememeliyiz. Çocuklar,
bazı gün çok iyi yerler, bazı gün de adeta
bir lokma ile günü geçirirler. Ateşli bir
hastalıktan kaynaklı iştahsızlık veya oyuna dalıp yemeği atlama alışkanlık haline
gelmediği sürece sorun yok demektir.
Çocuğunuzun büyümesi normalse, gün
içinde koşup oynayacak enerjiyi buluyorsa endişelenmenize gerek yoktur.
Obezite konusunda annelere neler önerirsiniz?
Birçok anne-baba “çocuğumu beslenme
konusunda eğitiyorum ama beni din-

lemiyor” diyor. Aileler; söylediklerine
kendileri de inanır ve uygularlarsa, ancak
o zaman çocuklarının beslenme alışkanlığını değiştirebilirler. Bunun için şu
hususlara dikkat etmek yararlı olacaktır.
• Yanlarında “ diyet” yapmaktan söz etmeyin. Araştırmalar, diyet yapmaları
istenen çocukların, daha fazla yedikleri
veya kötü beslenme alışkanlıkları
edindiklerini gösteriyor.
• Beslenme eğitiminde diğer önemli bir husus da; çocuğun ne yemesi
gerektiğini belirlemek yerine, ailenizin beslenme seçimlerinden bahsederek
çocuklarınızı yönlendirmeniz daha etkili olacaktır.
• Evinizde çeşit olarak çok geniş yelpazede sağlıklı yiyecek bulundurun.
Bu uygulama, çocuklarınızın sağlıklı
yiyecek seçimi yapmayı öğrenmelerinde
yardımcı olacaktır.

HABERLER

SOKAK HAYVANLARI
AÇ KALMASIN DİYE…
Çekmeköy Belediyesi’nin ilçenin farklı
noktalarına yerleştirdiği
ünitelere atılan geri
dönüşüm materyalleri,
sokak hayvanlarının su
ve yiyeceğe dönüşüyor

Ç

ekmeköy
Belediyesi,
mahalle
merkezlerine koyduğu pugemak isimli
cihazlar sayesinde,
geri
dönüşebilen
atıklar, sokak hayvanlarına su ve
mama olarak geri dönüyor. Geri
dönüşebilen materyallerin atılmasıyla çalışan mama istasyonları, hem
ekonomiye katkı sağlıyor hem de
sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu ünitelere plastik, cam, atık pil ve metal atıldığında
sokak hayvanlarını besleme amacıyla altta bulunan bölüme mama
dökülüyor. Böylece bireysel olarak
vatandaşların sokak hayvanlarının
besleme ya da su vermelerinin yanı
sıra bu üniteler sayesinde sokak
hayvanları daha hijyenik bir ortamda açlık ve susuzluklarını gidermiş
oluyorlar.
Çekmeköy Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunurken aynı zamanda çevre bilinci
de oluşturmayı amaçlıyor.
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Cevapları bir sonraki sayımızda bulabilirsiniz
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1

2

3
4

5

7

6

8

9

10

11
12

13
14
15

16

17
19

18
20
21
22

23

24

1- Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.
2- Maydanozgillerden, 1-1,5 metre yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı, hoş kokulu çok yıllık otsu bir bitki.
3- On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan
divan edebiyatı şiir türü.
4- Fışkırma, kaynama.
5- Aşağı yukarı, yaklaşık olarak .
6- Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint.
7- Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel.
8- Yapılırken iyice yakılmadığından duman ve koku vererek yandığı için baş ağrısı yapan odun kömürü.
9- Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.
10- Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber.
11- İki ağaç veya direk arasına asılarak kurulan, içine yatılarak sallanılabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak, ağ yatak.
12- Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk.
13- Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası.
14- Gerçekleştirilmesi istenen tasarı.
15- Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.
16- Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma.
17- Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı.
18- Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü.
19- Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul.
20- Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî.
21- Amaç, istek, maksat.
22- Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı, tıkız.
23- Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.
24- Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.
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KISSADAN HİSSE
İBRETLİK HİKAYELER
Yapılan iyilikten daha çabuk unutulan bir şey yokmuş...

B

ir kurdu avcılar fena halde
sıkıştırmıştır. Kurt ormanda oraya buraya kaçmakta,
ancak peşindeki avcıları
bir türlü ekememektedir.
Canını kurtarmak için deli
gibi koşarken bir köylüye rastlar. Köylü
elinde yabasıyla tarlasına girmektedir.
Kurt adamın önüne çöker ve yalvarmaya
başlar: ‘Ey insan ne olur yardım et bana,
peşimdeki avcılardan kaçacak nefesim
kalmadı, eğer sen yardım etmezsen biraz
sonra yakalayıp öldürecekler.’
Köylü bir an düşündükten sonra yanındaki boş çuvalı açar, kurda içine girmesini
söyler. Çuvalın ağzını bağlar, sırtına
vurur ve yürümeye devam eder. Birkaç
dakika sonrada avcılara rastlar. Avcılar
köylüye bu civarda bir kurt görüp görmediğini sorarlar, köylü ‘görmedim’ der
ve avcılar uzaklaşır. Avcıların iyice uzaklaştığından emin olduktan sonra köylü
sırtındaki torbayı indirir, ağzını açar,
kurdu dışarı salar. ‘Çok teşekkür ederim’
der kurt, ‘Bana büyük bir iyilik yaptın’
‘Önemli değil’ der köylü ve tarlasına gitmek üzere yürümeye baslar.
‘Bir dakika’ diye seslenir kurt: Çok
82 - Çekmeköy2023

uzun zamandır bu avcılardan kaçıyorum,
çok bitkin düştüm, açım, kuvvetimi toplamam için bir şeyler yemem
lazım ve burada senden başka yiyecek
bir şey yok. Köylü şaşırır: ‘Olur mu,
ben senin hayatını kurtardım.’ ‘Yapılan
iyiliklerden, verilen hizmetlerden daha
çabuk unutulan bir şey yoktur’ der kurt.
‘Ben de kendi çıkarım için senin iyiliğini
unutmak ve seni yemek zorundayım.’ Bir
süre tartıştıktan sonra, ormanda karşılarına çıkacak olan ilk üç kişiye bu konuyu
sormaya ve ona göre davranmaya karar
verirler.
Karşılarına önce yaşlı bir kısrak çıkar.
‘ Ne vefası ‘ der kısrak, ‘Ben sahibime
yıllarca hizmet ettim, arabasını çektim,
taylar doğurdum, gezdirdim. Ve yaşlanıp
bir işe yaramadığımda beni böylece
kapıya koydu... Bir sıfır öne geçen
kurt sevinirken bir köpeğe rastlarlar.
‘Ben hizmetin değerini bilen bir efendi
görmedim’ der köpek, ‘ Yıllardır sadakatle hizmet ederim sahibime koyunlarını
korurum, yabancılara saldırırım, ama o
beni her gün tekmeler, sopayla vurur...’
Kurt köylüye döner, ‘işte gördün’ der.
Köylü çaresizlik içinde ‘Ama üç diye

konuşmuştuk, birine daha soralım, sonra beni ye’ diye cevap verir. Bu kez
karşılarına bir tilki çıkar. Başlarından
geçenleri,tartışmalarını anlatırlar.
Tilki hep nefret ettiği kurda bir oyun
oynayacağı için keyiflenir. ‘Her şeyi anladım da’ der tilki ‘Bu küçücük torbaya
sen nasıl sığdın?’ Kurt bir şeyler söyler,
tilki inanmamış gibi yapar: ‘Gözümle
görmeden inanmam...’ İşin sonuna geldiğini düşünen kurt torbaya girer girmez,
tilki köylüye işaret eder ve köylü torbanın ağzını sıkıca bağlar. Köylü eline
bir taş alır ve ‘Beni yemeye kalktın ha
nankör yaratık’ diyerek torbanın içindeki
kurdu bir süre pataklar. Sonra tilkiye
döner, ‘Sana minnettarım beni bu kurttan
kurtardın’ der. Tilki de ‘Benim için bir
zevkti’ diye cevap verir. O an köylünün
gözü tilkinin parlak kürküne takılır, bu
kürkü satarsa alacağı parayı düşünür ve
hiç beklemeden elindeki taşı kafasına
vurup tilkiyi öldürür. Sonra da torbanın
içindeki kurdu ayağıyla dürter: ‘Haklıymışsın kurt, yapılan iyilikten daha
çabuk unutulan bir şey yokmuş...’

TARİHTE BU AY

Eylül

Tarihte Bu Ay

1 Eylül Almanya’nın Polonya’ya saldırması, 2. Dünya Savaşı (1939).
1 Eylül Kaddafi’nin Libya’da askeri bir darbeyle Kral İdris’i devirmesi (1969).
1 Eylül Dünya Barış Günü
2 Eylül Kösem Sultan’ın öldürülmesi (1651).
3 - 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası
4 Eylül Sivas Kongresi’nin toplanması (1919).
6 Eylül Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu (1938).
9 Eylül Halk Fırkası Tüzüğü’nün Büyük Millet Meclisi’nce tartışılarak onaylanması (1923).
10 Eylül IV. Murat’ın tahta çıkışı (1623).
11 Eylül Mustafa Kemal’in Halk Fırkası Başkanlığı’na seçilmesi (1923).
11 Eylül ABD’de, Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) uçaklarla saldırılar yapıldı (2001).
12 Eylül Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri içinde yönetime el koyması (1980).
13 Eylül Sakarya Zaferi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921).
19 Eylül Sakarya Savaşı sonrası, TBMM’nin Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesiyle “Gazi” unvanını verişi
(1921).
19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü
19 Eylül Türkiye - İsviçre Dostluk Antlaşması’nın Cenevre’de imzalanması (1925).
22 Eylül Yavuz Sultan Selim’in ölümü (1520).
24 Eylül II. Selim’in tahta çıkışı (1566).
24 Eylül İran-Irak Savaşı’nın başlaması (1980).
25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası
27 Eylül Dünya Turizm Günü
28 Eylül Preveze Deniz Zaferi (1538).
30 Eylül I. Süleyman’ın tahta geçmesi (1520).
30 Eylül Mevlana’nın doğumu (1207).
30 Eylül Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu (1960).
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TARİFLER

ORJİNAL
ARNAVUT
TRİLECE
Malzemeler:

Zeli
ş

Ze

12 yemek kaşığı un (elenmiş)
1 paket vanilya

Sosu İçin:

Karameli İçin:

1 litre ılık süt (5 su bardağı süt)
500 ml soğuk süt (2,5 su bardağı
süt)-(Manda sütü, Keçi sütü, İnek
sütü)
250 gr süt tozu

5 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı margarin (Oda sıcaklığında)
1 paket krema (200ml)

ları
Sır

u
t
f
M
ak
n
’i

8 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
2 paket kabartma tozu (elenmiş)

li h a B o l at

Yapılışı:
Bir kaba yumurtaların aklarını, toz şekeri koyalım ve beyaz köpük olana
kadar çırpalım.
İçine yumurtanın sarılarını karıştırarak teker teker ilave edelim.
Unu, kabartma tozunu, vanilyayı ilave edip karıştıralım.
Yağlanıp unlanmış tepsiye hamuru döküp 200° fırında üzeri kızarana
kadar pişirip soğumaya bırakalım. (kürdan ile kontrol edelim)

Sosu İçin:

Bir kaba soğuk sütü, süt tozunu koyalım ve iyice çırpalım.
Üzerine ılık sütü ilave edelim ve köpürene kadar çırpmaya devam edelim.

Karameli İçin:
Teflon tavaya toz şekeri koyup iyice eriyene kadar kavuralım.
İçine margarini, kremayı ilave edip hızlıca çırpalım.
Pandispanyanın her yerini çatalla delelim.
Üzerine sosun tamamını gezdirerek yavaş yavaş dökelim ve buzdolabında en az 6 saat dinlendirip sosu çekmesini bekleyelim.
Trilece tatlısını servis yapmadan önce üzerine hazırladığımız karameli
döküp düzgünce yayalım.
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TARİFLER

AYÇİÇEĞİ BÖREĞİ

Malzemeler:

100 gram yumuşak margarin
1/2 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı sirke
1 kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta sarısı
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı şeker
Aldığı kadar un

İç Malzemesi İçin Gerekenler:
3 orta boy haşlanmış patates
300 gram beyaz peynir
Tuz, karabiber ve az miktarda sıvı yağ
Üzeri için bir yumurta

Yapılışı:

Hamuru iyice yoğurduktan sonra iki parçaya ayıralım, biri alt, biri üstü için. Alt için olan hamuru yuvarlakça açıp tepsimize yerleştirelim.
Harcı bir kaseyle ortasına dökelim. Kalan harcı çevresine tam yuvarlak olacak gibi dökelim.

Üzerine ikinci hamurumuzu da açıp örtelim:
Daha sonra ortadaki yuvarlak kısma kadar hamuru dikkatli bir şekilde yaklaşık 6 cm genişliğinde ortaya doğru keselim.
Elimizle hamurların iki ucunu birleştirip sağ tarafı alta gelecek şekilde kıvıralım. Yani birleştirmediğimiz taraf üste gelsin ki malzeme hafifçe gözüksün:
Ortadaki yuvarlak çok düzgün olsun istiyorsak üzerine o büyüklükte bir tabağı hafifçe bastırarak izini çıkartıp çemberin daha
düzgün olmasını sağlayabiliriz.
Hepsi bittikten sonra üzerine bir yumurtayı çırpıp sürelim ve 200°de fırına verelim. Üzerine susam veya çörek serpiştirel im. Yaklaşık yarım
saat içinde üzeri kızarmaya başlar.
Afiyet olsun.

Malzemeler:

TAVUK DOLMA

1 adet bütün tavuk
Yarım soğan
1 adet fırın poşeti

İç Pilavı İçin:
1 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet küçük boy soğan
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 tutam maydanoz
Tuz
Yenibahar
Karabiber

Tavuk Dolmasi Yapılışı:
Soğanı soyun ve küçük küçük doğrayın, maydanozları ince ince kıyın.
Zeytinyağını tavaya alın ve soğanı kavurun, soğanın pembeleşmesine yakın çam fıstıklarını soğanlara ekleyin ve fıstıklar pembeleşinceye kadar kavurun.
Üzerine pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun. Son olarak kuş üzümlerini, baharatları ve 1 su bardağı suyu ekleyin.
Orta ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin, ocaktan alın ve maydanozları ekleyerek 1-2 kez karıştırarak soğumaya bırakın.
Pilavınız ılındığında tavuğun içine doldurun.
Tavuğu dikin ve tavuğu fırın poşetinin içine yarım soğan ile birlikte koyun.
Poşetin üzerine kürdan yardımıyla birkaç delik açın ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2 saat pişirin.
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Bunları Biliyor Musunuz?

BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?
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Kemiklerimizin yarısı
ellerimizde ve ayaklarım
ızda bulunur. El 27, ay
mikten oluşur.
ak 26 keÇok şeker tüketimi ile diy
abet hastalığına yakalan
ma arasında hiçbir bağla
ntı yoktur.
Limonun kabuğundak
i D-Limonen maddesin
in kanseri durdurduğu
mıştır. Bu nedenle limon
kanıtlan, kabuğuyla tüketmelidir
.
Bir ağaç, senede 26.00
0 km yol alan bir arab
anın, bir senede açığa
karbonu yok eder.
çıkardığı
Bir ahtapot çok acıkırsa
kollarından birini yer.
“Einstein matematik de
rsinde başarısızdı.” Bu
, hemen herkesin inan
lış bir bilgidir. Kayna
dığı yanğı ise 1935 yılında ya
yımlanan bir makaleye
Matematik derslerinde
dayanır.
başarısız olan pek çok
öğrenci bu hikayedences
ak kendileri için bir um
aret alarut olduğunu düşünsele
r de, işin aslı Einstein he
çok küçükken dehasını
nü
z daha
kanıtlamıştı.
Televizyon izlediğiniz
esnada beyninizin sade
ce sol tarafı aktiftir ya
sağ tarafı (ritim, hayal
ni beynin
kurma, üretkenlik, müz
ik) körelir.
İlk gözyaşı sağ gözünü
zden geliyorsa mutlulu
ktan, sol gözünüzden
acıdan ağlıyorsunuzdur
geliyorsa
.
Hanım sözcüğü rivayete
göre; Cengiz Han’ın; “B
en Hanlar Han’ı Ceng
sonra eşini göstererek;
iz Han”
“Bu da benim HAN’IM
”cümlesinden gelir.
Dünyada insan başın
a düşen karınca sayısı
1 milyondur.
Bir pire vücudunun 35
0 katı mesafeye sıçraya
bilir. Bu bir insanın fut
hasının bir ucundan diğ
bol saer bir ucuna atlayabilm
esi kadardır.
Badem (kavrulmamış)
bütün kuruyemişler ar
asında kilo vermeye
en çok yardımcı olan ye
miştir.

ACİL TELEFONLAR
Polis İmdat		
Vergi Danışma		
Hızır Acil Servis		
Ankesör Arıza		
Yangın İmdat		
Teleks Arıza		
Alo Doktorum Yanımda
Data Arıza		
Telefon Arıza		
Kablo TV Arıza		
Sağlık Danışma		
Posta Kodu Danışma
Su Arıza			
Uyandırma		

155
189
112
122
110
123
113
124
121
126
184
119
185
135

Elektrik Arıza		
Milletlerarası Kayıt		
Gaz Arıza			
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Alo Zabıta		
Şehirlerarası Kayıt		
Alo Trafik			
Çağrı			
Jandarma İmdat		
Yerinde Olmayan Abone
Alo Sahil Güvenlik		
Fono Tel			
Zehir Danışma		
TTNET			

186
115
187
118
153
131
154
133
156
134
158
141
114
145

Alo Turizm Bilgi		
İnternet Çevir Sesi		
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Alo Gürültü		
Masal Müzik		
Orman Yangını İhbar
Kodlu Arama		
Alo Valilik			
Alo Post			
Çevre Bilgi		
Uyuşturucu Bilgi		
Cenaze Hizmetleri		

170
146
183
161
163
176
166
177
168
179
169
181
171
188

RÖPORTAJ

Kurban Bayramınızı
En Samimi Duygularımla Tebrik Ed
er,
Size, Ailenize ve
Tüm İnsanlığa Barış ve
Huzur Getirmesini Rabbimden
Niyaz Ederim.

Ahmet POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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RÖPORTAJ

www.cekmekoy2023.com

Yayındayız...
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

