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Değerli Dostlar,
Toplumların kaderlerini belirleyen ince çizgiler vardır. Bir küçük hamle,
sağlam bir inanç veya bir asker gün gelir tarih yazar.
Memleketin dört bir yanı düşman tarafından işgal edilmiştir. Yüzlerce yıllık bir
medeniyet, bir millet ölüm kalım savaşı vermektedir. Savaşacak kimse değil,
şehit olacak kimse kalmamıştır memlekette. Nihai çare medrese talebeleri de
çağrılır bu kutlu savaşa. Vatanın tüm yükü Osmanlı’nın bu genç talebelerinin
ve hocalarının omuzları üzerindedir. Yıl 1915, yani bundan tam 100 yıl öncesi. Ve yer Çanakkale’dir. Burada ölmek var dönmek yoktur. Çünkü Çanakkale
geçilmemelidir.
Ve geçilmedi de!
İşte orada vatan için mücadele eden gençlere milli şairimiz Mehmet Akif şöyle
seslenir;
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, / Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,/ Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran.../ Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken
hüsran,/ O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın

Değerli kardeşlerim,
www.facebook.com/BaskanAhmetPoyraz
www.twitter.com/AhmettPoyraz
www.flickr.com/Ahmetpoyraz
www.cekmekoy.bel.tr

2015 Çanakkale zaferinin 100. yılı. Bu zaferi idrak edebilmemizi umuyorum.
Bu zaferin 100. yılı etkinlikleri kapsamında halkımızın Çanakkale ruhunu
yaşaması için özel bir platform kurduruyoruz. Genç neslin Çanakkale ruhunu
bir nebze de olsa anlayabilmeleri, 100.yılın daha anlamlı geçmesi için çaba
sarf ediyoruz. Bu çabanın aynı zamanda önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.
Çanakkale ruhunu diri tutmamız dileğiyle...
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Merhaba Sevgili Okuyucularımız…
Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar, aslında bize sadece gidecekleri yere kadar eşlik ediyorlarmış da farkında olmamışız.Doğduğumuz andan
ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, insanlar değişir,
ihtiyaçlar değişir ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir, tren istasyonu değil…
Bazen küçücük bir köşe yazısının, okurda nasıl bir etki bıraktığını, bir hayata nasıl
yön verdiğini ve her satırın üzerimize ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğinin
bilincinde olarak, boş laflar yerine belki de sil baştan yapmamıza neden olacak bir
kavanoz hikayesiyle karşınızdayım…
Öğretmen öğrencilerini küçük bir sınava tabi tutar. Masanın üstüne bir kavanoz
ve kavanozun içine de iri taş parçaları koyarak öğrencilerine sorar: “ Kavanoz
doldu mu?” Öğrencilerinden “Evet” cevabını alan Öğretmen bu kez kavanoza
küçük çakıl taşlarını koyarak tekrar sorar: “Kavanoz doldu mu?” Öğrenciler yine
“Evet” der...
Sınava devam eden Öğretmen, kavanoza kum döker ve tekrar sorar: “ Kavanoz
doldu mu?” Öğrencilerin “Evet” diye bağırması üzerine Öğretmen kavanozun içine
su döker ve Öğrencilerine şöyle seslenir: “Büyük taş parçaları ailemiz, çocuklarımız, sağlığımız, arkadaşlarımız ve bizim için hayatta en önemli olan şeylerdir.
Küçük çakıl taşları işimiz, evimiz ve arabamız gibi hayatımızda daha az önem arz
eden şeylerdir. Kum ise, olsa da olur olmasa da olur değerlerimizdir. Eğer kavanoza önce kum doldurursanız büyük taşlara ve küçük çakıl taşlarına yer kalmaz…
Öyleyse kafamızı iki elimizin arasına alıp kendimize şu soruyu soralım.
“Hayatımızdaki büyük taş parçaları neler? Onları ilk iş olarak kavanoza koyuyor
muyuz? Yoksa kavanozu kumlarla ve suyla doldurup büyük parçaları dışarıda mı
bırakıyoruz?” Aldığımız nefesin bile hesabını vereceğimiz ebediyete intikal etmeden önce bize bahşedilen tüm güzellikleri sevdiklerinizle paylaşın. Zamanınızı ve
enerjinizi ufak tefek konular için harcamayın aksi durumda önemli değerlerinize ayıracağınız zamanınız kalmayacaktır. “Yaşamınız ne denli yoğun, ne denli dolu olursa olsun.” “Ne yapın, yapın, dostlarınızla içeceğiniz bir fincan kahveye mutlaka
zaman ayırın. Dikkatinizi mutluluğunuz için önemli olan konulara çevirin. Çocuklarınızla oynayın, sağlığınıza özen gösterin, evinizin gereksinimlerini karşılayın.
Önceliklerinizi sıralamayı iyi bilin. Gerisi zaten hep kumdur.”Öyle zamanlar olur
ki; Nereye gittiğin önemini yitirir. Çünkü asıl önemli olan, yanında kiminle gittiğindir…
Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir, bizi zengin kılan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir, bizi bilgili yapan okuduklarımız değil
kafamıza yerleştirdiklerimizdir.Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer
diyor ve iyi okumalar diliyorum.
Görüş ve önerileriniz için adresimiz: cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
Sevgi, saygı ve muhabbetle…
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O, SON GÜNLERİN EN
ÇOK KONUŞULAN İSMİ…

edinmek adına, bu köklerden vaz geçip
tabiri caizse bir başkasının toprağına hicret
etmeye, o topraklarda kök salmaya çalıştık.
Fakat bunun neticelerini de geçtiğimiz yüz
elli yıllık süreçte gördük. Özellikle bu
çarpık modernleşme tarihinin önümüze
koyduğu önemli sonuçlar oldu.

Nedir bu sonuçlar?

Cumhurbaşkanının en yakınında bulunan isimlerden biri olan başarılı siyasetçi
ve akademisyen İbrahim Kalın’la gündemi konuştuk. Entelektüel birikimiyle
Çekmeköy 2023’e çok önemli açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın’la röportajımız başlıyor…

Efendim “Yeni Türkiye” söylemini
biraz açar mısınız?
“Yeni Türkiye” kavramını sıkça kullanmaya başladık bildiğiniz gibi özellikle son
iki yıldır. Bunu biraz açmak lazım. “Yeni
Türkiye” derken neyi kastediyoruz? Bu
kavramların doğru tanımını yaptıktan sonra önümüzde nasıl bir Türkiye inşa etme
imkanımız var, bunun üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Bir tarafta derin köklere
sahip, diğer yanda açık ufuk perspektifinden bakabilen medeniyet perspektifi inşa
edebilir miyiz?

“Yeni Türkiye” kavramını tarihimizle
nasıl ilişkilendiriyorsunuz?

Neden derin kökler diyoruz çünkü hiçbir
millet kökü olmadan kendini tanımlayamaz,
kendini tanımlayamayan hiçbir millet
de bir şey yapma iddiasında bulunamaz.
Dolayısıyla köklerimizle olan ilişkilerimizi doğru tanımlamamız gerekiyor. Fakat
kökler derken hep geçmişe bakan, nazarını
hep geçmişe yöneltmiş bir bakış açısından
da bahsetmiyoruz. Kökler ancak dallar
olsun diye, dallarımız gökyüzüne uzansın
diye vardır. Dolayısıyla bunu mutlak açık
ufuk objektifiyle de birleştirebilmemiz
gerekiyor.

Radikal kopuş perspektifiyle hareket etti,
Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyetin ilk
dönemleri. Yeni dünya içinde var olabilmek için kendi köklerinden uzaklaşmış,
tarihine yabancılaşmış ve oradan radikal
bir şekilde kopmuş bir millet inşa etme
gayreti görüldü. Bu durum yüzeysel şekillenme ve dış görünüşe dayanan modernleşme sürecini beraberinde getirdi. Aynı
zamanda şekilcilik ve taklit dediğimiz
şeyi ortaya çıkardı. Modernleşmeyi de
bir anlamda şekilcilik olarak, batılılaşma
olarak algıladık. Dolayısıyla Descart’ın,
Kant’ın, felsefe-bilim devrimi ve sanayi
devrimi gibi kavramlar yerine,nasıl salon
adamı oluruz, nasıl batılı şekliyle giyinir,
konuşur, yer-içer ve sohbet ederiz gibi detaylar üzerinde durduk. Modernlik böyle
tanımlandığı, ayrıcalıklı vatandaş ancak
bu şekle bürünmekle mümkün olduğu için
tarihle, kültürle geçmişimizle radikal bir
kopuş yaşadık, bir yabancılaşma yaşadık.

Türkiye’nin otoriterleşmeye doğru
gittiğini ve özgürlüklerin kısıtlandığı
iddiasına ne diyeceksiniz?

Özgürlüklerimizden vaz geçmeden
anlamlı bir hayat yaşayabilir miyiz?
Çünkü anlamlı yaşama adına bazen
özgürlüklerin kısıtlandığını, hatta yer
yer otoriter, sınırlayıcı,aşırı disipline edici hayallere kapıldığını görüyoruz. Bugün
ileri sanayi toplumlarının çoğunda bu

ikilemi çok net bir şekilde görmekteyiz.
Halbuki İslam geleneğine baktığımızda
bu ikisi arasında bir çelişki yoktur. İnsan
aynı anda hem özgür, hem de anlamlı
bir hayat yaşayabilir. Fakat Türkiye’nin
yaşadığı tecrübe açısından baktığımızda
her özgürleşme ve modernleşme hamlesini
bir anlamda gelenekten kopan, geleneğe
yabancılaşan bir tecrübe olarak yaşadık.
Bu yüzden de geleneğin sunduğu özgürlük
ve anlam imkanlarını henüz bütünüyle
keşfedebilmiş değiliz.

Türkiye Avrupa hedefinden uzaklaşıyor mu?

Burada önümüzdeki en önemli meydan
okumalardan biri hiç şüphesiz Avrupa
merkezci tarih ve siyaset anlayışını hala
yeteri kadar sorgulamamış olmamız. Milli eğitim müfredat programından, hemen
her alanda Avrupa merkezci perspektifinden bütünüyle kurtulabilmiş değiliz. Bu
yüzden karşımıza konulan argümanları
görüyorsunuz: “Türkiye Batı’dan uzaklaşıyor. Türkiye otoriterleşiyor. Türkiye
yalnızlaşıyor.” Cumhur Başkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi
“Dünya sadece Avrupa’dan ibaret değildir,
Dünya sadece Amerika’dan ibaret değildir,
Dünya sadece Batı’dan ibaret değildir.”
Türkiye ne zaman tam bağımsız dış politika izlemeye başladığında, ekonomik
gücünü artırmaya başladığında önümüze
hep bu tür argümanlar konuldu. Şimdi
düşünebiliyor musunuz karşılıklı bağımlılık
ilişkilerinin bu kadar derinleştiği, yaygınlaştığı bir dünyada, küreselleşen bir dünyada
batıdan uzaklaşmak, bunların bir anlamı
bile yok artık. Ama bakın biz bu dili inşa
ederken içimizdeki yerli oryantalistlerin
bunları yansıtma biçimleri var. Bunlarda islamofobi gibi konular söz konusu olduğun-

Modernleşme tarihimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Açık ufuktan kastımız bir gelecek perspektifidir, bir gelecek inşasıdır, bir medeniyet
inşasıdır. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi doğru kurabildiğimiz zaman yeni Türkiye’yi
inşa etme imkanımız mutlaka olacaktır.
Türkiye’nin çarpık modernleşme tarihinde köklerimizle sorunlu bir ilişki dönemi
yaşadık. Modernleşme adına yeni kurulan
dünya düzeni içerisinde kendimize bir yer
Çekmeköy2023
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da önümüze konulan argümanlar var.

Özelde Avrupa ve genelde dünya
ile ilgili nasıl bir ilişki biçimi planlanıyor?

Geleceğe dönük bir yol haritası çizerken
bu Avrupa merkezci perspektifi nasıl aşabiliriz, bunun üzerinde de birlikte mutlaka
kafa yormamız gerekiyor. Tabii bunun için
doğuyu da batıyı da kendi tarihimizi de dünyayı da iyi okumamız iyi bilmemiz gerekiyor. Burada bizim önerdiğimiz bir Avrupa
merkezciliği yerine bir başka merkezciliği
koymak değildir. Bir etnosentrizmi bir
başka etnosentrizmle değiştirmek değildir.
Dünyayı okuyan ama bireysel bir özneden
bahsediyoruz. Ve bu özne olma bilinci tek
tek bireylerden bütün bir topluma kadar
Türkiye’nin bütününü kapladığında Türkiye o zaman gerçekten dünyada sözü olan,
geleceği inşa edecek bir aktör haline mutlaka gelecektir.

Bu konuda ne tür engellerle
karşılaşılacağını umuyorsunuz?

Bu imkanın nasıl ortaya çıkacağı ve
hayata geçirileceği ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye’nin yaşadığı bu
hızlı dönüşüm içerisinde temel sorumuz
değişim değil değişimin ilkesidir. Değişimi
nasıl yöneteceğimiz meselesidir. Değişimi,
eşyanın tabiatında olan bir gerçeklik olarak
Molla Sadra’ya sorarsanız hareket-i cevheriye nazarisiyle aslında bütün varlıklar özleriyle
her an değişmektedir. Ama onları sabit kılan,
sabiteleri olan cevherler haline getiren bir
takım ilkeler vardır. Dolayısıyla buradaki temel soru: “değişip değişmediğimiz”
sorusu değil, “neye göre değişiyoruz?,
değişimin ilkesi ne olmalıdır?” sorusudur.

Tasavvur ettiğiniz medeniyette insanın konumu nedir?

Özünde insanı eşref-i mahlukat olarak gören,
ama onu asla ilahlaştırmayan bir medeniyet tasavvurundan bahsetmek mümkün.
Zira bizim geleneğimizde insan varlıkların
en şereflisi olarak; alemin kendisine musahhar kılındığı, hizmetine verildiği varlık
olarak tanımlanırken, hümanizmin tersine
insan hiçbir zaman ilahlaştırılmamış evrenin
merkezindeki tek varlık olarak görülmemiştir.
Yeri geldiğinde melekten üstün olmuş, ilahi
hitaba muhatap olmuş ama bundan koptuğu zamanlarda da Kur’an’ı Kerim’in ifadesiyle “esfelesafilin” olmuş, düşkünlerin
en düşkünü haline gelmiştir. Dolayısıyla
insanın değeri açısından baktığımızda bu
medeniyet tasavvurunun içerisinde insan,
bu aşkın hakikatle irtibat kurabildiği oranda yükselen, bu irtibatı kaybettiği oranda
da yolunu kaybeden hüsrana uğrayan bir
varlıktır.
8 - Çekmeköy2023

Yeni Anayasa hakkında
söyleyeceksiniz?

neler

Türkiye’de iyi tanımlanmış temel hak
ve hürriyetleri garanti altına alan, bunu
anayasal çerçeve içerisinde teminat altına
almış bir hukuki, siyasi sisteme ihtiyacımız
vardır. Türkiye özellikle darbelerle sürekli
kesintiye uğramış tarihini düşündüğümüz
zaman bunun ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bunun tabii en önemli uygulama
alanı yeni anayasanın yazılması olacaktır.
Yamalı bohçaya dönmüş bir anayasayla Türkiye’nin geleceğe doğru güvenle
adım atması şüphesiz mümkün değildir.
Evrensel ilkelerden hareketle Türkiye’nin
yeni siyasal düzenini yeni hukuk düzenini
hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Bu
evrensel temel hak ve hürriyetleriyle ilgili
ilkeleri belirlerken, 18-19. yüzyıl Avrupa
düşüncesindeki temel hak ve hürriyetler
kavramlarıyla kendimizi sınırlamamız
gerekmiyor. Daha önce bahsettiğimiz
eşref-i mahlukat olan insanın değerini,
ismetini, onurunu korumak için aslında temel ilkelerin ortaya net bir şekilde
konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem
bu gelenekten aldığımız birikimle hem de
modern hukuk bilimini kullanarak bu yeni
sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Fakat bu
tek başına yeterli değil.

Yeni Anayasa’da öncelikler neler olmalıdır sizce?

Dünyanın en iyi sistemi kağıt üzerinde
ne kadar iyi olursa olsun son tahlilde insanlarla hayata geçen bir şeydir. Onu
yaşayacak, onu benimseyecek insanın
ruh dünyası, hayal dünyası, zihin dünyası
en az o sistemin kendisi kadar önemlidir.
Dolayısıyla bunu yaşatacak hayata geçirecek o toplumun maşeri vicdanını, irfanını,
hafızasını, kolektif kimliğini mutlaka dikkate almak zorundayız. Bugüne kadar ya
milliyetçilik adına Türkiye’nin ufkunu
daraltan perspektifler ortaya konuldu ya da
evrensellik adına köksüz bir liberalizm
ortaya konuldu. Bunun yerine bizim kendimiz kalarak dünyaya entegre olmamız,
gerekiyor. Bu da toplumsal muhayyile
dediğim kavramla belki izah edebilecek
bir genişliğe sahip. Bir erdemli toplumun
inşa edilmesinin ön şartı aynı görüşte
müttefik olan erdemli insanların bir araya
gelmesidir.

olarak girdi. Yani modernleşme sürecinde dinin alanı ne kadar açılırsa, dini
özgürlükler ne kadar artarsa bu Türkiye’yi
orta çağa geri götürecek gibi bir tehlike
olarak algılandı. Millet deyince etnik
manada kimliklerin ifade edilmesi ülkeyi
bölecek, bölücülüğe götürecek bir tehdit
olarak algılandı. Fakat hamd olsun yeni
Türkiye’nin kazandırdığı en önemli kazanımlardan biri, bu iki korkuyu da aşmak
oldu. Fakat din ile ilgili tartışma doğru bir
zemine henüz oturtulamadı. Hakkında en
fazla konuştuğumuz ama kendisini en az
tanıdığımız kavramlardan biridir din…
Büyüyen, güçlenen bölgesinde etkin bir
aktör haline gelen Türkiye’den rahatsız
olan başka aktörler de var. Bu tür sorunlar
hiçbir zaman sadece o toplumun iç dinamikleriyle ortaya çıkan sorunlar değildir.
Bunlar mutlaka uluslararası sistemin bir
şekilde yönlendirdiği, etkilediği kendi lehine manipüle etmeye çalıştığı sorunlar
haline gelir. Bu tür sorunlar yıllarca Türkiye’yi belli bir hizada tutmak, disipline
etmek için kullanıldı. Diğer taraftan gelecek perspektifini inşa ederken gelenekle
olan ilişkisinin altını önemle çizmek lazım.
Çünkü gelenek kelimesi Türkçe’de “gelene”- ek ten gelir. “Gelene”- ekleyerek
giderseniz geleceği inşa edersiniz.

İbrahi̇ m Kalin Ki̇ mdir?

İbrahim Kalın, 1971 yılında İstanbul’da
doğdu. Alanya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Kalın,
Malezya İslâm Üniversitesi’nde yüksek
lisansını tamamladı. ABD’de George Washington Üniversitesi’nde karşılaştırmalı
beşeri bilimler ve felsefe alanında doktorasını yaptı. İslam düşüncesi ve İslam-Batı
ilişkileri üzerine çeşitli okullarda (College of
the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve
Bilkent Üniversitesi) dersler verdi.
2005-2009 yılları arasında Siyaset,
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) kurucu başkanlığını yaptı.
2009 yılında Başbakan Başdanışmanlığı, 2012 yılında Başbakanlık Müsteşar
Yardımcılığı yapan İbrahim Kalın; 2014
yılında ise Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü
görevine getirildi.

“Türkiye bölünüyor” iddiasına ne
dersiniz?

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından önce iki
temel korkumuz oldu. Biri din, diğeri de
millet… Din korkusu siyasi dilimize irtica, gericilik olarak geldi millet korkusu
da bizim siyasi literatürümüze bölücülük

Röportaj /

Soner KARTAL

HABERLER

BAŞKAN AHMET POYRAZ’DAN

ANKARA ÇIKARMASI

B

elediye Başkanları ile değerlendirme yapan
Başbakan Davutoğlu yerel yönetimlerle ilgili alınan bazı temel kararlar aldıklarını
ve 5 kararı paylaşacağını açıkladı. Başbakan Davutoğlu, “Yasa gerektirmediği
için ilk Bakanlar Kurulu kararıyla hayata
geçirilmek üzere kapanan belediyelerden
ilçe ve beldelere intikal eden borçlar bir
yıl ertelenmiştir. Mazeret kalmadı, borcunuz yok o belediyelerde hiçbir karşılık
beklemeden hizmet etmek sizin göreviniz. İkincisi, bir yıl bittiğinde bunlar son
derece elverişli şartlarda yapılandırılacak.
Yine burada büyükşehir belediye başkanlarımızın özen gösterdiğini biliyorum. Son
ziyaret ettiğimiz birkaç ilde ilçe belediye
başkanlarımızdan şu şikayetler var. O hizmetleri bize yapmıyor, kendilerine ait belediyelerde yapıyorlar. Büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye kime ait olursa
olsun aynı görevi yapmak durumundadır. O
ilçeye hizmet götürmek sizin görevinizdir.
Son olarak İzmir’de bunu gördük. AK Parti’ye mensup belediyelere neredeyse yazılı
cevap veriliyor. Birçok büyükşehirde bunu
görüyoruz. Neredeyse AK Parti’ye oy verdiler diye cezalandırılıyorlar. Hiçbir ayrım
gözetmedik ve gözetmeyeceğiz. Onlar ne

kadar partizanca davransalar da biz aynı
şekilde muamele etmeyeceğiz” ifadelerini
kullandı.
Üçüncü kararı açıklayan Davutoğlu,
“Eğer herhangi bir ilçeye dönük ayrımcılık yapılırsa o ilçe hizmeti alamıyorsa
gerekli hukuki işlem yapılacak. Buradan
bütün 12 büyükşehir belediye başkanını
uyarıyorum. Bulunduğunuz şehirlere
aidiyet bilinciyle yaklaşın. Bunun yapılması durumunda gerekli hukuki prosedür
işletilir” dedi.
“Dördüncü önemli husus, biz belediyelerin sadece merkezi bütçede talepte
bulunan yapılar haline gelmesini istemiyoruz” diyen Davutoğlu, “Özel bir çalışma
yaptırıyoruz. Bu çalışma tamamlandığında belediyelerimizin öz gelirleri artacak.

Seçim sonrasında atacağımız adımları
şimdiden planlıyoruz. Beşincisi, bazı şehirlerin normalde kendilerinden beklenen
hizmetlerden ötesi sorunlarla karşı karşıya
kaldıklarının farkındayız. Suriye’den gelen kardeşlerimiz. Aynı vatan bilinciyle
onları bağrına basmışsa, Irak, Suriye’den
gelen kardeşlerimize etnik köken gözetmeden kucağımızı açtık. Elini, sofranı
kapını açık tut der, Hacı Bektaşi Veli. Biz
de açık tuttuk” şeklinde konuştu.
Toplantı sonrasında bir dizi ziyaretlerde
bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Nisan’da yapılması planlanan Biz O’nu Çok Sevdik Siyer-i Nebi
Projesi’nin ödül töreni davetiyesini, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
iletilmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri Sayın Fahri Kasırga’ya teslim
etti.

Çekmeköy2023
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AHMET
POYRAZ

TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI…
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RÖPORTAJ
larımız oldu. Benim en büyük değerlendirme ölçüm vatandaşlarımızdır.
Okullarda, camilerde, ev ve esnaf ziyaretlerinde birebir onlarla görüşürüm.
Yapılanları, yapılabilecekleri, yapılamayacakların neden yapılamayacağını anlatmaya çalışırım. Belediye personelime de her fırsatta aynı şeyi söylerim. Bir vatandaşımızın
istediği olmuyorsa, neden olmadığını güzelce
anlatın, onları iyi ağırlayın. Talebi yerine
getirilemeyen vatandaş bile binadan ayrılırken, kendini iyi hissederek ayrılsın.
Mart 2014 seçimlerinde oy farkını katlayarak yeniden bu göreve seçildik. “İdeallerimi gerçekleştirdim” demek çok iddialı
bir cümle olur ama şunu söyleyebilirim,
“Allah razı olsun”diyen bir vatandaş bile,
bana doğru yolda olduğumu hissettiriyor.

O, EĞİTİM VADİSİ
ÇEKMEKÖY’ÜN GÖNÜLLÜ
NEFERİ…
O, “HALKA HİZMETİ HAKKA
HİZMET” OLARAK DÜSTUR
EDİNMİŞ BİR BELEDİYE
BAŞKANI…
O, BİZDEN BİRİ…
O, ÇEKMEKÖY BELEDİYE
BAŞKANI AHMET POYRAZ…

Başkanlık sürecinizde Çekmeköy’ü
nereden nereye taşıdınız?

1964 Rize doğumluyum. Ailem ben
küçük yaşlardayken İstanbul’a gelerek
ticaretle uğraşmış. O zamanlar eski
komşuluk ilişkilerinin olduğu, sıcacık
bir semt olan, bugünün ünlü Cihangir’inde büyüdüm. Eğitimimi tamamladıktan
sonra ailemin kurduğu ticari işletmelerde
çalışarak ticaret hayatına atıldım.

Buradan, şuraya taşıdık demek yanlış olur.
Yeni kurulan bir ilçenin temellerini sağlam
atmaya özen gösterdik. Bizim yapacağımız
her şeyin, bir şehrin ve o şehirde yaşayan
insanların geleceğini yönlendireceğinin
bilinciyle hareket ettik. Henüz 6 yaşında
olan bir ilçeye metro geliyor. Çok yakında hizmete açılacak metronun ilçemize
kazandırılması konusunda mütevazı olamayacağım çünkü metronun ilçemize kazandırılması, yüzde 100 belediyemizin
girişimleri ile oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş, taleplerimizi dikkate alarak Anadolu
Yakası’nın ikinci metro projesine Çekmeköy’ü de dahil etti. Devlet hastanesi, spor
kompleksi, nikah sarayı, kültür merkezleri,
okullar, kavşaklar, parklar, aile sağlığı
merkezleri, kapalı pazar yeri gibi tesisler
kazandırdığımız ilçemizde, ayrıca sayısız
kültürel ve sosyal projeye de imza attık.

Siyasete ne zaman, hangi ideallerle
girdiniz?

Çekmeköy’e yönelik çalışmalarınızı
yeterli buluyor musunuz?

Başkanımız Ahmet Poyraz’ı tanıyabilir miyiz?

Öğrenciliğimden itibaren memleket meselelerini, siyasi ve toplumsal konuları yakından
takip ediyordum. 2003 yılında memleket
sevdalısı olduğuna inandığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
çıktığı yola inanarak siyasete girdim. 2003
yılında Ümraniye İlçe Başkanı seçildiğimde, fiili olarak siyaset hayatım başlamış
oldu. 2009 yılında da milletimizin teveccühü ile Çekmeköy ilçesinin kurucu belediye başkanı oldum. 2014 seçimlerinde ikinci
kez emaneti teslim aldım.

Hayat felsefemde,“Bu tamam, bu kadar yeter,” demek yoktur. Ticaret hayatımda da,

belediyecilik yaşamımda da daha iyisi ne
olabilir, yaptıklarımızın üzerine ne ekleyebiliriz diye bakarım. Başarının anahtarlarından biri de bence bu bakış açısıdır. “Bu
kadar yeterli, daha ne olsun” dendiği anda o
işle ilgili heyecanını ve hevesini kaybeder
insan. Çekmeköy için de bir proje bitmeden yenisi için hazırlıklara başlarız. Bölge
bölge ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz ilçemiz
için “daha ne yapabiliriz?” sorusu üzerinde
çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çekmeköy için “bu kadar yeterli” dediğim anda
bu koltukta oturmanın bir anlamı kalmaz
benim için…

Çekmeköy için yeni projeleriniz var
mı? En büyük hedefiniz nedir?
2009 seçimlerinde söz verdiğimiz projelerin hepsini hayata geçirdik. Mart 2014
seçimlerinde verdiğimiz sözleri tutmuş
olarak, başımız dik, yüzümüz ak ve alnımız açık olarak çıktık seçmenimizin
karşısına. İkinci dönem için de hazırladığımız projelerimizi paylaştık. Öncelikli olarak onları hayata geçirerek verdiğimiz
sözleri tutacağız. Örneğin Taşdelen meydan projesi,Taşdelen bölgemizin çehresini
ve sosyal yaşamını tamamen değiştirecek bir proje. Proje kapsamında, trafik,
Kirazlıdere kavşağından itibaren yer altına alınacak. Metro durağının da olacağı
bölgede oluşturacak büyük bir meydanda,
yolun ayırdığı mahalleler birleştirilecek.
Bunun yanı sıra Seyir Tepesi, Çavuşbaşı

Peki, bu ideallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

2009 yılında kurulan bir ilçede, altı
yıllık hizmet sürecimize dönüp baktığımızda, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşıladığımız, gencinden yaşlısına birçok
kesimin beklentilerini karşılayan yatırımÇekmeköy2023

- 11

RÖPORTAJ
Başkanım
samimiyetinize
inanarak
müsaadenizle kısa birkaç sorumuz olacak
size.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Galatasaray.

Hangi yemekleri seviyorsunuz?

Yemek ayırt etmem ama Karadeniz’in
yöresel yemeklerinin bende ayrı bir yeri
vardır.

Hobileriniz neler?

Yüzmeyi, Çekmeköy’ün güzel doğasında
yürüyüş yapmayı ve ATV’ye binmeyi çok
seviyorum.

Fobileriniz neler?

Allah’tan başka hiç bir şeyden korkum
yok çok şükür. Fobi değil de kabul etmediğiniz şeyler nelerdir diye soracak
olursanız listenin başında sigara geliyor.
Tam bir Yeşilaycıyım. Bir insanın verdiği
zararları bildiği halde sigara içmesini aklım almıyor. Gençlerimizin sigara ve diğer
kötü alışkanlıklardan uzak durması için
onları spora yönlendirmeye çalışıyoruz.
Yaz spor okulları, bisiklet ve koşu yarışları
bunlardan bazıları. Gençlerimiz sigaradan
uzak dursun, sağlıklı nesiller yetişsin.

Çekmeköy 2023 dergisini nasıl buldunuz?

Sosyal Tesisi çalışmaları projelendirme
aşamasında. Önümüzdeki dönemlerde
hazırlanan yeni projelerimizin müjdelerini
de vereceğiz.

Her zaman aktif ve güler yüzlü
olan Ahmet Poyraz başkanımız aile
yaşantısında nasıldır?

Aile bağlarının kuvvetli olmasına, bir evladın, anne baba duası alması ve çocukların manevi yönden güzel eğitilmesi
gerektiğine inanıyorum. Anne babalar, evlatlarını büyütüyorlar, çok güzel okullarda
okutuyorlar, meslek sahibi yapıyorlar ama
evlatlar anne babalarına sahip çıkamıyor.
Huzurevlerine karşı değilim ama çocukların büyüklerini, oralara terk etmelerini de
kabullenmek istemiyorum. Çocuklarımıza
çağın gerektirdiği eğitimin yanı sıra manevi eğitimi de iyi vermeliyiz. Yaşlılığımızda
bize bakacak, öldükten sonra dua edecek
bir nesil yetiştiremiyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz demektir. Bu bilinçle, kendi annem ve babam dahil olmak üzere,
ailemle iletişimime çok dikkat ediyorum.
Yaptığımız iş gereği zamanımızın büyük
bölümünü çalışarak geçirsek de onlara
zaman ayırmaya özen gösteririm.

Ailenizden birinin siyasetle ilgilen12 - Çekmeköy2023

mesini ister misiniz?

Öncelikle Allah’tan her şeyin hayırlısını
diliyorum. Kardeşlerimin de çocuklarımın
da vatana, millete hayırlı olacakları,
sevdikleri işleri yapmalarını ümit ederim.
Siyaset, dua almalarına vesile olacaksa ve
hakkıyla yapabileceklerse neden olmasın?

Sosyal hayatınızda neler yaparsınız?

Kendime çok vakit ayırdığım söylenemez.
Az önce de dediğim gibi aileme vakit ayırmaya ve spor yapmaya çalışıyorum.

Ahmet Poyraz’ın kırmızı çizgileri
nelerdir?

Yalana tahammülüm yok. Bir insan ne
yapmış olursa olsun, doğruyu söylemeli. Ölümden başka her şeyin çaresi var.
Doğru söyleyince o yanlışı düzeltme yoluna gidilir. Yalan söylenmesi, insanların
kandırılması kabul edilebilir bir şey değil.
Vatandaşlarla görüşmelerimde de buna
çok dikkat ediyorum. Talepler karşısında,
“tamam yaparız, hallederiz” denmesi en
kolay yöntem. Eğer yapılamayacak bir
şeyse neden olmayacağını anlatarak, bu
iş olmaz derim. İlk etapta gönül koymalar olsa da uzun vadede dürüst ve samimi
yaklaşımın her zaman kazandırdığına
inanırım.

“Modern ve Model Çekmeköy” anlayışımıza yakışan, farklı tarzı ve tavrıyla
güzel bir duruşu olduğunu düşünüyorum.
İçeriği açısından çok farklı konuları işleyen,
ünlülere olduğu kadar vatandaşlara da yer
veren, tüm kesimleri bir noktada buluşturabilen, daha öncekilerden çok farklı, güzel bir
çalışma olmuş.

Dergimiz aracılığıyla halkımıza neler
söylemek istersiniz?
Bize güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Verdikleri emanete sahip çıkıyor,
onların güvenlerine layık olmak için çok
çalışıyoruz. Benim odam da dahil olmak
üzere, belediyemizin kapıları hiç kapanmaz. Bu ilçeyi onlarla omuz omuza yönetiyor ve şekillendiriyoruz. Belediyeye gelemeyenler, sosyal medya üzerinden bizlere
kolayca ulaşabilir. Sosyal medyadan gelen
tüm talepler, birimlere yönlendirilerek
cevaplanıyor. Çekmeköy’ü birlikte daha
güzel yerlere getireceğiz.
Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum.

HABERLER
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YNEEYATĞMEURRNE DEKÇAİ İS
MUR ONLARIN
SPOR as. KINA ENGEL OLAMADI…

4. Çekmeköy Ultra Çamur
Maratonu birbirinden renkli
görüntülere sahne oldu.

Ç

ekmeköy, Ultra Çamur Maratonu’nun
dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Taşdelen
Mesire alanında düzenlenen 4. Ultra
Çamur Maratonu’na İstanbul’un çeşitli
yerlerinden yaklaşık 80 sporcu katıldı.
7 saat süren koşuda yarışmacılar 2 grupta
yarıştı. 45 km ve 50 km olarak belirlenen kategorilerde dereceye girenler ödül
almaya hak kazandı. 45 km Erkekler kategorisinde ilk üç sıralama şöyle oluştu:
Mahmut Yavuz, Hüseyin Haşhaş ve Mehmet Yıldırım. 45 Km Kadınlar kategorisinde Elena Polyakova, Sinem Alev ve
Nesrin Ercan ilk üç sırayı aldılar. 50 kilometrelik parkurda ise Erkekler kategorisinde
Hüseyin Haşhaş, Ufuk Öztürk , Murat Kemali Turan, kadınlar kategorisinde Sinem
Alev, Coraline Chapatte ve Dilek Özgürel
sıralaması oluştu.
Çekmeköy2023
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BİR RESİM,
BİR KARİKATÜR
VE BİR DE FİLM

B

izim oğlan 15
yaşında. Her PKK
saldırısından sonra kendince dağa
çıkar. Hele ordumuz bir operasyona başlarsa gözü
hep
haberlerdedir. "Bu defa kesin bitireceğiz bu işi"
der durur. Hemen sonuç ister. Çünkü
deli-kanlıdır. Annesi ve ablası ise "Bak
Ahmet" diye başlayan cümlelerle onu deli-kanlılıktan vazgeçirmeye çalışırlar. Şimdilerde yeni bir belalısı var bizim oğlanın.
Bu kez Amerika'dan: Nakoula Basseley.
“Müslümanların Masumiyeti” filminin yönetmeni.
Beni yıllar öncesine götürüyor bizim
oğlanın halleri. Salman Rüşdi'nin Şeytan
Ayetleri kitabını yazdığı günlere. Ben de
deli-kanlıydım o günlerde. Hem de kitabın
yayınlandığı Londra sokaklarındaydım.
Londra Üniversitesinde öğrenciydim.
Okul çıkışı toplanır giderdik Pakistanlı, Yemenli arkadaşlarla İngiliz hükümet
binalarının önüne. Slogan atardık "Deathto
Rushdie" diye. Daha yeniydim İngiltere'de.
14 - Çekmeköy2023

Batılıların bu konulara nasıl baktığını
bilmezdim. Hayret ederdim, "nasıl olur,
bu medeni insanlar bir başka dine hakaret eden kitabı neden yayınlatırlar" diye.
"Yapmayın, etmeyin" dersek derdimizi
anlatabiliriz zannederdim. Ama Batılılara
dert anlatamayacağımızı öğrenecektim
kısa zamanda. Dahası, masum protestoların bir anda nasıl aleyhimize dönüşebileceğini idrak edecektim.
Biz Müslüman öğrenciler Londra sokaklarında demokratik protesto hakkımızı kullanırken Bradford şehrindeki Müslümanlar
Şeytan Ayetleri kitabını yakacaklardı. Batı
medyasını yıllarca süsleyen bir görüntü
çıkacaktı ortaya. Artık hiçbir İngiliz'e
haklı olduğumuzu anlatmaya cesaret edemeyecektik. Onlara göre ifade
özgürlüğünü savunan 'medeni Batı' ile
kitap yakan 'barbar dünya'nın ayıracı bir
görüntüydü bu. Derken Salman Rüşdi'nin
kellesini isteyen Ayetullah Humeyni fetvası geldi. Londra'nın o entel aleminde,
üniversite koridorlarında safımız çoktan
belirlenmişti Batılı öğrencilerin gözünde.
Tüm argümanlarımız anlamsızlaşmıştı.
Batılıların kendi kutsallarına saygılarının
kalmadığını öğrenmem de pek vakit almamıştı. Noel tatili yaklaşmış bir hocamız
tatil sonrası için ödev vermişti. Benim gibi
yabancı bir öğrenci sormuştu Noel'de tatil
kaç hafta diye. "Noel'de tatil 3 hafta, ama
Nisan'da Paskalya tatili var, o zaman tatil 4
hafta. Noel'de İsa doğuyor, Paskalya'da ise
hem ölüyor hem diriliyor. Ölüp dirilmesi
daha zor, o nedenle Paskalya daha uzun"
deyivermişti hoca. Afallamıştım. Karşımdaki Hristiyan hoca Hz. İsa ile dalga geçiyordu.
Şimdi ne oldu? Amerika'da bir kişi film

denilmeyecek bir ucubeye imza attı. Hemen ardından ABD'nin Libya büyükelçisi öldürüldü. Sonuçta ABD'liler hanesine
film yapmak, Müslümanlar hanesine adam
öldürmek yazıldı. Amaç haklılığımızı anlatmaktı, ama öyle olmadı. Protesto etmesini bilmeyen, yakan, yıkan, öldüren bir
İslam dünyası görüntüsü süsledi televizyonları.
Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Antlaşmasını imzalıyordu. Antlaşma metnini Hz.Ali kaleme almış ve
peygamberimizden “Rasulullah” diye bahsetmişti. Müşrikler itiraz ettiler, "biz senin
Rasul olduğuna inansak zaten seninle savaşmayız ki, o ifadeyi çıkarın, Muhammet
yazın" dediler. Peygamberimiz, "tamam"
dedi. Ama Hz.Ali "ben Rasulullah ifadesini
silmem" deyince, peygamberimiz "bana
göster ben sileyim" dedi. Öyle de yaptı.
Erik Erikson isimli bir psikolog var.
Hayat evreleri teorisinin babası sayılan bir
psikolog. Hayatın her bir döneminin bir
kriz ve bir çözüm içerdiğini savunur. Bir
evrede yaşanan kriz çözülmeden geçilirse
sonraki evrenin problemli olacağını söyler.
İslam dünyası Erikson'un tezini hatırlatıyor
her krizde. Tıpkı deli-kanlılık evresindeki
bizim oğlan gibi hareket ediyor. Bizim
oğlan sonunda akıl-duygu dengesini
kuracak, eminim. Ama İslam dünyası
şüpheli. Peygamberimiz "Müslüman
bir delikten iki kere sokulmaz" demişti. Resimdi, karikatürdü, filmdi derken
kaç kere sokulduk, kaç kere aynı tuzağa
düştük? Kendi peygamberleriyle dalga
geçenlerden bizim peygamberimize saygı
göstermelerini istedik. Vandalizm sevdalısı
deli-kanlılar gibi. Ve kendi ellerimizle İslamofobiyi besledik.

HABERLER

DAHA İYİSİNİ YAPMAK
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yeni yılda hayata
geçirilecek projelerle
çekmeköy bir başka
güzel olacak

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, başkan yardımcıları ve birim
müdürleri ile ikinci dönemin geride kalan
bir yılını değerlendirdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, 2014 yılında yapılan çalışmaları
değerlendirmek ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere,
yönetim gözden geçirme toplantısında
başkan yardımcıları ve birim müdürleri
ile bir araya geldi.
Ağırlıklı olarak belediye çalışmalarının
ve projelerinin görüşüldüğü toplantıda,
kurumsal yapı da değerlendirildi. Birim
müdürlerinin hazırladığı sunumlar üzerinden yapılan görüşmelerde 2014 yılı
faaliyetleri ve 2015 hedeflerine ayrıntılı
yer verildi.
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İNCE SIZI

A

yşe Teyze… Yılların
yükünü her nefesinde
bir kez daha yılmadan
soluyan, göz pınarında
akmaya hazır duran
gözyaşıyla naif ama cesurca hayatını sürdüren bir gelincik gibidir…
Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yüzünü
güneşe çevirmiştir Ayşe Teyze… Rengi
solmuş ellerinin her kıvrımında, gözlerinin
grisinde, sesinin tonunda yaşlılığın vakarı
vardır…
Hac vazifesi için kutsal topraklara giden annesini henüz 12 yaşında iken kaybeden bir
çocuğun hüzün ile birlikte sevinç duyması
gerektiğinin bilinciyle hayatını sürdüren Ayşe
Teyze, ciddi bir ağırbaşlılıkla annesinin hala
yaşadığını hatırlatır bize:
“12 yaşında falandım annemler Hacca gittiler. Annem gelmedi, orada kaldı.”
Okula gidememek ince bir sızıdır Ayşe
Teyze’nin gönlünde hala... İnsanları ezen,
sıkan, daraltan yönetimler, her bir çocuğun
hayatını da derinden etkilemiştir. Ayşe
Teyze’nin annesinin öğretmen ile yaptığı
tartışma, sadece bir iktidar sorunu değil bir
anlayış ve hayal kırıklığı feveranıdır aynı
zamanda. Ayşe Teyze annesini bir yandan
hayır diğer yandan sitem ile yâd ederken,
okuyamamasının bedbahtlığı da damla damla
yanaklarından süzülür:
“Annem kıyafet sıkıntısını çok çekmiş,
kitaplarını Kur’anlarını çok kimselerin
almışlar yakmışlar çiğnemişler, yakmışlar
daha doğrusu. Annem yere gömerek yani
sandığı gömmüş kitaplarını kapatmış öyle o
şekil kurtarmış. Annem çok alim bir kadındı.
Dört kitabın dördü ondaydı, hepsini okurdu
anlatırdı. Öyle bir hali vardı.(…) öğretmen
tanıdıktı. Geldi baya tartıştılar, tartıştıklarını
hatırlıyorum. Dedi ki ben onu göndermem,
okutmam. İşte yarım usulü gittim gitmedim
öyle kaldı. Okumamamın sebebi de o oldu.”
Ayşe Teyze ilk gençlik yıllarını İstanbul dışında geçirip, ömrünün ortalarında yolunu Çek16 - Çekmeköy2023

meköy’e düşürenlerden. Eşinin doğa sevdası, aileyi adım adım Çekmeköy’e getirmiş.
Önceleri sadece gezmek ve piknik yapmak
için geldikleri Çekmeköy’e, 1980’li yılların
sonunda tamamen yerleşmişler… Bu semtte
yaşamanın zorluklarından dem vuran Ayşe
Teyze, 80’lerin Çekmeköy’ünü oldukça ayrıntılı hatırlar:
“Eşim bahçeyi çok severdi. Tavuk bakmayı
çok severdi. Burada evi yapacak, bahçeyi
düzenleyecek, bahçeyle uğraşacak dükkânları da çocuklara, oğlanlara bırakacak ne
yaparsa yapsınlar. Ama burada bakkal yok,
çakkal yok, çarşı yok, hiçbir şey yok. Araba gelip geçiyor o da biz rastlayacağız da
bekleyeceğiz, bir saat bekleyeceğiz araba
rastlayacak. (…) Burada baya sıkıntı çektik, eksiklerimiz var, su yok, yol yok, elektrik
yok. Yolları emlakçılar çizmişler yolları belli
ama çamur, toprak. Caddeye kadar gidiyoruz
çamura batıyoruz.(…) Sıkıntı çektik. Kuyu
kazıldı, kuyudan çıkan su içilmiyor, kullanılmıyor sadece temizlik için kullanılıyor,
içme suyunu devamlı gidiyoruz dışarıdan getiriyoruz.”
Her ne kadar Çekmeköy Ayşe Teyze’nin
hayatını zorlaştıran birçok sıkıntıyı beraberinde getirse de, semtin gelişimine katkıda bulunmak için cemiyet faaliyetlerine
kendini adaması, tahayyül dahi edemeyeceği
ufuklar da açmıştır zihninde. Samimiyetinden ve duruşundan bir an dahi şüpheye
düşmediği ve hala kendini adamaktan
vazgeçmediği Necmettin Erbakan, Ayşe
Teyze’nin hayatının en önemli dönüm noktasıdır. Yıllar önce Necmettin Erbakan Hoca’yı dinlediğinde yaşadığı duyguları
anlatırken, aynı hissiyatı şimdi de yaşıyor,
ağlıyor ve Hoca’yı dua ile anıyor:
“Bizim teşkilatla falan şeyimiz yoktu, sonra
işte bu milli görüş kuruldu biliyorsunuzdur,
eşime Erbakan Hoca anlatılmış, durmuş,
dinlemiş çok şey yaptı önem verdi. Diyordum
ki ya niye bu kadar önem veriyorsun yanlış
bir şey de yapmazdı yani. Bir şeyi tam an-

Ayşe Aköz/Çamlık Mahallesi
lamadan uygulamazdı. Ondan sonra Üsküdar’ın açılışı oldu. Dedim ki ben kendim
gideceğim, bunu dinleyeceğim göreceğim
kendim karar vereceğim. Gittik açılışa, tabii
sokaklar dolmuş hınca hınç. Biz köşede bekliyoruz, derken neyse kalabalığın içinden
bir araba geldi kıyamet kopuyor. Allah’ım bu
ne ki bu kadar gürültü derken bir kafa çıktı böyle kaldırdı yukarıya, hocaymış. Neyse
Allah ben de hep gelen sesleri dinliyorum
ki hocanın konuşması ona göre ben değerlendirme yapacağım kendi hesabımca. Neyse
bir zaman sonra konuşmaya başladı. Baktım
gerçekten bambaşka bir şey yani bambaşkaydı onun konuşması. Her dediği doğru, her
dediği doğru inanacak şekilde yani her şeyin
en doğrusunu, en özünü anlattı hoca gerçekten yani şu kadar çocuk onu duysa inanacak
şekilde. En doğruları anlattı, açık net anlattı. Dedim dua ettim Ya Rabbim, Menderes’i
yaşatmadılar bunu hiç yaşatmazlar sana dedim emanet bu. Yani onu koruyacak olan bir
tek sensin. Öyle dua ettiğimi hatırlıyorum.”
Ayşe Teyze, okula gidemeyişinin eksikliğini
ara ara hüzünlenerek dile getirse de cemiyet
faaliyetleriyle adeta kendisi bir okul olmuş
ve insanlığın hayrına olduğunu düşündüğü
işlerden geri durmamış. Ayşe Teyze, hayat
akışı içerisinde yaşanan eksiklikleri, büyük
bir azimle kapatmaya örneklik teşkil ederek
umut aşılıyor yeni nesillere.
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MUAZZEZ
ERSOY

Sahnelerin
kraliçesi…
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RÖPORTAJ

O Türk müziğinin en iyi seslerinden ve en iyi icra edenlerden biri…
O sansasyonel haberlerden ve polemikten uzak yaşantısıyla halkın
sevgisini kazanmış gönüllerin sultanı…
“Ben Rabbimin kiracısıyım” diyen, elindeki kolonya şişesinden
oluşan hayali mikrofonu gerçeğe dönüştüren Muazzez Ersoy’la çok
özel röportajımız başlıyor.

Bize kısaca kendinizi anlatır mısınız?
1958 yılında İstanbul’da dünyaya
geldim. Çocukluğum ve gençlik yıllarım Kasımpaşa’da geçti. Tezgahtarlık yaparak kazandığım bütün paramı
musıki derslerine yatırıyordum.
İlk olarak sahneye 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu’nda assolist
olarak çıktım.

gibi, şöhretin de ağır bir bedeli var. Bu bedeli olumsuz bir şekilde fazlasıyla ödeyenler
oldu. Ne yazık ki ödemeye devam edenler
de var.
Siz bir bedel ödediniz mi?
Ben böyle bir bedel ödemedim çok şükür.
Ben şöhrete pek fazla aldırış eden, kaale
alan bir tip değilim. Şöhret nefis gibidir.
Nefsinizi nasıl terbiye edersiniz, şöhreti de
öyle terbiye etmeniz gerekir. Ben şöhreti
terbiye ediyorum.

Tezgahtarlıktan sahnelerin kraliçeliğine
uzanan film gibi bir hayat hikayesi. Filmi
geri sararsak o günleri bizimle paylaşır
mısınız?
Hey gidi günler hey. Benim hayatım yoksulluk ve sefalet içinde başladı. Kolonya
şişesi mikrofonum, masa örtüsü sahne kıyafetimdi. Komşularımız bana
"Çılgın kız” derdi. Çalıştım çırpındım
ve hayata tutunmak için çok ama çok
mücadele ettim. Bir etek alabilmek
için tam 6 ay para biriktirmek zorunda
kaldığım günlerim oldu. Hayatım hep
mücadeleyle geçti ve bu mücadelem de
hız kesmeden devam ediyor. Eee bu azmim Kasımpaşalılıktan geliyor… Her
Kasımpaşalının ruhunda bir mücadele
ve başarı hikayesi yatıyor.
Alev alev yanan bu aleme adım attığınızdan beri adınız hiç olumsuz bir
olaya karışmadı. Muazzez Ersoy bunu
nasıl başardı?
Allah’ıma şükürler olsun ki, bu çarkın
içerisinde temiz kalmaya çalıştım ve
başardım. Benim gece hayatım olmadığı
için başarılı olabildim diyebilirim. Gece
gezmelerim yok. Tek gece hayatım, binde
bir dostlarımla birlikte yediğim akşam
yemeği. Sohbet, yemek, ondan sonra
evime geliyorum. Özel yaptığım bir şey
yok. Allah'a şükürler olsun, içkim yok, kumarım yok. İşten eve, evden işe.
Siz bu noktaya değim yerinde ise tırnaklarınızla kazıyarak geldiniz. Bu gücü
hayal edebiliyor muydunuz?
Saniyeler sonrasının ne olacağını bile-

Alın teriyle kazanılan her kuruş çok
özel ve güzeldir. Siz ilk kazancınızla
neler yaptınız?
Yeni yeni elim para gördüğünde koştura
koştura annemle babama götürürdüm.
“Alın güzellerim, harcayın. Sakın kısıtlı
davranmayın. Bol bol harcayın daha
gerisi gelecek. Canınız ne çekerse alın.
Para artık var” dedim ve Kurtuluş'ta onlara çok güzel bir daire satın aldım.

meyen bir aciz kul, bu günleri görme
şansına sahip olabilir mi? Ancak Rabbim takdir eder ve o kul da layık olursa her şey olur. Çalış, adam ol, işinde
disiplinli, ahlaklı ve dürüst ol gerisini
Allah’a bırak. Boşa atılan bir ok gibi
değil, hedefe odaklanmış bir mermi gibi
ol ki, kimse seni yolundan caydırmasın.
Hedef, hayal ve Allah’ın yardımıyla
gerçekleşen hayatın gerçekleri. Ben yalnızca işime adapte oldum ve şükürler
olsun ki başardım.
Şöhretin bir bedeli var mı?
Olmaz mı? Her şeyin bir bedeli olduğu

Annenizi ve babanızı özlediniz mi?
Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın,
diyeceğim fakat kaçış yok, zira hepimiz
bir gün göçeceğiz bu fani dünyadan.
Ben daha çok babacığımla arkadaştım.
Şofördü. Annem gibi sert, dediğim
dedik bir otoritesi yoktu, onunla ne çok
şey paylaşmışımdır, ne tatlı, gizli gizli özel
şeyler konuşurduk. Yaramazlık yaptığımda annemin kızacağını bildiğimden hep
ona sığınmışımdır. Bu yaşa geldim hâlâ
babamın kokusunu özlerim, canım benim
güzel babacığım burnumda tüter. İkisi de
20 gün arayla beni terk ettiler. Ölürken bile
birbirlerini yalnız bırakmadılar. Herkese
sesleniyorum: Ne olur, hayattayken; anne
ve babanızın kıymetini bilin.
İnsanlara güvenir misiniz?
Valla ben kendimi hiçbir zaman Kafdağı'nda görmedim. Lakin benim
hayatımda güvendiğim insan sayısı çok
azdır.
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vatandaşları kadar hakları olduğunu kamuoyuna duyurmak.
Kasımpaşa denilince akılınıza neler
geliyor?
Aslanların ve Güllerin yetiştiği yer…
Çocukluğum ve gençliğimin adresi… Her
anından keyif aldığım mutlu olduğum yılların adresi.
Kasımpaşa’yı özlüyor musunuz?
Hem de çok özlüyorum. Hele Ramazanlardaki
gecelerimizi,
mahallemizin
keyfini, huzurunu çok ama çok özledim.
Yapacak bir şey yok, yaradan böyle bir
düzen kurmuş, giden geri gelmiyor. Annem Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda
çalışırdı. Beni fabrikanın kreşine
bırakırdı annem. O fabrikaların paydos
düdükleri vardır ya, bana hep çocukluk
yıllarımı, o günlerin kokusunu, hüzünlü
lezzetini taşır. Annemle birlikte akşam
alacasında acele ederek sofrayı hazırlayışımızı sonra geçip pencerede babamı
bekleyişimizi hatırlarım.

Hırslı mısınız?
Çok hırslı olduğumu söyleyemem, ama iş
alanında hırsım vardır fakat hiçbir zaman
hırslarımın kölesi olmadım ve olmayacağım da. Hep sıradan yaşadım. Çok fazla
lüksten de daima kaçınmaya çalıştım.
Muazzez Ersoy’la dost olmak, dost kalabilmek zor mudur?
Muazzez Ersoy’la dost olmak aslında
çok kolaydır ama zor gibi görünür. Benim dostluğum çok iyidir. Benimle dost
olmak hem çok kolay hem de çok zordur.
Çalışma hayatınızda sizin için olmazsa olmaz ilkeler nelerdir?
Benim belirgin bir ilkem yok. Ama
disiplinden yanayım. Sahne alıncaya kadar babamı bile tanımam.(Gülüyor)
Gördüğümüz kadarıyla insanların
hayalini kurduğu her şeye sahipsiniz.
Gerçekte de öylemi?
Allah’ıma şükürler olsun Yüce Rabbim
beni hiçbir zaman mağdur etmedi. Ancak
Kainatta her şeyin sahibi Allah'tır. Bunu
bildiğin zaman hayata bakışınız da farklı
olacaktır. Ben Rabbimin kiracısıyım.
Çünkü her şeyin sahibi o. Aldığımız
nefesimizin, bedenimizin, ruhumuzun
sahibi o. Bizim sahibimiz o. Bunu bilen
20 - Çekmeköy2023

Muazzez Ersoy, bir kiracı olduğunu
unutmadan emanetlerine ihanet etmeden mutlu ve huzurlu bir şekilde emaneti
gerçek sahibine teslim edeceği günü bekliyor. En büyük zevkim ve keyfim, halk
pazarlarına gitmektir. O pazarların bambaşka bir havası vardır. Beni her zaman
etkilemiştir. Orada alışveriş yapmak arada
bir pazarlıklar etmek nasıl keyiflendirir
beni, anlatamam. Tek sakıncası var beni
fark eden pazarcıların “Haydeee, Muazzez
Ersoy da buradan alıyor hanım' diye bağırmaya başlamasıdır. O zaman utanırım ve
hemen kaçarım”.
Çok faal, yardım sever fakat yaptıklarını
reklama dönüştürmeyen birisiniz…
Bildiğimiz kadarıyla Birlemiş Milletler
Yüksek Komiserliği’nde “iyi niyet elçisisiniz”... Bu teklif size nasıl geldi ve neler yapıyorsunuz?
Evet doğru şeyler söylediniz. Yapılan
iyilikler söylenmez ben bundan yanayım.
“Bir elin verdiğini diğer el görmemeli”. Birleşmiş Milletlerden aradılar ve
böylesine önemli bir görevi bana verdiler. Tabii ki düşünüyor insan bu kadar
kalabalık bir ülkede neden ben diye?
Benim en önemli görevim, mülteci durumundaki insanların, sığındıkları ülkenin

Sevenlerinize ve sevdiklerinize Çekmeköy
2023 aracılığıyla neler söylemek istersiniz?
Çok klişe olacak ama ben yine de söylemek istiyorum. Yaşlılık gelmeden
önce gençliğinizin, hastalık gelmeden
önce sağlığınızın, yoksulluk gelmeden
önce varlığınızın, kaybetmeden önce
sevdiklerinizin lütfen, ama lütfen kıymetini biliniz. Allah her şeyi gönlünüze göre
versin.

Benim en önemli
görevim, mülteci
durumundaki insanların, sığındıkları
ülkenin vatandaşları
kadar hakları
olduğunu kamuoyuna
duyurmak.

Röportaj /

Soner KARTAL

KÖŞE YAZISI

25 YILIMI VERDİĞİM SPORUMUZUN
RÖNTGENİNİ ÇEKTİM:

Ş

Sadık SÖZTUTAN

Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

TÜMÖR VAR!
TÜRKİYE “ÜÇ BÜYÜKLERİNİ” NE ZAMAN SORGULAYACAK?

ükrü Saracoğlu, Adnan Menderes, Turgut
Özal, Tayyip Erdoğan…
Cumhuriyet tarihi boyunca 62 hükümet kuran 26 başbakandan sadece 4 tanesi futbolla
ilgilendi.
Bir futbol kitabı hazırlamak için 22 ülke
dolaşan gazeteci arkadaşımız Simon Kuper,
Türkiye’de de geniş bir okur kitlesi bulan
“Futbol Asla Sadece Futbol Değildir” adlı
eserinde, “Avrupa’da amatör maçlarda çıkan kavgaların çok büyük bir bölümü, Türk
takımlarının müsabakalarında yaşanıyor.
Avrupa’nın amatör kümelerinde birçok
ülkenin takımı var; en sevimsiz bulunanlar
Türk takımları... Herkes onlarla oynamaktan
nefret ediyor. Türkler her zaman hakemlerin
kendilerine karşı olduğunu düşünüyor” diye
yazar.
Belçika Futbol Federasyonu, amatör kümede mücadele eden FC Anadolu takımının ve
taraftarının maçlarda sürekli olay çıkarması,
rakip takımın oyucularını dövmesi, hakemleri tehdit etmesi, siyah kuşak sahibi bir futbolcunun rakip oyuncuyu hastanelik etmesi
üzerine Anadolu takımını ligden attı.
Tuğla kalınlığındaki o harika ŞİKE
kitabını yazan ve FIFA tarafından mahkemeye verilen meslektaşım Declan Hill,
“Bana dediler ki; ölmek istemiyorsan Ukrayna, Romanya ve Türkiye’den uzak dur.
Oralar mafyanın kontrolünde, tehlikeli yerler” diyor o kitapta…
Alman hapishanelerindeki mahkûmların
yarıya yakınını Türk vatandaşlarının teşkil
etmesi bizim konumuz değil; ama Almanya’ya Antrenörlük kursuna giden eski bir
futbolcu arkadaşımın anlattığı şu olaya
gülsek mi, üzülsek mi?
“Pazar günü kurs yoktu ve ben günü nasıl
değerlendireceğimi düşünürken, tribünsüz
bir sahada amatör bir futbol maçı oynandığını
gördüm. Seyretmeye başladım. Biraz sonra
iki futbolcu birbirine sert girince kavga çıktı.

Bazı seyirciler gibi ben de sahaya girip futbolcuları ayırmaya yeltendim. Bir yandan
da hafifçe keyifleniyordum açıkçası, kavga
sadece bizde değil, bunlarda da oluyor, hem
de çocuk sayılacak yaştaki gençlerin maçında, diye… Kavgacıların arasına girdiğimde
Türkçe küfürleştiklerini duydum!”
İki Türk, ilk kez bir Avrupa maçında karşı
karşıya gelmişti. Ama bu beraberlik fazla
sürmedi; maç içinde kavga ettiler ve hakem
Orhan Erdemir, Fiorentina Teknik Direktörü
Fatih Terim’i kırmızı kartla tribüne gönderdi!
Keza, iki Türk ilk kez bir başka ülke adına karşı karşıya gelmişti. Ama bu beraberlik de fazla sürmedi. Bundesliga’nın Türk
hakemi Deniz Aytekin, Bochum maçında
Werder Bremen’in Türk oyuncusu Mesut
Özil’i kırmızı kartla dışarı attı. Bu enteresan
örnekleri çoğaltabiliriz.
25 yılını spora heba etmiş birisi olarak manifestom da şöyledir:
1- Türkiye'nin en büyük derdi adalettir.
2- Türk insanı alkışını ödünç verir, sonradan
burnundan getirmek için...
3- Kaybetmenin de onuru vardır. Şampiyonluk yarışlarının ölümcül hale gelmesini
önlemenin yolu, kaybetme “kültürünü” de
ağırbaşlılıkla öğrenmek ve sineye çekmekten geçiyor.
4- Abartıldığında sarı kartla cezalandırılan
gol sevinci, tam tersine teşvik edilmeli ve
çeşitlendirene ödül verilmelidir.
5- Kiralık futbolcular eski takımlarına
karşı oynamamalıdır. Madem oynamasını
sağlamak zor, o zaman oynamamada eşitlik
olsun!
6- Bir teknik direktör bir sezonda sadece bir
kulübe imza atabilmelidir.
7- Naklen yayın parasının yarısı bütün
kulüplere eşit, yarısı da kazanılan puana
dağıtılmalıdır.
8- Milli Marş sadece milli maçlarda okunmalıdır.

9- Maçlardan önce olduğu gibi sonra da tokalaşma getirilmelidir.
10- Kulüp televizyonları, rakip başkan ve
futbolcuları da misafir edebilmelidir.
11- Spor polisi yetiştirmeliyiz.
12- Federasyon tarafından alt yapı müfredatı hazırlatılıp bütün kulüplerde uygulatılmalıdır.
13- Lig ve kupa statüsü yeniden dizayn edilmelidir.
14- Bütün Süper Lig statlarının soyunma
odası tünellerine güvenlik kamerası konmalıdır.
15- Para atışına gerek yok: “Fikstürde misafir olan takım maça başlar” kaydı yeterlidir.
16- Milli Takımda her zaman yerli
çalıştırıcı olmalıdır. Yabancı hoca ile dünya şampiyonu olan ülke yok. Türkiye’nin
yukarıda saydığım 5 başarısı da yerli hocalarla... Tercüman vasıtasıyla milli duyguları
hareketlendiremezsiniz!
17- Yabancı futbolcu sayısı 4’le sınırlandırılmalıdır. (Trömsö'ye, Livni'ye, Metalist'e,
YoungBoys'a elenince "Rakiplerimiz gibi
bizde de yabancı sınırsız olmalı" deyip, Milli
Takım hezimeti yaşayınca, "Her tarafımızı
yabancı sarmış abi, bir golcü bulamıyoruz"
diye yakınmak tutarsızlıktır.)
SONUÇ…
Türkiye, vergi vermeyen, kamu arazilerine
ve tesislerine bedava konan, bunca ilgi ve
iltimasa rağmen sporcu yetiştirmeyen, gazozuna maçında bile terör estiren, borçları
yüzünden Avrupa’dan tart edilen, şike lekesiyle polisi ve mahkemeleri aylarca meşgul
eden, şımarık sporcu ve yöneticileriyle memleketin başına bela olan “üç büyüklerini” ne
zaman sorgulayacak?
Taa başından itibaren bu ülkenin sporu bataklık araziye kuruldu. Patinaj yapmamız bu
yüzden… Onun için size bir gün 'Spor sistemimiz nasıl olmalı?' diye sorarlarsa, “Şimdiki gibi olmasın, yeter” deyin!
Çekmeköy2023
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ÇEKMEKÖY, ORHAN GAZİ İLE OSMANLI EGEMENLİĞİNE GİRDİ

O

smanlılar’ın tarih sahnesine ilk
çıkışları, XIII. yüzyıl Anadolusu’ndaki çok önemli sosyal
değişime dayanır. Bu değişimin
temeline 1071’den itibaren Anadolu yarım
adasına kesin olarak yerleşen ve siyasi birlikler kuran Selçuklular’ı oturtmak gerekir.
Selçuklu idaresindeki Anadolu, Osmanlılar
için her şeyin başlangıcını oluşturacak olan
XIII. asır sonlarına doğru hemen hemen
Türkleşme sürecini tamamlamış bir görünüş
arz eder. Bu görünüş ve “Türkleşme” sadece
geniş ölçüde yerli unsurların İslamlaşması
ile olmadı. Burada Anadolu’ya göç eden
Türkmen boylarının da büyük etkisi vardı.
Anadolu’nun sosyal, iktisadî, dinî hatta
idarî yapısında mühim değişikliklere yol
açacak olan Oğuz kabilelerinin göçleri
yerleşik Selçuklu idaresini ve devlet sistemini etkiledi. Selçuklular yarı göçebe
hayat tarzı içindeki bu Türkmen gruplarını
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iç düzenlerinde karışıklığa, çekişmeye
yol açma ihtimali karşısında sınır boylarına yerleştirdiler. Bu sınır boylarında yeni
gelen grupların ve bu bölgelerde yaşayan
Bizanslılar’ın karşı karşıya gelmeleriyle sadece bir çatışma ortamı değil, karşılıklı bir
sosyal etkileşim de oldu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmakta
olduğu zamanda Anadolu’daki uç beylikleri, medeni bir hayatın kaynağı olan
Türk ve İslam dünyasının her tarafından
gelmiş her sınıftan ve meslekten adamlarla doluydu. Bunlar, İran, Mısır ve Kırım
medreselerinden çıkan hocalar, orta ve
Doğu Anadolu’dan gelmiş Selçuklu ve
İlhanlı bürokrasisine mensup şahsiyetler,
muhtelif tarikatlerin temsilcileri İslâm’ı
yaymak için uğraşan dervişlerdi. Bunlar
arasında bilhassa, Gaziyân-ı Rum, Alpler
veya Alp Erenler namı altında zikredilen
ve daha İslâmiyetten evvel bütün Türk

dünyasında mevcut olan eski ve geniş
bir teşkilata mensup Türk şövalyeleri
mevcuttu. Bu Gaziler, Alpler veya Alperenler
de İslam için gaza yapıyorlardı ve bu gazalar
sonucu elde ettikleri ganimetlerle de hayatlarını devam ettiriyorlardı.
XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklu
Devleti İlhanlı baskısı sonucu dağılmaya başlarken uç bölgelerde yavaş yavaş
bağımsız veya yarı bağımsız Türkmen
beylikleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de Osmanlı Beyliği idi. Osman
Bey liderliğindeki beylik, Bizans’a yaptığı
gazalarla kısa sürede şöhret buldu.
Eskişehir’den Bursa ve İznik sınırına kadar
uzanan bölgeye hâkim olan Osman Bey,
önceleri civardaki Bizans tekfurlarına karşı
çetin bir mücadeleye girmekten ziyade onlarla iyi geçinip durumunu güçlendirmeye
çalıştı. Onun beylik içinde gazayı bir ideoloji
haline getirip güçlenmesi, bir kısım Türk-
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men beylikleri halkı yanında bazı Bizans
tekfurlarının da ona katılmasına sebep
oldu. 1302 tarihinde bir Bizans kuvvetini
yenmesi, onun kudretinin ilk emarelerini
oluşturdu. Bundan sonra şöhreti yayılarak
diğer Türkmen beylikleri arasında sivrilmeye başladı. Özellikle Bizanslılar’ın
yardım için getirdiği ücretli askerler olan
Katalanlar’ın çekilmesinden sonra İznik
ve Bursa üzerindeki baskıyı artırdı. Abdurrahman Gazi, Akça Koca, Konuralp,
Kara Mürsel, Samsa Çavuş ve Mihal Gazi
(Köse Mihal) gibi komutanlarıyla birçok
fetih yapıldı.
Hoca Saadettin Efendi’nin eserinde Samandıra’nın fethinin ilk olarak Osman Gazi döneminde düşünüldüğü belirtilir. Şöyle ki, Osman
Gazi’nin son dönemlerinde Bolu, Konrapa,
Akyazı ve Mudurnu Konuralp tarafından,
Kandıra, Ermenipazarı (Akmeşe) ve Ayan
Gölü, Akça Koca tarafından ele geçirilmişti.

Ondan sonra bu iki komutan, Kocaeli denilen
ülkenin tam orta yerinde bulunan Samandıra
Kalesi’ni ve çevre illerini almak için gerekli
hazırlıklara başlamışlardı. Fakat Osman Gazi’nin ömrü vefa etmedi. Ancak bu emelden
vazgeçilmeyip Samandıra ve civarının
fethedilmesi düşüncesi Orhan Bey’in başa
geçmesiyle de devam etti.
Osmanlılar ile Bizans arasındaki ilk
büyük savaş 1329 yılında Pelekanon
Savaşı’nda yaşandı. Bu savaşta ordusu büyük bir yenilgiye uğrayan ve
bacağından yaralanan Bizans imparatorunun hayatı, bir halıya sarılıp kaçırılmak
suretiyle kurtuldu. Pelekanon Savaşı olarak
adlandırılan bu savaş sonrası yapılan anlaşmaya göre Türkler bu bölgeye kalıcı
olarak yerleşmeye başladı ve İstanbul’un
Anadolu yakasındaki toprakları yavaş
yavaş ele geçirilerek Üsküdar’a kadar
gelindi. İlk Osmanlı askerlerinin İstan-

bul’a girmesi yine Orhan Bey döneminde
gerçekleşti. Pelekanon Savaşı’ndan sonra
Orhan Bey Bizans’la sıkı münasebetler
kurdu. 1347’de 6 bin kişilk Türk kuvvetini VI. İonnis Kontakuzinos’un emrine
verdi. Kontakuzinos da Türk kuvvetleri
yardımıyla Paleologos’u yenerek, Türk
askerlerinin İstanbul’a girmesini sağladı.
Bundan sonra her geçen dönem Marmara
Denizi etrafındaki toprakları alarak biraz
daha yayılan Türkler, 1352 yılında Çimpe Kalesi’ni de fethederek Bizans’ı iyice
kuşattı
Diğer taraftan Orhan Bey’in kumandanlarından
Abdurrahman Gazi ve arkadaşları Hicri 728
yılında (Miladi olarak 1327/1328 yıllarına tekabül ediyor) Samandıra’yı Bizanslılar’ın elinden aldı. Osmanlı kaynaklarında Samandıra ve civarının fethiyle
ilgili oldukça detaylı bilgiler verilir:
“Orhan Bey’in başa geçtiği günlerde,
Çekmeköy2023
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Samandıra tekürü, ölen oğlunun cenaze
töreni için askerleriyle birlikte kaleden
çıkmış, defin işleriyle uğraşırken Konuralp
ve Akça Koca Samandıra kalesi çevresinde

Samandıra Tekfuru’nu en sonunda, İzmit
Tekfuru büyük para karşılığında satın
almak zorunda kaldı. Bu büyük para da,
yine satılan kişinin ülkesini açmak yolunda

keşif yapıyorlardı. Bunlar cenaze alayına
rastladıklarında gizlice kale ile düşman askerlerinin arasına girmişler, bunların dönüş yollarını keserek umutlarını kırmışlardır. Bu
durum karşısında şaşkına dönen düşmanlar,
bir yandan güçsüzlük, bir yandan da yılgınlık içinde dağılıp kaçmışlardır. İslam askeri,
sonları kötü olan bu dağınık birlikler üzerine
hemen saldırıya geçti. Başbuğlarını yakalayınca, artık kalenin fethi beklemeye gerek
kalmadan mümkün oldu. Tutsak alınan tekfuru, çevredeki kâfirlerden bazıları parayla
kurtarma isteğinde bulundular. Bu iki komutan konuyu cihanı tutan padişahın katından
sordular. Padişah, her gün daha kalabalık
ordular düzenlemek için özgürlük karşılığı
para (fidye) alınması uygundur ama bu
toprağa batasıca alçağın serbest kalışından
doğacak zarar da düşünülmelidir diye ferman edince, gaziler başbuğu, bu uğursuz
tutsağın isteği gereğince, Aydos ile İstanbul
tekürlerine haberciler yollamıştı. Her iki
tekür de teklife yanaşmamışlar, ellerinden
çıkan kaleyi geri almak için asker toplamaya kalkışmışlar ve bunları din uğrunda baş
koyanların üzerine göndermişlerdi. Böylece
iki taraf tekrar karşılaşmış, savaş sonunda
bütün varlığını koyan İslam askeri, başarıyı
elde etmiş ve karşı çıkanlar yine kaçmak
zorunda kalmışlar, dünya ve ahiret ziyana
uğrayıp, “böylece kayba uğrarsınız” hükmünün gerçekliliğini ortaya koymuşlardı.

gerekli olan silahlara harcandı. Bu bölge
İstanbul çevresindedir. Büyük şehre pek
yakın olduğundan, bundan sonraki akınların çoğu, İstanbul’a doğru yönelmiş oldu.
Bunun için de Samandıra ve çevresine, şanı
yüce Orhan Gazi’nin uyulması gereken fermanı üzerine Akça Koca gönderilmişti.”
Tarihçi Nicolae Jorga Samandıra ve Aydos Kalesi’nin fethiyle ilgili Konuralp
ve Akça Koca’nın yanında Abdurrahman
Gazi’yi de zikredip, onu dönemin en iyi
komutanı olduğunu söyler. Aydos Kalesi’nin fethi Osmanlı kaynaklarında bir
efsane olarak anlatılır. Tacü’t-Tevarih’te
anlatılan menkıbeye göre, Bizanslılar’ın
elinde bulunan Aydos Kalesi Tekfuru’nun
güzel kızı bir rüya görür. Rüyasında bir
kuyuya düşer ve ne kadar uğraştıysa
bir çıkış yolu bulamaz. Kurtulmaktan
ümidini kestiği sırada bir yiğit kuyunun
yanında belirip kızı kurtarır. Kız rüyadan
uyandıktan sonra bundan çok etkilenir ve
daha sonraları kalenin surları üzerinde
dolaşırken askerleriyle birlikte kaleyi
gözetleyen Abdurrahman Gazi’yi görür.
Hemen bir mektup yazarak Müslüman
olmak istediğini ve kaleyi almak konusunda onlara yardım edeceğini belirtip bir
tarih vererek o tarihte kaleye gelmelerini
söyler. Mektup gaziler arasında tartışıldıktan sonra planlar yapılır. Buna göre önce
kalenin etrafı yakılıp yıkılacak, daha son-
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ra Samandıra Kalesi de ateşe verilerek
Türkler’in bölgeden çekildikleri kanısı
uyandırılacak ve böylelikle düşman askeri
ve halk bunu yılgınlık ve korkaklık olarak
düşünüp rehavete kapılacaktı. Öyle de
oldu. Abdurrahman Gazi mektupta belirtilen gece kaleye geldi ve onları bekleyen
tekfurun kızının yardımıyla kale fethedildi. Orhan Gazi bu güzel kızı Abdurrahman Gazi ile evlendirdi ve onlara çeşitli
hediyeler verdi.
Orhan Bey’in tahta geçmesinden iki yıl
sonra İzmit ve Hereke kaleleri ele geçirilip büyük şehzade Süleyman Paşa’ya
verilmiş ve 1331 yılında, uzun süredir
kuşatılmış olan İznik şehri alınıp bir süre
için başkent yapılmıştır. Türkler, 1330’lu
yıllardan sonra yapılan fetihlerle Samandıra ve çevresine yerleşmeye başladılar.
Orhan Gazi’nin Bizanslılarla yaptığı anlaşmaya göre, İmparator III. Andronikos’un
Merdivenköy’deki av köşkünde bir Ahi
zaviyesi kuruldu. Bu zaviye sonraları İstanbul’un en önemli Bektaşi merkezlerinden biri olan Şahkulu Sultan Tekkesi’ne
dönüştü.
Beykoz taraflarının Osmanlılar tarafından ele
geçirilişi ise Yıldırım Bayezid’in hükümdarlık döneminde olmuştu. Yıldırım Bayezid,
Bizans’ı ele geçirmeye karar verince komutanlarından Yahşi Bey’i Şile bölgesine göndermişti. Uzun süren mücadelelerden sonra
Şile Osmanlı topraklarına katılmıştı. Yahşi
Bey daha sonra Bizans’a doğru ilerleyerek
Boğaz kıyılarına gelmiş ve Anadolu
Hisarı’nın yapımına katkıda bulunmuştu.
Fakat Timur’un Anadolu’yu işgal etmesi
üzerine Yıldırım Bayezid bu bölgedeki
Osmanlı ordularını toplayarak Timur’un
üzerine yürümüştü. Bu boşluktan istifade
eden Bizans İmparatoru Manuel bölgede
yeniden Bizans hâkimiyetini kurmuştu.
Fetret döneminde Bizans’ın kontrolünde
olan bölge, Yıldırım Bayezid’in oğullarından Çelebi Mehmed’in diğer
kardeşlerini yenerek tahta geçmesinden
sonra, bizzat ordularının başına geçmesi
suretiyle Hereke, Gebze, Darıca, Kartal
ve Pendik tarafları fethedilmişti. Komutanlarından olan Timurtaşoğlu Umur Bey de
elindeki kuvvetlerle Şile ve Çekmeköy civarını yeniden ele geçirmişti. Bu tarihlerden
sonra bölge Türkler için kalıcı bir mekân
haline gelmiş ve İstanbul’un fethi için adeta
bir ön çalışma olmuştu.
Kaynak : İstanbul'un Yaşam
Pınarı Çekmeköy Kitabı

HABERLER

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNDE DE

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Ç

ekmeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü, hazırladığı tiyatrolar,
sinemalar ve konferanslar ile vatandaşları
kültür merkezlerinde bir araya getirdi.
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
vatandaşların beğenisine sunulan Abdulhamit Han’ın hayatını anlatan “Asil
Sultan Abdülhamit Han” adlı tiyatro
oyunu izleyenlerden tam not aldı. Tiyatro
oyunu ile vatandaşlar Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı ve 113. İslam
halifesi olan, padişah Sultan Abdulhamit Han’ın fikir hayatını ve emellerini

anlayıp, yaşadığı dünyaya az da olsa
tanıklık edebilme fırsatı buldular.
Çekmeköy2023
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EL EMEĞİ GÖZ NURU

EL SANATLARIMIZ
YLAN

Feriha CE
tim
Giyim Üre

eni

si Öğretm

Teknoloji

Evlerimizin iç
bölümlerinde
kullanılan
süsleme çalışmaları kültürden
kültüre ve
iklimden iklime
değişkenlik
göstermektedir.
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Z

aman su gibi akıyor ve
4. yazımız ile karşınızdayız. Bu yazımızda
El Sanatları Teknolojisi
alanından Ev Tekstili ve
Ev Dekorasyon Ürünleri (Mefruşat) kursunu
tanıtacağız. Yazımızı hazırlayan kurs öğretmenimiz Feriha Ceylan’ı kısaca tanıyalım.
Adana’nın Kozan ilçesinde doğan Feriha Hocamız, Usta öğreticilik görevine,
1987 yılında, Adana-Yüreğir Halk Eğitimi
Merkezi’nde başladı. Eşinin işi nedeniyle
geldiği İstanbul’da ilk olarak Zeytinburnu
Halk Eğitimi Merkezi’nde ardından İSMEK
ve Halk eğitimi merkezlerinde görev yaptı.
Halen, Çekmeköy Halk Eğitimi Merkezi’nde El Sanatları Teknolojisi alanında,
Ev Tekstili ve Ev Dekorasyon Ürünleri
(mefruşat) eğitimi veriyor. Hocamız, bu
sayımızda El Sanatları Teknolojisi alanında, Ev Tekstili ve Ev Dekorasyon Ürünleri
(mefruşat) kursu ve mesleği hakkında kısaca bilgi verecek.
Bu alanda meslek edinmek isteyenleri
ve meraklı olan tüm vatandaşlarımızı

merkezimize bekliyoruz.
İnsan çevresinden etkilenen bir varlık. Bu
etkiden dolayı barınma ihtiyacı duyar.
Günümüzün barınakları ise evlerimiz.
Evlerimizde, sığınmanın yanında, rahatlık ve konforu da aramaya başladık. Bu
çalışmalar mekânlardaki gelişim ve değişimi de etkilemiştir. Evler farklı boyutlarda
ve bölümlerde olabilmektedir. Ayrıca farklı
kültürler ve iklim koşulları evlerin mimari şekillerini ve iç yerleşim düzenlerini
farklılaştırmıştır.
Evlerimizin iç bölümlerinde kullanılan
süsleme çalışmaları kültürden kültüre ve
iklimden iklime değişkenlik göstermektedir. Genel olarak iç dekorasyonda yapılan
süsleme çalışmalarını: Klasik, modern ve
etnik tarzlar adı altında incelemek mümkündür.
Ev Tekstili ve Ev Dekorasyon Ürünleri
yaşadığımız her mekanda karşımıza çıkmaktadır. Uygulama alanlarına örnek vermek gerekirse;
1. Mutfaklarda; mutfak takımları, havlular,
temizleme bezleri gibi tekstiller ile dekorasyon amaçlı mutfak mobilyaları ve aksesu-

AKTÜEL

arlardan oluşur.
2. Salonlarda; salon takımları, koltuk şalları, koltuk ve sandalye kılıfları, yastık ve
minder kılıfları gibi tekstiller ile salon mobilya ve aksesuarlarından oluşur.
3. Bebek odasında; bebek odası takımları
(nevresim, pike takımları, uyku setleri gibi
tekstiller) ile bebek odası mobilyaları ve
aksesuarlarından oluşur.
4. Genç odasında; genç odası takımları
(nevresim ve pike takımları, uyku setleri
gibi tekstiller) ile genç odası mobilyaları
ve aksesuarlarından oluşur.
5. Banyoda; banyo takımları (bornoz,
baş, el ve ayak havluları), klozet takımları
tekstilleri ile banyo mobilya ve aksesuarlarından oluşur.
6. Yatak odasında; nevresim takımları,
pike takımları, uyku setleri, yatak örtüleri,

yastıklar, perdeler ile yatak odası mobilya
ve aksesuarlarından oluşur.
7. Bahçe; yastıklar, minderler ve dekoratif
örtülerden oluşur.

EV TEKSTİLİ VE EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ KURSU

Kursumuzu tamamlayan bireyler; dekoratif ev tekstiline ilişkin, evlerde kullanılan
tekstil ürünlerini, çeyiz ürünlerini ve dekoratif ev aksesuarlarını hazırlayabilecek
ayrıca sanayi makinelerini kullanabilecek
ve mesleğinin yeterliklerine sahip olacaklardır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Kursa katılabilmeniz için,
1. İlköğretimi tamamlamış,
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özel-

liklere sahip olunması gerekmektedir.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan
bireyler Ev Tekstili sektöründe;
1. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan
işletmeler,
2. Çeyiz yapan işletmeler,
3. Perdeciler,
4. Döşemeciler,
5. Mefruşat mağazaları,
6. Ev tekstili işletmeleri vb. çalışabilirler.

İletişim Bilgilerimiz:
Adres: Kirazlıdere M. Sultangazi C. No:1
Çekmeköy
Tel: (216) 429 51 10
İnternet: www.cekmekoyhem.meb.k12.tr
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Ezgi Ökse

Aile Danışmanı/Çocuk Psikoloğu

ANNELER,
BABALAR
DİKKAT!

Çocuğun kendi
davranışlarının sorumluluğunu alması, yeterince büyüdüğünde
ansızın kazanabileceği
bir beceri ile değil,
yaşamının ilk yıllarından itibaren ailenin
ona verdiği sorumluluk
bilinci ile mümkündür.
28 - Çekmeköy2023

Şuan yaptığınız her neyse bir kenera
bırakın ve her satırında kendinizden bir
şeyler bulacağınız bu yazıya konsantre olun
2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ‘’Çocuklarla Oyun Terapisi’’
eğitimi alarak Çocuk Oyun Terapisti
olarak çalışmaya başlamıştır. Uzmanlık alanları arasında anne-bebek bağlanması ve çocukluk çağı travmaları
bulunmaktadır. Aile Danışmanı olarak,

çeşitli belediye ve kurumlarda Evlilik
ve Çocuk konuları hakkında seminerler
vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.
Evli ve Çekmeköy’de yaşamaktadır.
ÇOCUK MU DEDİNİZ!!!
“Canı isteyince yapıyor, canı istemezse
asla yaptıramazsın’’
“Odası sürekli dağınık, her gün topar-

lamasını istemekten dilimde tüy bitti’’
“Akşam yemeği vakti geldiği halde defalarca masaya çağırıyoruz, hadi demekten bıktık’’
“Eve geldiğinde çantasını bir köşeye fırlatır ve onu oradan hep biz toplarız’’
“Her gün bir şeyini kaybeder ya da
okulda unutur’’
“Ödevlerini zamanında yapmaz hep son
dakika evde kriz yaşarız’’
Yukarıda
saydıklarım
çocuklarının
sorumluluklarını yerine getirmediğinden
ötürü şikâyet eden ebeveynlerin cümlelerinden bazı örnekler…
Her ailenin ideali kendi ayakları üstünde
durabilen, kendine güvenen, topluma faydası olan bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle sorumluluklarının farkında olan sağlıklı
çocuklar yetiştirmek öncelikli hedeftir.
Çocuğun kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, yeterince büyüdüğünde
ansızın kazanabileceği bir beceri ile
değil, yaşamının ilk yıllarından itibaren
ailenin ona verdiği sorumluluk bilinci ile
mümkündür. Her anne-baba çocuğunun
sağlıklı, kurallara uyan, faydalı ve mutlu
bir birey olmasını tabii ki ister.
NEDİR BU SORUMLULUK
BİLİNCİ?
Her şeyden önce yaşam ile ilgili diğer
tüm değerler gibi sorumluluk da çocuğun
öncelikle anne-babasından daha sonra
sosyal çevresinden öğrendiği, geliştirdiği bir
beceridir. Sorumluluk duygusu bir kişilik
özelliği olarak ya da sonradan kazanılan
bir beceri olarak değerlendirilebilir. Bazı
bireyler kişilik özellikleri nedeniyle
sorumluluk kazanmaya daha yatkın ya da
istekli olabilirler, örneğin anne-baba olarak aynı tutumları sergileseler de iki kardeş
birbirinden tamamen farklı sorumluluk
bilinci geliştirebilirler. Kişisel özellikler
belirleyici olsa da genel olarak sorumluluk duygusu öğretilen ve kazandırılan bir
beceridir. Çocuğun hayatındaki her beceriyi öğreten ve geliştirmesine yardım eden
anne-baba ve diğer aile bireyleri, çocukta
sorumluluk duygusunun gelişiminde de
başrole sahiptir.

becerileri geliştiği andan itibaren kendi
giysilerini giyip çıkarabilir, kendi yemeklerini
kendileri yiyebilirler. Bu becerileri kazandıktan sonra da giyinme-soyunma
sorumluluğunu almaya başlamasından
ya da yemeğini kendi başına yemesinden daha doğal bir şey yoktur. Anne-babalara düşen en büyük görev çocuklarına
yapabilecekleri her şeyi kendi başlarına
başarmaları için onlara fırsat vermek.
Çatal-kaşık kullanabilen bir çocuğun
yemeğini kendi başına yemesine (dökerek veya az miktarlarda yemelerine
karşın) ya da tek başına uykuya dalabilen
bir çocuğun odasında kendi başına uykuya
dalabilmesine izin vermeleri gerekmekte.
Çünkü çocukların becerileri kullandıkça
gelişirler. İlk başlarda yeni öğrenilen
diğer şeyler gibi bunlar da zordur ama
ne kadar heyecan verici olduğunu da
göz ardı etmemek lazım. Çocuklar kendi başlarına gereksinimlerini karşılayabildiklerini fark ettikçe kendilerine olan
güvenleri artacak, özgüvenleri inşaa
olacaktır. Kendi başına giyinebilen bir
çocuğu hala ebeveynlerinin giydirmesi
hem onun öz-bakım becerisinin gelişmesine hem de yeterlilik duygusuna zarar
verebilir.
YAŞA UYGUN SORUMLULUKLAR
NELERDİR?
• Çocuk 2 yaşından itibaren yemeğini
ailesi ile birlikte masada oturarak yiyebilir, dişlerini fırçalayabilir ve sunulan
seçenekler arasından elbiselerini seçebilir.
• 3 yaşından itibaren kendi isteklerini
başkalarına ifade edebilir. (Bir ziyarette su
isteğini ev sahibine söylemek gibi)
• Okul öncesi dönemde kendisi giyinebilir,
elbiselerini çıkartabilir, oyuncaklarını
toplayabilir.
• Okul döneminde ise ödevlerini kendi
başına yapabilir, yatağını kendi toplayabilir.

KÖŞE YAZISI
lara yapabildikleri kadar sorumlulukları
yavaş yavaş verilmeli ve müdahele edilmemelidir. Bu konuda ailelerin düştüğü
en büyük hata çocukları ile münakaşa
etmek! Aileler bu dönemlerde rekabeti
değil rehberliği seçmeliler. En önemli
nokta çocuğun rehberliğe ihtiyaç duyan,
öğrenmekte ve olgunlaşmakta olan bir birey olduğunu unutmamaktır.
Sorumluluklar yavaş yavaş, kolaydan
başlayarak verilmelidir. Çocuk bir işi nasıl
yapacağını bilmezken, ona birden fazlası
yüklenmemelidir. Sorumluluk dozajını
doğru ayarlayamamak yani döneminden
önce ağır sorumluluklar vermek ya da
döneminde verilmesi gereken sorumlulukları kıyamayıp hala vermemiş olmak
çocukta sorumluluk bilincini geliştirmeyecek ve kişilik özelliklerine negatif yansımaları olacaktır.
HEDEF: BİLİNÇLİ VE SORUMLULUK
SAHİBİ
ÇOCUKLAR
YETİŞTİRMEK
Çocuklarda sorumluluk bilicini geliştirmek
öncelikle kendileri ile ilgili durumlardan
yola çıkmalıdır. Daha sonra ailenin bir
bireyi olarak aile ilgili sorumlulukları ve
tabii ki sosyal sorumlulukları öğretmek
de son derece önemlidir. Aile içinde öğrenilen beceriler aslında sosyal ilişkilerde
belirleyici rol oynar. Arkadaşları ile uyum
içinde oynamak, okul kurallarına uymak
için gerekli alt becerileri evde aile ortamında
öğreniriz. Anne-baba olarak çocuğa sorumluluk bilinci aşılarken aslında onu toplumsal
hayata hazırladığımızı biliriz. Davranışların
sonucunu kabullenme, karşılaştığı sorunları
tek başına çözebilme yetisi, kendi duygu ve
ihtiyaçlarını uygun şekilde ifade edebilme
aynı zamanda başkalarının hak ve duygularının da farkındalığı sağlıklı ve mutlu bir
birey olarak toplumun bir parçası olmak için
gerekli becerilerdir. Mutlu çocuklar, mutlu
toplumları oluşturur. Mutlu kalın…

Gelişim dönemi ve yaşına göre çocuk-

PEKİ, AİLELER ÇOCUKLARINA
SORUMLULUĞU NASIL AŞILAMALILAR?
Bu sorunun cevabı aslında çocuğun gelişim
dönemlerinde saklı. Çocuklar kas-motor gelişimleri, bilişsel ve sosyal beceri
alanlarında kazandıkları yeni yetiler ile
hayatları ile ilgili sorumlulukları almaya
da hazır hale gelirler. Çocuk hareketlerini
kontrol edip, dengesini sağlayabildiği, el
Çekmeköy2023
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ULEMANIN
SORUMLULUĞU
Hikmet TEKİN
İlahiyatçı Araştırmacı

hikmettekin34@gmail.com

“Efendiler; hocalık
bir meslek ve bir
ekmek teknesi
değildir! Hocalık;
Allah’ın,
Resulullah’ın,
Kitabullah’ın ve
din-i celil-i İslam’ın
tebliğ memuriyetidir…”

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu
ve medreselerin kapatılmasıyla birlikte
müderrislik görevi elinden alınan ve açıkta kalan Süleyman Hilmi Tunahan, genel
sekreteri olduğu Müderrisin Cemiyeti
mensubu ve kendisi gibi işsiz kalan 500
civarında müderrisi (profesör) toplantıya
çağırır. Hararetli tartışmalardan sonra Süleyman Efendi, ulemaya şöyle seslenir:
“Efendiler; hocalık bir meslek ve bir ekmek
teknesi değildir! Hocalık; Allah’ın, Resulullah’ın, Kitabullah’ın ve din-i celil-i İslam’ın tebliğ memuriyetidir…”
Ardından da hocalara, fahri olarak öğrenci yetiştirmeyi teklif eder. “Her birimizin
ikişer öğrenci yetiştirmesi halinde dini
değerler 2 nesil daha unutulmayacaktır” diyen ve bunu yapmayanların dinen
sorumlu olacaklarını belirten Süleyman
Efendi, resmi makamlara gönderdiği bir
telgrafla da “Biz aşağıda isim ve imzaları
bulunan hocalar, hiçbir ücret talep etmeden Müslüman çocuklarından arzu edenlere din dersi vermeye hazırız…” diyerek
izin ister. Ancak bu masum istek bile sert
bir karşılıkla reddedilir ve hocalar da geri
adım atar.
Bu yazımızda, din eğitim-öğretiminde gelinen noktayla ilgili kısa bir değerlendirmeden sonra, bu alanda ciddi emeği olan ve iz
bırakan iki örnek şahsiyeti kısaca tanıtmaya
çalışacağız. Kendisinden sonra ismi etrafında bir cemaatleşme olan Süleyman Hilmi
Tunahan ve tek başına bir vakıf olan Gönenli Mehmet Efendi…

Din eğitimi nereye?

Bu hadise aynı zamanda; sivil ve özgür
ilmi düşünceyi öne çıkaran kadim ulema geleneğimizdeki ilk kırılmanın da
başlangıcıdır bir bakıma… Öteden beri,
olabildiğince özgür bir ortamda bireyi İslam’la zihinsel temas kuracak bir donanıma
sahip kılmayı hedeflemiştir ulemamız…
Ziya Paşa’nın “Evvel yoğ idi işbu rivayet
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yeni çıktı…” dediği gibi, bundan böyle din
eğitim-öğretimi; tarihi tecrübenin bir yana
bırakıldığı, belirli bazı şablonların içinde
kalındığı, kişisel kanaatlerin öne çıkarıldığı
ve belli kişilerin etrafında kenetlenmek
suretiyle oluşan cemaatlerin kontrolünde
olacaktır artık…
Sorun farklı grup ve cemaatlerin ortaya
çıkması değildir. Zira farklılık, insanın
sosyal bir varlık oluşunun doğal neticesidir. Asıl sorun, günümüzde olduğu gibi
her grubun, her cemaatin; İslam’ın temel
ortak paydasını görmezlikten gelerek, “tek
doğru görüşün kendi görüşü” olduğu kanaatine varmasıdır. Zira değişkenlerle sabiteleri
tespit etme konusunda sıkıntı yaşadıkları
anlaşılan cemaat öncülerinin; hayatla din
arasında, akılla nakil arasında sağlıklı irtibat
kurarak ifrat ve tefritten uzak bir ana yola
koyulma yerine farklı dini anlayışların ortaya çıkmasına zemin hazırladılar. Dahası;
aynı zamanda sorunlu zihin yapılarının,
hatta sorunlu insan yetiştirmenin de önünün
açılmasına sebep oldular.

Hangi hizmet?

Diğer yandan eğitim bahane edilerek, daha
çok taraftar bulma ve birbirlerine daha sıkı
kenetlenmek suretiyle sözüm ona hizmet
için gerekli olan maddi güce ulaşma isteği;
cemaatleri, hizmet-himmet ikilemiyle
yüz yüze getirmiştir. Toplumun ahlak/
maneviyat yönünü inşa etmek yerine, dünya nimetlerinden alabildiğince pay alma
yarışına girildiği bir vakıadır. Bunun sonucunda birlikte hareket edemeyen, birlikte
düşünemeyen Müslümanların birbirlerini
anlamak bir yana, birbirleriyle mücadele
ve çatışma anlayışını öne çıkararak enerjilerini boşa harcamaları söz konusu olmuştur. Zira çarpıtılmış bir din anlayışı,
toplumu birleştirmek ve bütünleştirmek
yerine çeşitli ayrışmalara zemin teşkil eder
hale getirir.
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Süleyman Hilmi
Tunahan(1888-1959)

1888 yılında bugün Bulgaristan’da bulunan Silistre’nin Hezargrad (Razgrad)
kasabasının Ferhatlar köyünde doğdu.
İlk eğitimini Rüştiye Mektebi’nde tamamladıktan sonra ulemadan olan babası
tarafından İstanbul’a gönderildi. Fatih
Camii dersiamlarından Bafralı Ahmet
Hamdi Efendi’nin yanında bulundu. Tefsir,
hadis, fıkıh ve usul ilimlerini tahsil ederek
icazetini aldı. Akademik öğrenim olarak
da Süleymaniye medresesine bağlı Medresetü’l-Mütehassisin ve günümüzde hukuk
fakültesi karşılığı olan Medresetü’l-Kudat’ı bitirdi. Daru’l-Hilafeti’l-Aliyye’ye
müderris tayin edildi ancak medreselerin
kapatılması nedeniyle bu görevi kısa sürdü.
Medrese hocalığı görevi sonlandırılınca
muhtelif camilerde vaizlik görevine atandı.
Din eğitim-öğretiminin yasak olduğu yıllarda Süleyman Efendi, evlerde fahri olarak ders vermeyi aralıksız sürdürür. Sadece
evlerde değil; Gedikpaşa’da bir apartman
bodrumunda verdiği derslere katılanlar arasında Av. Osman Bey, Hacı Refik, Mehmet
Efendi, biletçi Hüseyin Efendi, esnaf Çır-

panlı Mustafa Efendi, terzi Ali ve Kalaycı
Mehmet Efendi vardır. Ayrıca Çatalca’da kiraladığı Halit Paşa’nın Kabakça çiftliğinde
ya da Lüleburgaz’daki pancar çiftliğinde
işçi olarak gösterdiği talebelerine ders
vermektedir. Bu faaliyetlerinden dolayı
sürekli denetim ve gözetim altında olan
Süleyman Efendi, zaman zaman tutukluluk ve vaizlik yetkisinin elinden alınması
gibi çeşitli sorunlar yaşar, başı hiç dertten
kurtulmaz.
Kur’an kurslarının açılmasına resmen izin
verilmesinin ardından 1951’de, Konya
Lezzet lokantası sahibi Mustafa Doğanbey’in Çamlıca’daki köşkünün birinci
katında nihayet ilk resmi Kur’an Kursunu açan Süleyman Efendi, 1957’de
Kütahya’da kısa bir süre hapiste tutulur,
16 Eylül 1959’da İstanbul’da vefat eder,
defin için Fatih Camii haziresine hazırlık
yapılmasına rağmen, zorunlu olarak Karacaahmet mezarlığında defnedilir.

Gönenli Mehmet Efendi
(1903-1991)

ve kurslarda okuyan öğrencilerin yeme –
içme, barınma, sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını
Gönenli Hoca tedarik eder,ayrıca haftalık
olarak öğrencilerin ceplerine harçlıklarını
da koyar. Kur’an eğitiminin yanı sıra,
Eğitimin hemen her alanında öğrenim
gören öğrencileri himaye eden, kol -kanat
geren Gönenli Hoca tek başına bir vakıf
gibidir.
Vefatına kadar Reisü’l-Kurra unvanına
sahip olan Gönenli Hoca, hafızların tecrübeli üstadı, az ve tesirli konuşması, insanları ferahlatan üslubu ve kişiliğiyle meclislerin önemli siması olmasının yanı sıra,
aynı zamanda bir ekoldür. İstanbul’un muhtelif camilerinde sohbetler veren Gönenli Hoca; “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin.
Müjdeleyin, nefret ettirmeyin…”hadisini
hayatında uygulamaya çalışır, cemaatine de; “Yükte hafif, sevapta ağır olanları götürmeye çalışacağız…”diyerek yol
gösterir. Müşfik ve sevecen tavrıyla insanların gönlünde klasik hocadan öte anlamlı
bir yer edinmiştir. Elinde çantası, yüzünde
tebessümü, temiz-düzgün ve zevkli giyimi,
ayrıca sempatik tavırlarıyla insanı kendine
çeken bir alimdi.
İlme, Kur’an’a hizmetle geçen 90 yıllık
verimli bir ömür süren vakıf insanı ve
gönül erbabı Gönenli Mehmet Efendi,
2 0cak 1991 yılında vefat etti. Cenaze
namazını, kendisinden sonra Reisü’l-Kurra
unvanına sahip, aynı zamanda yakın dostu;
hapishane ve dava arkadaşı olan Abdurrahman Gürses hoca efendi kıldırdı, Edirnekapı/sakızağacı mezarlığına defnedildi.

Mehmet Öğütçü, 1901 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya geldi.
İlköğrenimini tamamladıktan sonra 1920
yılında İstanbul’a gelen Mehmet Efendi,
Fatih Camii dersiamlarından Serezli Ahmet Şükrü Efendi’den ders alır. Hafızlık,
Tashih-i Huruf ve Kıraat ilmini bitirerek
1925 yılında icazet alır. 1927 yılında İstanbul İmam Hatip Mektebi’nden mezun olan
Mehmet Efendi, Gönen merkez camiinde
üç yıl görev yaptıktan sonra askerlik görevi için tekrar İstanbul’a döner. Yedek subay
olarak askerliğini bitirir ve İstanbul’a yerleşir. Muhtelif camilerde ve uzun yıllar Sultanahmet Camii’nde görev yapar. O artık
Anadolu’dan okumak için İstanbul’a gelen
yoksul öğrencilerin başvurdukları ve destek
gördükleri “Gönenli Hoca’dır” Öyle ki;
İstanbul’un hemen her semtindeki cami
Çekmeköy2023
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MAHALLEMİZİN

MUHTARI
O

Erdem AĞIRKAYA
Sultançiftliği Mahalle Muhtarı

Onlar,
bulundukları
bölgede halkın
sorumluluğunu
üstlenmiş,
mahallenin
demirbaşlarıdır…

nlar, vatandaş sorun
yaşadığında ilk elini
uzatan, gönülden hizmet veren görevlilerdir…
Onlar,
bulundukları
bölgede halkın sorumluluğunu üstlenmiş, mahallenin demirbaşlarıdır…
Onlar, görevleri sırasında gerektiğinde
mahallelinin imdadına koşan yardımseverlerdir…
Çekmeköyümüzün eski ve büyük bir mahallesi olan Sultançiftliği’nin muhtarını
Çekmeköy 2023’te misafir ediyoruz.
Mütevazılığı, yardımseverliğiyle bilinen
ve sevilen muhtarımız Erdem Ağırkaya ile
Sultançiftliği mahallesi hakkında sohbetimize başlıyoruz…

ERDEM AĞIRKAYA’YI
BİLİR MİYİZ?

TANIYA-

1950 yılında Kars ilimizin Arpaçay ilçesinde dünyaya geldim. 4 çocuk babası olan bir aile reisiyim. İstanbul’a ve
Sultançiftliği mahallesine 1970 yılında ailemle birlikte yerleştim. Muhtarlık görevine başlamadan önce serbest
meslekle uğraşıyordum. Emekli olduktan
sonra halkımıza hizmet vermek adına muhtarlığa aday oldum. Şu anda da
Sultançiftliği mahallesinin muhtarlık
görevini yerine getirmeye çalışıyorum.

MUHTAR OLARAK GÖREVLERİNİZ
NELERDİR?

Muhtarın en büyük görevi vatandaş ile
belediye arasında köprü olabilmektir. Bulunduğu mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm arayışına girmek,
gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara
halkımızı yönlendirmektir. Mahallenin
yol, su, oyun alanları, sağlık ocakları
vb. konularda bir sorun meydana geldiği
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zaman biz muhtarlar olarak kaymakamlık veya belediyemize başvururuz. Mahallenin maddi ve manevi beklentilerini
karşılamak, yetişemediğimiz yerlerde
çözüm olacak kuruluşlara yönlendiririz.
Bir diğer görevimiz ise herkesin malumu olan evrak işleridir. Mahalle sakinlerimize ait evrakların kaydını yapmak
ve gerektiğinde bu evrakları kişilere
ulaştırmak bizim görevlerimiz arasındadır.

NE ZAMANDIR BU GÖREVİ
YERİNE GETİRİYORSUNUZ?

Muhtar olarak ikinci dönemimdeyim. 6
yıldır muhtarlık görevini yerine getiriyorum.
Muhtarlığa yönelme sebebim hizmet insanı olmam. Emekli olduktan sonra kenara
çekilmek yerine, yardımcı olmak niyetiyle
bu göreve talip oldum. Görevim boyunca
belediyemizin destek ve yardımlarını hep
yanımda hissettim.
Mahalle sakinlerimizde bu durumun
farkındalar. Muhtarlığa aday olduğum
ilk dönemde sadece 4 oy farkla kazanabilmiştim. Fakat ikinci kez muhtarlığa
aday olduğumda seçilmek için herhangi
bir çalışma gerçekleştirmediğim halde
ciddi oy farkıyla tekrar seçimi kazandım.
Vatandaşımız hizmet gördüğü zaman,
eğer gerçekten hak ve hukuka riayet
ederek vazifenizi yerine getirirseniz hakkınız olanı size veriyor. Bende muhtar
olarak, mahalle sakinlerimiz için elimden
geleni yaptığımı düşünüyorum.

MUHTARLIĞIN ZOR TARAFLARI
NELERDİR?

Muhtarlığın, diğer muhtar arkadaşlar
tarafından zorluğu var mı, herhangi bir
sorun yaşıyorlar mı bilemiyorum. Benim açımdan bu görevi yerine getirmenin
en zor tarafı insanların; yetkimi aşan, istek
ve yardım taleplerini karşılayamayacağım

RÖPORTAJ
faydalanabiliyor. Belediyemizin yardımıyla gerçekleştirilen bu hizmet sürekli denetlenip kontrol ediliyor. Sadece mahallemizde
yaşayan insanlar değil farklı yerlerden
de kaynağı içme suyu olarak kullanan insanlar oluyor. Benim asıl çalışmalarıma
ağırlık verdiğim nokta mahallemizde yer
alan ihtiyaç sahibi insanlar. Bu insanlara
maddi, manevi destek olabilmek adına var
gücümle çalışıyorum ve çalışmaya devam
edeceğim.

sorunlarla karşıma gelmeleridir. Muhtarlık
gönülden yapılan bir iştir. Bu sebeple insanlarımız bize başvurduğu zaman elimizden
geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.
Bazı durumlarda, vatandaşımız benim
görevimi aşan veya tek başıma çare olamayacağım sorunlarla geliyorlar. Bu insanlarımıza yardım edemediğim zaman üzüntü
yaşıyorum. Muhtarlık görevinde başka herhangi bir zorluk olduğunu düşünmüyorum.

MAHALLENİZDEN
MİSİNİZ?

MAHALLENİZLE İLGİLİ
NELER YAPMAK İSTİYORSUNUZ
VE HEDEFLERİNİZİ BİZİMLE
PAYLAŞIR MISINIZ?

BAHSEDER

Sultançiftliği mahallesi 6.798 nüfusa sahip,
tarihe tanıklık etmiş eski bir mahalledir. Tarihte sultanları ağırlamış ve Arnavut göçmenlerine ev sahipliği etmiş bir mahalledir.
Sultançiftliği mahallesi konum açısından
merkezi olması sebebiyle, insanlarımızın
hemen hemen bütün ihtiyaçlarına cevap
verebiliyor. Merkezi olmasının yanı
sıra doğayla iç içe ve aile yaşantısı için
en uygun mahallelerimizden biridir.
Alışveriş merkezinden tutun da çocuklarımız için yeterli oyun alanlarımız ve
insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayan
kültür merkezimize kadar her şeyimiz
mahallemizde mevcuttur.

isteyen vatandaşlarda ormandan gerektiği kadar faydalanamıyorlar. Bu konuda bir an önce gerekli tedbirler alınmalı,
doğaya ve hayvanlarımıza zarar vermeden bir çözüm yolu bulunmalıdır.
İkinci bir sorunumuz elektrik trafosu.
Sultançiftliği eski bir mahalle ve dolayısıyla mevcut tesisatımızda ihtiyaçlarımızı
karşılamakta yetersiz kalıyor. Sık sık elektrik kesintisi yaşanması sebebiyle, mahalle
sakinlerimizin ev eşyaları zarar görüyor.
Mahallemizde bu iki sorun haricinde çok
büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sorunlar
konusundan belediyemiz bilgi sahibi ve
bize yardımcı olmak adına ellerinden gelen
çalışmayı yapıyorlar. Yakın zamanda mahallemizin tüm eksiklikle ve sorunlarının
giderileceği düşüncesindeyim.

SİZCE MAHALLENİZDEKİ EKSİKLİKLER NELERDİR?

Mahallemizin başlıca iki sorunu var.
İlk sorunumuz mahallemizde sit alanı
olarak bulunan ormanlık bölge. Ormanlık alanın yakınlarında oturan
vatandaşlarımız kış aylarında aç kalan
ve bu sebeple mahallenin iç kısımlarına
gelen vahşi hayvanlardan ciddi anlamda
rahatsızlık duymaktalar. Aynı zamanda
ormanda kendi hayvanlarını yetiştirmek

Öncelikli olan eksiklikleri gidermek en
büyük hedefim. Eksiklikler giderildikten
sonra, ailelerin güzel vakit geçirebileceği
bir alan yapmayı planlıyoruz. Yakın zamanda yürüyüş yolları, oyun alanı ve
çay bahçesini içinde barındıran mesire
alanımız olacak. Belediyemizden Allah
razı olsun her konuda bizlerden yardımlarını
esirgemiyorlar. Ben üstüme düşen vazifemi
yapıyorum, belediyemizin yardımıyla
bugüne kadar güzel işler başardık daha
fazlasını da yapmayı istiyoruz.

MUHTARLIK DÖNEMİNİZ BOYUNCA MAHALLEYE NELER KAZANDIRDINIZ?

Çocuklarımız için oyun alanlarını fazlalaştırdık. Muhtarlığımdan önce sayısı 3
olan çocuk parklarının sayısını 6’ya çıkartmış durumdayız. Çeşitli sosyal alanlar ve
spor alanları da yapılmış durumda. Bunun
haricinde mahallemizde kullanıma açık
olmayan kaynak suyunu insanlarımızın
kullanımına açmış durumdayız. Şu anda
mahalle sakinlerimiz kaynak suyundan
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ŞİİR

Oğuzhan AYDEMİR
Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

B

YERYÜZÜNDE
HER ŞEY İÇİN BİR
ANAHTAR VARDIR...

ilim adamları son yıllarda
çok önemli şeyler buldular. Varoluşa dair en önemli
buluşlardan biri de evrenin
varlığından önce hiçbir
şeyin olmadığı gerçeğiydi! Ne yer, ne
hava, ne su, ne yıldızlar, boşluk bile yoktu.
Söz konusu yokluğun içinde ise küçücük
bir nokta vardı. Hatta bu nokta gözle bile
görülemeyecek kadar küçüktü. Bu noktanın içinde bir sürü madde sıkıştırılmıştı.
Sonra bir anda bu nokta patladı. Nokta
patlayınca içine sıkıştırılmış olan bütün
maddeler fırladılar ve sonra bu fırlayan
maddeler birleşerek önce atomları, sonra
bu atomlar birleşerek yıldızları, güneşimizi, dünyamızı ve diğer gezegenleri oluşturdular.
Büyük patlama, varoluşun gizemini çözebilmek için türetilmiş en önemli teorilerden
biridir. Son dönemde tüm dünyanın dikkatini
çeken, hadron çarpıştırıcısı deneyi de yine
varoluş gizeminin peşinde koşan önemli bir
bilimsel araştırma çalışmasıdır. Yeryüzü bir
anahtar ise tüm gizemlerin anahtarı olma
görevini muhakkak bir gün yerine getirecektir! Geçmişin kalın perdesi, bilim camiasının aralamaya çalıştığı ve özenle büyük
deneylerin gerçekleştirilerek ip uçlarının
arandığı önemli bir saha olarak ön plana
çıkmıştır. Geçmiş arayışının, varoluşun
gizemini çözme çalışmalarının gerekçesi ne olabilir? Bilim insanları geçmişi,
sağlıklı bir geleceğin inşa edilmesi için
zaruri olarak görmekte ve Homo Sapiens
türünün devamlılığı için geçmişe dair
demir perdenin aralanmasına bağlamaktadır. Geleceğin gebe olduğu, yaşamsal
döngüyü sekteye uğratabilecek bir çok
problem ile karşılaşmamız muhtemeldir.
Yeni nesil hastalıklar, virüs ve bakterilerin
evrimi, direnç seviyelerinde gerçekleşebilecek değişiklikler insan türünün sonunu
getireceğe benziyor. Belki varoluşun sırrı
yeni gezegenlerde, yeni yaşam sahalarının
kurulabilmesine izin verecek ya da ge34 - Çekmeköy2023

leceğin yeni nesil problemlerine çözümler
sunacak! Elbette teorisyenler dışında bu
konu da yalın bir bilimsel bilgiye sahip
değiliz... Söz ettiğimiz yalın bilginin peşinde
olan ülkemiz, Türkiye, Cern deneyine ortak olarak bilimsel camiaya bilim adamı
desteği sunan ülkeler arasına katıldı ve
geleceğin inşasında mimar ülkeler arasına
girdi. Eskiden olduğu gibi herşeyi uzaktan
izleyen bir ülke değiliz artık! Her ilimizde
gençlerimizin bilime ilgilerinin artacağı
ve buluşsal duyularının gelişeceği Bilim
Merkezleri kurulmakta, ilçe belediyeleri
akademik programlar düzenlemektedir.
Hatta hibe ve destek fonları ile bilimsel
araştırmalar yoğun olarak desteklenmektedir. Tüm bu olumlu sürece rağmen uydu
ve haberleşme çalışmaları ne yazık ki, dış
ülke bağıntılı bir alan olarak kalmıştır!
Yeryüzünde herşey için bir anahtar vardır...
Ülkemizde bilimsel çalışmaların ağırlık
kazandığı İstanbul'da iki önemli Teknopark
yer almaktadır. Bunlardan İtü Arıkent, Teknokentler içinde patentlerin %47'si, ihracatın %57'si, toplam arge bütçesinin
%45'ine sahiptir. Ülkemizde uydu teknolojisi alanında yapılabilecek büyük bir
atılım gerçekleşir ise bu atılımın en

azından teknolojik alt yapısının İstanbul firmaları tarafından sağlanacağı
düşünülmektedir.
Ancak bağlı bulunduğu il'e tabiri caizse
rakip olan bir ilçe bulunmaktadır: Çekmeköy! Kendi bünyesinde akademik araştırmalar sahası bulunan ve yenilikçi mucitler
yetiştirmeyi görev edinmiş söz konusu ilçede, mini uydu çalışmaları yürütülmektedir. Proje, 35000 km yol almak yerine 100
km sınırında askıda kalan bir mini uydu
teknolojisi üzerine kurgulanmıştır. İki kademe ve iki modülden meydana gelecek
olan sistem havadan havaya fırlatılabilme
özelliğine sahip olarak tasarlanmaktadır.
Yalnızca bu yönü bile mevcut teknolojilerden ayrılmaktadır. Teoride mümkün
olan söz konusu projenin prototipi Haziran
2015'te hazır olacak!
Yeryüzünde herşey için bir anahtar vardır
ve bilimsel çalışmalar bu anahtarlara
yönelik gerçekleştirilen önemli faaliyetlerdir. Geleceği imar eden ülkeler arasında
gösterilen ülkemiz, kim bilir belki de anahtarlar ile haşır neşir bir ilçenin eğitim
vadisinden, silikon vadisine dönüştüğüne
tanık olacak...

HABERLER

YOLLARIMIZI
YENİLİYORUZ

K

ar yağışı sonrasında zarar gören asfaltlarla ilgili gelen bildirimleri değerlendiren
Çekmeköy Belediyesi, oluşturduğu asfalt
ekibiyle yolları yeniledi.Tuzlama ve kar
küreme işlemlerinin zarar verdiği yollarda
oluşan çatlak ve çökmeleri tespitle çalışmalara başlayan ekipler, hasarlı alanları kesip kaldırarak, temizliğini yaptı. Ardından
asfalt serme ve sıkıştırma işlemi yapılarak
yollar hasarsız hale getirildi.
Bu çalışmalara eş zamanlı olarak, Aydınlar, Ekşioğlu, Alemdağ, Çatalmeşe
ve Reşadiye Mahalleleri’nde, İSKİ

tarafından yapılan; dere ıslahı atık su hattı ve yağmur suyu kanalı çalışmalarından
sonar ortaya çıkan asfalt eksiklerini giderme çalışmaları da devam ediyor.
Çekmeköy2023
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RECEBiM

Karadeniz müziğinin güçlü sesi…
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Rize’nin
bağrından kopan,
vatan sevgisiyle
yoğrulan adam
gibi adam…

Karadeniz’de doğdum büyüdüm ve adam oldum diyen, namı diğer “Recebim”le birlikteyiz.
Müthiş enerjisi, esprili kişiliği ve samimiyetiyle Çekmeköy 2023’e konuk olan yakışıklı sanatçı ile
röportajımız başlıyor.
SENİ TANIMAYAN BİRİNE KENDİNİ
NASIL TANITIRSIN?
Öncelikle şu an bu röportajımızı okuyan
herkese Allah’ın selamını iletiyorum. (S.A)
Ben tipik bir Karedeniz çocuğuyum. Örf ve
adetlerine, ilkelerine sonuna kadar sadık,
doğal, içten, samimi, sahnede dev, sahne
dışında deyim yerinde ise cüce, işine sadık
ve aşık, yerine göre hareket eden, hak edenle
gezmeyi ve paylaşmayı seven, yalanı dolanı
olmayan, 1973’te Rize’de doğan bir Türk evladıyım.

sanatçı olma aşkı da ağır basınca, soluğu
İstanbul’da aldım. İstanbul’a geldiğimde
üstümde bir lira bile yoktu. Bir kemençem
ve ben. Bu büyük metropole gelirken bile
para vermeden geldim. Tesadüf, biri İstanbul’a gidiyordu, ben de peşine takıldım
ve geldim. Geldik gelmesine de fakat ne
cepte para var ne kalacak bir yer... Ocaklarda yatarak, hayat mücadelesi verdim.
Anlayacağınız zor ama yine de güzel yıllardı. Çünkü bir amaç uğruna mücadeleyle
geçen yıllardı.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE GÖRENLERİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKAN
RİZE’DEN İSTANBUL’A GÖÇTÜNÜZ
NEDENLERİNİ
VE
SONRASINI
SİZDEN DİNLESEK?
Aşağı yukarı bunu herkes bilir, saklamaya
gerek yok. Rize’de işimiz gücümüz çay
toplamaktı, başka bir şey yok. Orta sondayken mecburen okuldan alındım, neden?
Çünkü çaylarımızı toplayacak adam yoktu.
Babam kemençe konusunda çok büyük bir
üstattı. Kendine has tarzıyla Rize’de herkesin gönlünde taht kurmuştu. O kemençe
çalarken ben gizliden izler ve hayaller kurardım ve nitekim onun gibi olmasa da ben
de kemençe çalmasını öğrendim. İçimdeki

SANAT HAYATINA YOLCULUĞUNUZ
NASIL BAŞLADI?
Ben Ortaokul yıllarında okul korolarında solo olarak çıkıp şarkı söylerdim. O
zamanlarda içimde bir istek vardı zaten. Belkıs Akkale türkülerini dinleyerek
büyüdüm. Benim öyle şarkı türkü ezberleme yeteneğim pek yoktur. Uzun bir mücadelenin ardından bir çok yerde sahne almaya başladım fakat albüm yapmam lazım.
Şirketlere ulaşmak, o dönemin ün yapmış
fakat şu dönemlerde yerlerde olan firma
sahiplerine ulaşmak ne mümkün. Bu arada
sözlerime devam etmeden şunu da hatırlatmak isterim, bana göre herkes kendine
bir kez daha çeki düzen versin. “Ne

oldum değil, ne olacağım” diye düşünmek lazım. “Çıktığın basamaklara iyi bak,
inerken onlara yine ihtiyacın olacak.”
Birçok yerde sahne alıyorum, gittiğim yerler tıklım tıklım, fakat plak şirketleri bize
kapılarını bir türlü açmıyor. Ancak demek
yeri ve zamanı gelmişti ki, aynı plak şirketi
kaset yapmam konusunda teklif yaptı. Ve
o albüm milyonlar sattı. Sonrasında ise bir
baktık ki “Recebim” olmuşuz...
RECEP YALNIZOĞLU NASIL RECEBİM OLDU?
Ayhan Alptekin’le çalıştığım yıllardı. Yeni
çıkacak albümümün altyapısını Ayhan
Alptekin hazırlıyordu. Çalışmalar esnasında Ayhan Abi sürekli Recebim aşağı, Recebim yukarı diye diye Recep, artık Recebim
oldu. Yani fikir babası Ayhan Alptekin’dir.
ÇAKIL DOLU BU YOLDA SİZE HİÇ
YARDIM EDEN OLDU MU?
Derneklerde, lokallerde, gecelerde şarkı
söylüyordum ve beni o dönemlerde sadece
belli bir kitle tanıyordu. Asıl patlamam
Bursa’da oldu. Önce Allah’ım bana yar
ve yardımcı oldu ardından manevi babam
diyebileceğim iş adamı Sn. Nail AYDIN.
Nail Babadan başkası benim için yalan.
Çekmeköy2023
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Karadeniz müziği bitti. Vatana millete
hayırlı olsun. Artık çekememezlik yapanlar
kına yakar her halde! Bırakın sanatçı milletini, evrendeki tüm insanlar için geçerli
olan şey şu: Adamlık adamlık… Saygı
duyarsan, saygı duyulursun. İsmail Türüt,
otantik Karadeniz müziğinin lideridir,
çünkü emek vermiştir. Fakat karakteri, şahsiyeti kendini ve ailesini ilgilendirir. Sinan
Özen’i bu noktada ayrı bir yere koymak
lazım. Geçekten efendi, güzel, adam gibi
adam. Tüm kalbimle söylüyorum keşke ilk
çıktığı yıllardan itibaren imkan verilseydi
de, Sinan Özen hepimizin başında bir lider
olsaydı. Karadeniz Müziği ondan sorulsaydı.
KARADENİZLİ SANATÇILAR ARASINDA KENDİNİZİ NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?
Ben kimseyi rakip olarak görmüyorum.
Doğrusunu söylemek gerekirse ben kendimi hiçbir yerde görmüyorum. Ancak şunu
söylemek istiyorum benim rakibim de, hedefim de, hayalim de yine benim. Kimse
gibi değilim ve olmaya da çalışmam.

GENELLİKLE SANATÇIDAN DOST
OLMAZ DERLER. SİZ BU KANIYA
KATILIYOR MUSUNUZ?
Birbirini anlamakta ve birbirine saygı
duymakta zorlanan her ortamda dostluklar olmaz. Adam kendine güvenmiyor
ki, sana da güvensin ve dostluk kursun.
İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın. Daha düne kadar karşımızda ceket
ilikleyenler bu gün kendilerini Kaf dağında zannediyorlar. Benim bunlar gibi dostum yok ve de olmasın. Geldiğiniz yeri
unutmayın, siz unutursanız Allah size en
acı şekilde hatırlatmasını bilir. Bir de özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum;
bizim camiada kim sanatçı, kim değil artık
ayırmak lazım. Adamın bir bestesi bile yok,
herhangi bir müzik aletini çalma becerisi
de yok, fakat sanatçı olarak anılıyor. Bence
bu durum gerçek sanatçılara bir hakarettir. Lütfen bu ayrımı yapalım sanatçı ayrı,
şarkıcı ayrıdır. Ses sanatçısı ayrı, sinema
sanatçısı ayrıdır. Sanat ve sanatçılık bu kadar hafife alınmamalı.
KARADENİZLİ SANATÇILAR ARASINDA BİR ÇEKEMEMEZLİK SÖZ KONUSU MU?
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FAZLA GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN
VE ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME
GELMEYEN NADİR SANATÇILARDAN
BİRİSİNİZ NEDEN?
Kendimi bildim bileli aile kavramına çok
önem veririm. Allah’ın takdiri her halde,
hiç istemediğim ayrılıklar yaşadım. Ben
ailesini bir reklam amacı olarak kullanan
meslektaşlarıma acıyorum. Bu sözlerim herkese değil elbet, onlar zaten belli. Bir de
bunun iyi tarafı var tabii ki. Onları mutlu
gören birçok insan onları örnek alarak bir
an önce evlenmek ve mutlu yuvanın sahibi olmak için acele ediyor. Gece hayatında yakalanan ve kameralara sitem eden ne
yazık ki, sanatçı diye adlandırılan kişilere
de çok kızıyorum. Onlar zaten oralara
yakalanmak için gidiyorlar, bir de kameralara sitem ediyorlar! Daha anlatılacak
çok şey var da! neyse…
KARADENİZ SİZE GEREKEN DEĞERİ
VERİYOR MU?

“Bu konuda gerçekten çok sitemkarım.
Özellikle Karadenizli sanatçının Karadeniz’in gözünde hiçbir değeri olmadığını düşünüyorum. Bunu söylerken de
halka değil üst düzey yöneticilere sitem
ediyorum. Bu durum beni gerçekten çok
üzüyor. Karadeniz’de Karadeniz müziğine
ve sanatçısına hiç mi hiç değer verilmiyor.”
Yıllardır bu piyasada olmama rağmen
memleketimde sadece bir kez konser
yaptım. Gerisini siz düşünün.
HEDEFLERİNİZ NELERDİ VE BU HEDEFLERE ULAŞABİLDİNİZ Mİ?
Hedeflerime gece gündüz çalışarak elhamdülillah ulaştım. Fakat bir hedefim daha
var. Memleketimde ikinci bir konser yapmak (Gülüyor)
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİNDE YER ALIYOR
MUSUNUZ?
Elimden geldiğince, zamanım müsait,
sağlığım elverdikçe her türlü sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım ve yer almaya
da devam edeceğim.
SANAT HAYATINIZ BOYUNCA
YAŞADIĞINIZ VE ÖMRÜNÜZ BOYUNCA UNUTAMAYACAĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?
Almanya polisinin bana yaptığını hayatım
boyunca unutamam. İstediklerini vermedim diye bana hava alanında yapmadıklarını bırakmadılar. Saatlerce aç
susuz ve buz gibi bir ortamda resmen
psikolojik işkence yaptılar bana. Unutmadım ve asla unutmayacağım.
SON OLARAK OKURLARIMIZA NELER
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Çekmeköy 2023’ü okudum. Gerçekten içeriği
ve kalitesiyle çok hoşuma gitti. Ayrıca bana
da yer ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
Yakında yeni bir albümle sevenlerimin
karşısında olacağım inşallah. Albümün ismi
de ”Son Şarkı” olacak. Son şarkı demişken
son sözümü de söylemek istiyorum.“Uyy
Rize’m senin için ölürüm”.

TEKNOLOJİ

TOPLU TAŞIMADA ORTAK ÇÖZÜM

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve sosyal
medya hesaplarından gelen talepler doğrultusunda, toplu taşıma ulaşımı ile ilgili
görüşmeler gerçekleştirmek üzere İETT
yetkilileri ve muhtarları misafir etti.
Çekmeköy Belediyesi’nde gerçekleşen
görüşmeye İETT adına; Ulaşım Daire
Başkanı Abdullah Kazdal, Özel Ulaşım
Müdürü Recep Albayrak, Bölge Sorumlusu Mevlüt Doğuç katılırken, mahalle
muhtarları ve başkan yardımcıları Çekmeköylülerin sesi oldular.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Mahallelerde dolaşırken
vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ulaşım
sorunlarını iletiyor. Bizler not alıp, ilgililere bildiriyoruz. İstedik ki bir toplantıyla her iki tarafı bir araya getirelim,
yetkililer beklentileri birinci ağızdan
dinleyerek çözüm bulsunlar. Bugüne
kadar yaptığımız talepler neticesinde
hatların çoğaltılması, otobüslerin yenilenmesi ve duraklar konusunda iyi
bir noktaya geldik. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız

Sayın Kadir Topbaş başta olmak üzere
tüm İETT çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
Nüfusu hızla çoğalan bir ilçe olarak, daha
fazlasına ihtiyacımız olduğu gerçeğini
gözönünde bulundurarak bu toplantıyı
gerçekleştirdik,” dedi.
Tüm söylenenleri dikkatle dinleyen ve not
alarak çözüm önerilerini sunan Ulaşım Daire
Başkanı Abdullah Kazdal da, “Ulaşım
bire bir belediyenin görevi olmamasına
rağmen Sayın Poyraz’ın ilgisi neticesinde
bölge için hazırlanan projelerimizde zorluk çekmiyoruz. Yerel yönetimlerin konu
ile alakadar olması ve doğru tespitlerle
yönlendirmesi bizim için önemli,” dedi.

ORTAK TALEP DURAKLAR
Her mahallenin ulaşım güzergâhına göre
hat taleplerini ileten muhtarların ortak noktası, kapalı ve oturaklı duraklar
oldu. Yenilenen durakların bazılarının
üstünün kapalı olmadığını ileten muhtarlar özellikle yağışlı günlerde öğrencilerin çok sıkıntı yaşadığını ilettiler.
Adliye Hattı Canlandırılacak
Kartal Adliyesi’ne ulaşımla ilgili taleplerin de çok olduğunu belirten muhtarlara, bu hattın canlandırılacağı ile ilgili bilgi
verildi. Ömerli, Sırapınar, Koçullu, Hüseyinli projeleri ile ilgili düzenlemelerin
de yapıldığını belirten yetkililer, Alemdağ,
Taşdelen, Çatalmeşe, Ekşioğlu, Taşdelen
Mahalleleri’nde ki hatların iş saatlerinde
çoğaltılabileceğini söyledi.
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BAŞARI HİKAYELERİ İLE
PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ

2

Özen
ALTIPARMAK
[ALTIPARMAK]
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Altıparmak uluslararası bal pazarının
en önemli markalarından biri…
Türkiye’nin en büyük bal ihracatçısı
olması kalitesinin ispatı…
Doğal ve saf balı Türkiye’nin dört
bir köşesinden soframıza taşıyan Altıparmak’ı yakından tanımak için
sözümüzü balla kesiyor ve röportajımıza geçiyoruz.

kullanımı Türkiye’de ilk defa 2004 yılında
bizim tarafımızdan hayata geçirildi. Yeni
ürünümüz Katla Balla da tek kullanımlık
ambalaj yapısıyla ülkemizde ilk ve tek
konumunda.

BİZE KENDİNİZİ KISACA TANITIR
MISINIZ?
1953 yılında Ankara’da doğdum. ODTÜ
İdari İlimler Fakültesi mezunuyum. Mezuniyetimden sonra, bir döküm fabrikasında üretim planlama şefi olarak iş hayatına
başladım. Daha sonrasında farklı işlerle
meşgul olurken, kendi işimi kurma fikriyle
Altıparmak için yola çıktım.
ALTIPARMAK’I, BAL ÜRETİMİ YAPAN DİĞER FİRMALARDAN AYIRAN
ÖZELLİKLER NELERDİR?
Altıparmak Gıda olarak doğal ve sağlıklı balı
tüketicilerimize sunma yönündeki hassasiyetimizin ve bu konudaki öncü uygulamalarımızın bizi farklılaştırdığını düşünüyoruz.
1986 yılında kurduğumuz alanında bugün
Türkiye’nin en modern tesisleri olan ve dünyada da sayılı ilk 4 bal analiz laboratuvarı
arasında yer APİLAB (Altıparmak Gıda
Analiz Laboratuvarımız) sadece bizim veya
Çekmeköy ilçemiz için değil, tüm ülkemiz
için gurur verici nitelikte. İnovatif bakış
açımız ve her zaman daha iyiye ulaşma
çabamız dünyanın en büyük 4. bal şirketi
olmamızı sağladı.
ALTIPARMAK ÜLKEMIZDE BÜYÜK
İSTİHDAM SAĞLIYOR. İŞVEREN
OLARAK BİZE FİRMANIZDAN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?
1980 yılında kurulan ve bünyesindeki
Balparmak, Binbirçiçek ve Balkovan
markaları ile ulusal bal pazarının en
büyüğü olan kurumumuz, uluslararası bal
pazarının da en önemli oyuncularından biri
konumunda. 350’nin üzerinde çalışanımız-

la, Türkiye’nin en büyük markalı bal ihracatçısı konumundayız.
TÜRKİYE’NİN ZİRVESİ, DÜNYANIN
4.BÜYÜK BAL ŞİRKETİSİNİZ. BU
BAŞARININ SIRRI NEDİR?
Biz işimizi çok seviyoruz ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tüketicilerimizin
sağlığını korurken onlara daima en iyisini
sunmak, arıcılarımızın gelişimine katkıda
bulunmak ve balın değerini hak ettiği en
üst noktaya taşımak başlıca önceliklerimiz.
Yaklaşım bu olduktan sonra, başarı beraberinde geliyor.
FİRMANIZIN ÜLKEMİZDE
BAŞARDIĞI İLKLER NELERDİR?
Balda kalıntı analizi, balda orijin tespit analizi, tüm gıda sektörü için bir ilk olan kapak
üzerine garanti bandı uygulaması, balların
yörelere göre sınıflandırılması, metal kapak
üzerine beş renkli baskı, ürün güvenlik
çözümleri olan RF (radyo frekans) ve EM
(elektromanyetik) teknolojileri ile ürün takip
çözümü Holospot teknolojisini ilk kez bir
arada kullanılması Altıparmak Gıda’nın
eserleridir. Sektörde çıt kapaklı ambalaj

ALTIPARMAK SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR MU?
Kurum olarak arıcıları iş ortağımız olarak
görüp; çalışma koşullarını iyileştirmek,
mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
yaşadıkları sıkıntı ve zorlukları kamuoyuna aktarmak ve farkındalığı bu yönde
artırabilmek amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdik ve hayata geçirmeye
de devam ediyoruz. TUBİTAK’la işbirliği
yaparak geliştirdiğimiz “Balda Yörelere
Göre Kalıntı, Hile ve Orijin Tespiti” projemiz
2004 yılında başladı. Hedef ihracatın önünü
tıkayan, Türk bal ve arıcılık sektörünün en
büyük sorunları olan balda kalıntı, hile ve
orijin değiştirme problemlerinin çözümüne
yönelik çalışmalar yapmaktı. Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, biyolog
ve teknikerlerden oluşan uzman bir kadro
görev yaptı. Arıcılara eğitimler verildi. Arıcı
birlikleri ile işbirliği yaparak ve İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’nin
de desteğiyle eğitimlerimizi sürdürüyoruz.
Projemizi, içeriğini genişleterek “Balda
Sürdürülebilir Kalite İçin Arıcılık Eğitimleri” olarak yeniden adlandırdık.
SON OLARAK ÇEKMEKÖY 2023 ARACILIĞIYLA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker, İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Belediye
Başkanımız Ahmet Poyraz’ın teşrifiyle 2012
yılında temelini attığımız Çekmeköy’deki
tesisimiz içindeki yeni kompleksimizin
2015 yılının ilk yarısında tamamlanmasını
planlıyoruz. Yeni kompleks ile depolama, analiz ve paketleme kapasitelerimizde
önemli bir artış sağlayacağız. Mevcut tesisimiz zaten şu anda Türkiye’nin en büyük bal
tesisi; yeni kompleksimiz tamamlandığında
ise dünyanın en büyük bal merkezi olacak.
Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak hedefimizi daha önce dile getirmiştik.
Biz Çekmeköy’e 1993 senesinde geldik,
o günlerde ilçemiz şu anki halinden çok
daha farklıydı. Çekmeköy’ün büyümesine,
gelişimine günden güne şahitlik etmek, bu
sürecin bir parçası olmak ve artık Çekmeköy’ümüzde bir dünya markasını şekillendiriyor olmak bizim için büyük mutluluk.
Röportaj Soner
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KÜLTÜR sanat
KÜLTÜR
sanat
Deniz BİNİCİ / SOSYOLOG
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR NÜVELERİ

DAHA ANLAMLI İLETİŞİM
İÇİN ‘SÜKÛT’

K
Kısa Kısa

elimeler
ülkesinin
en
anlamlı
anlatım
araçlarından biri sükûttur.
Konuşma kalabalığının
arasında sessizce yükselir. Hem zihne hem de kalbe dokunabilme
kabiliyetine sahiptir. Sükût her ne kadar
sözlüklerde ‘söz söylememe’ anlamını
taşısa da, aslında sadece konuşmamaktan çok daha fazlasını barındırır. Nitekim
Mehmet Akif Ersoy bunu en güzel şekilde ifade eder: “Konuşmak bir mana ise
susmak bin bir mana.”
Sükût, insanın içine dönmesini ve zihinsel süreçlerini hızlandırıp geliştirmesine imkân tanır. Sürekli konuşmak,
düşünceyi ve düşünmeyi erteler. Sükûtu
daha iyi bir anlam ve ifade için hazırlık

vetiresi olarak düşünebiliriz. Bununla
birlikte, konuşan insan dinleme yetisini
de kaybetme tehlikesi içerisinde kalabilmektedir. Hatta zaman içerisinde en
doğruyu ben bilir ben söylerim yanlışına
dahi düşme durumu ortaya çıkabilmektedir.
Arif Nihat Asya’nın “Şu birkaç dakikalık
sükûtumuzda bize en güzel hitabelerinden
birini dinletebilirdin.” sözü anlamın nerede saklı olabileceğine işaret niteliğindedir. Sükûttaki anlam bereketini âlimler
kullanmayı ihmal etmemişlerdir. Bilgi
seviyesi olarak en üst noktalarda olmalarına rağmen sessizlik ile oluşan anlam
akışının varlığına inanıp, bir miktar susup yeteri miktar konuşmuşlardır. Ancak konuşmanın tamamen terk edilmesi

de hoş karşılanmamaktadır. Yerli yerince,
zamanında, bizi ilgilendiren konularda elbette konuşulmalıdır. Zaten sözlü iletişimin
de önemli olduğunu dinimiz bize hatırlatmaktadır. Bunun en önemli nişanesi de selam vermektir.
Sükûtun bir diğer hikmeti ise sabrı
güçlendiren ve ani çıkışlar yapılmasına
mani olan tarafıdır. Kızgınlık anlarında ağızdan çıkan sözlerin pişmanlığını
yaşamamak için sükût sakin bir liman
olabilmektedir. Sabır ve sükûtun birbirine
temel teşkil ettiğini de anlayabileceğimiz
Franz Kafka’nın şu sözüne sıklıkla kulak
vermekte fayda var:
“Şimdi bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim.”

“Zaman! Zaman! Zaman nedir? İsviçreliler onu imal eder. Fransızlar onu stoklar. İtalyanlar onu arar. Amerikalılar
onun para olduğunu söyler. Hindular onun var olmadığını söyler. Benim ne dediğimi bilmek ister misin? Ben zaman
bir hırsızdır diyorum.” / BeattheDevil
“Burada kendimizi mahvetmek, kalplerimizi kırmak, yanlış insanları sevmek ve ölmek için bulunuyoruz.”/ Moonstruck
“Dünyadaki tek şeytan kendi kalplerimizdedir. Savaşlarımızı sadece kalplerimizde yapmalıyız...”/ Gandhi
“Oyun böyle oynanır: Karşı tarafı doğru hamleyi kendisinin yaptığına ikna ederek.”/ Adalet Peşinde - LawAbidingCitizen
“İyilik içten gelir. İyilik bir seçimdir. Bir insan seçemezse, insanlıktan çıkar...”/ Otomatik Portakal
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KOD ADI: K.O.Z

B

üyük bir iddiayla vizyona giren
Kod Adı: K.O.Z.,
filmin yönetmeni
Celal Çimen ve
yapımcısı
Uğur
Ya l ç ı n k a y a ’ n ı n
açıklamalarıyla yükselen beklentileri
karşılayamadı. Konusunu ülkenin yakın
tarihinde yaşanan olaylardan alan film,
17 Aralık operasyonu ve paralel yapı
ile mücadeleyi bilmediğimiz yönleriyle
işleme iddiası taşımaktadır. Bu iddiayı
filmin afişinde açık biçimde görüyoruz:
Söylenenler mi doğru, öğrenecekleriniz
mi?
13 Şubat 2015’te vizyona giren filmin
fragmanları, galası ve birçok bölümü
özellikle sosyal medyada geniş yer aldığı
için filmin gizemi olarak görülen K.O.Z.
yi açıklamakta bir beis görmüyorum.
K.O.Z. yani Köstebek Operasyonu
Zamanı. 17 Aralık operasyonu ve beraberinde sürdürülen paralel yapı ile mücadeleleri, köstebek avı olarak ön plana
çıkaran film, bu ismi filmde başbakan
rolünü üstlenen Cem Kurtoğlu’nun bir
repliğinden alır.
Filme gelen tüm eleştiriler, filmin Ak Parti
yanlısı bir propaganda olduğu ve bizzat Ak
Parti eliyle desteklendiği yönünde olmuştur. Nitekim film vizyona girdikten sonra
da, her şeyin sorumlusunun ‘paralel yapı’
olarak gösterildiği yönündeki eleştiriler
artarak devam etmektedir. İçerik açısından
herkes tarafından bilinen konular işlenmiş
gibi görünse de, medyaya yansımamış
olan bir gündemin de filme dâhil edildiğini
belirtmek de fayda var. Film teknik olarak
kötü olsa da, gündeme bulunduğu bu katkı
açısından dikkate değer. Ayrıca gündeme

aşina olmayanlar için sunduğu arka plan
ile zihinlerdeki birçok boşluğu tamamlayacak niteliktedir.
Teknik açıdan ele alınacak olursa film,
hem senaryo hem çekim hem de oyunculuklar açısından tam bir fiyasko. Senaryo içerisindeki boşluklar, gerçek hayatta
karşılığını bildiğimiz ama film içerisinde
havada kalan, ne için bu filmde yer aldığını anlamadığımız kişiler ve Kurtlar
Vadisi’nden rol çalan birçok sahneyle, izleyiciyi tam bir hayal kırıklığına
uğratıyor. Başarısız oyunculuklar, filmin duygusunu izleyiciye de geçiremiyor.

Dolayısıyla film konu olarak merak uyandırsa da, bu merak oyuncular tarafından ne
yazık ki desteklenemiyor.
Tüm bu olumsuzluklarına rağmen film;
kendine edindiği derdi işleme cesareti,
bu konuyu ele alma gayreti ve azmi için
izlenmeye değer.
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2 ŞİİR 1 ŞAİR
“Bir Nasip Kalmamış Gecelerde Başımı Alıp Kaçamıyorum”:

RÜŞTÜ ONUR...

R

22 yaşında veremden hayatını kaybeden şair, kendisi gibi genç
yaşta veremden ölen arkadaşı Muzaffer Tayyip Uslu ile birlikte
‘Zonguldaklı Şairler’ olarak tanınırlar. Ölümlerinden sonraki
yıllarda yayımlanan her şiir antolojisinde ‘Zonguldaklı Şairler’
olarak anılırlar.

üştü Onur, 3 Ağustos
1920’de
Devrek’te
doğdu. İlköğrenimi
burada tamamladı, ortaöğrenimine Kastamonu’da başladı ve
liseyi Zonguldak’ta
bitirdi. Bu yıllarda tüberküloza yakalandı
ve öğrenimine bir yıl ara vermek zorunda
kaldı. Sonra okuluna dönmüşse de, çok
geçmeden öğrenimini yarım bırakarak
Zonguldak Maliye Varidat (Gelirler) Memur Muavini olarak çalışmaya başladı.
Ne var ki, kısa bir süre sonra hastalığı
şiddetlendi ve 1941-1942 yılları arasında
önce 3 ay Zonguldak’ta, daha sonra Heybeliada Sanatoryumunda tedavi gördü.
İstanbul’da tedavi gördüğü sırada Anafartalar Vapurunda Mediha Sessiz adlı
bir kızla tanıştı. Bu tanışma, iki gencin
bütün hayatını değiştirdi. Tedavisi bittiği zaman Rüştü Onur yeniden Zonguldak’taki memuriyet görevine döndü.
Ancak İstanbul günlerinde âşık olduğu
Mediha’yı unutamadı ve genç kadın ile
yazışmaya başladılar. İki gencin mektuplarından taşan aşkları, 5 Ağustos
1942’de nişanları ve aynı yılın sonunda
da evlilikleriyle taçlandı.
Hastalığının şiddetlendiği 1941-1942
yılları arasında Behçet Necatigil ve
yakın arkadaşı şair Muzaffer Tayyip Uslu
ile birlikte Zonguldak’ta çıkan dergi ve
gazetelerde, İstanbul’da yayımlanan
Değirmen mecmuasında şiir ve yazılar
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yayımladı.
Rüştü Onur, Mediha’nın İstanbul’daki
evine yerleşti. Geçimlerini sağlamak için
Şair Leyla Sokağı’nda sebze satmaya
başladı. Henüz kavuşmuş olan sevgilileri
mutluluklarının daha çok başında büyük
acılar beklemekteydi. Genç kadın ne yazık
ki 12 Kasım 1942’de öldü. Mediha’nın
ölümü Rüştü’yü yaşamından vazgeçirecek
kadar sarstı.
Evlilikleri sadece 40 gün sürmüştür.
Eşinin ölümünün üzerinden sadece
15 gün geçmişken, 2 Aralık 1942’de
hayatını kaybetti.
Ortaköy mezarlığına defnedilen Rüştü
Onur’un şiir ve yazıları 1956 yılında
Salah Birsel tarafından ‘Rüştü Onur’ adı
ile bir kitapta toplanmıştır. Yıllar sonra
2013 yılında, Rüştü Onur ve Muzaffer
Tayyip Uslu ikilisinin hayat hikâyeleri
Kelebeğin Rüyası adlı film ile gündeme
taşınmıştır.
DENİZE SERENAD
Neyim varsa
Sana bırakmalıyım deniz
Sende geçmeli mevsimlerim
Sende çiçek açmalı ağaçlarım
Sende yaşamalıyım deniz
Asi ve hür
Sende ölmeliyim
Bulutlara bakarak

Payıma düşen toprak parçası
Senin de payına düşer;
Ayrılık gayrılık yok.
Ölüm mukadder nasıl olsa,
Ama henüz vakit varken.
Daha gün,
Karşı apartmanın balkonunda.
Dur bakalım hele.
Ben salatamı satayım
Şair Leyla sokağında
Sene gene koş,
Bez fabrikasındaki
Tezgahının başına…
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KARANLIKTA DİYALOG
MÜMKÜN MÜ?

“Sıkıldım artık ışıkları açalım!”
“Elektrikler gelsin artık!”
“Elektrikler gidince resmen hayat durdu!”
“Karanlıkta da bir şey yapılmıyor ki!”
Karanlıkta gerçekten bir şey yapılmıyor
mu acaba? Yoksa biz aslında o kadar tek
düze yaşıyoruz ki; görmeden, duymadan,
yürümeden kısacası ömrümüzün sonuna
kadar sahip olacağımızı düşündüğümüz
duyularımızdan birini yitirdiğimizde ne
olacağını kestiremediğimiz için mi böyle
üstünkörü cümleleri kolayca sarf ediyoruz?
Peki ya bizim için sadece birer yakınma cümlesi olan bu duyu eksiklikleriyle
yaşamak zorunda olan insanlar ne yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Bu soruların cevapları
ne olursa olsun, düşünmeye değmez mi?
Ya da düşünmek yerine bir buçuk saatlik
bir deneyimle tüm bu soruların cevabını
bulabilirsiniz! Karanlıkta Diyalog deneyimi,
Gayrettepe Metro İstasyonu Diyalog Sergi
Alanı’nda size bu fırsatı sunuyor.
Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark)
Karanlıkta Diyalog, 130 kentte 7 milyondan fazla insana “dokunmuş” bir projedir
ve Türkiye’de ilk kez İstanbul’da paylaşıma sunuldu.
Karanlıkta Diyalog sizi parkta dolaşmak,
bir caddede karşıdan karşıya geçmek
gibi günlük hayat deneyimlerine sokar,
ama tümüyle karanlıkta! Duyularınızı
uyandırarak ve farkındalığınızı derinleştirerek...
Görme engelli rehberler eşliğinde
sürdürülen yolculuk, sizin dokunarak,
koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir

biçimde görmenize kapı aralayacak ve sizi
unutulmaz bir yolculuğa çıkartacak.
Karanlıkta Diyalog, çığır açan, eşsiz ve daha
önce hiç “görülmemiş” bir sergi olarak dünyada tanınmıştır. Ziyaretçilerine İstanbul’a
özgü koku, ses, sıcaklık, doku ve ortam ile
tasarlanmış bir kısım kentsel deneyimin
tümünü karanlıkta yaşatmaktadır.
Sergiye gidenler, görme engelli rehberlerin yol göstericiliğinde, sadece elinde
klasik beyaz bastonuyla İstanbul’u
görmeksizin “görecek” ve önemli mekânları ziyaret edecek.
Hiçbir şey görmeden, gitmek istediğiniz
yere size götürecek gümbür gümbür gelen bir metroya bindiğinizi ya da Taksim
Meydanı’nda istediğiniz yere gitmek üzere
yoldan karşıya geçmeye çalıştığınızı bir
hayal edin!
Rahat olun! Sesler ve kokular size yol
göstermek üzere orada olacak! Peki tüm
bunlar güvenli yolculuğunuzda size rehberlik etmeye yetecek mi?
Karanlıkta Diyalog az görmenin ya da hiç
görmemenin ne demek olduğu konusunda
tüm algılarınızı sonsuza dek değiştirecek!
Bu sergi ile,İstanbul’u görmenin ötesinde
“görün”!
KARANLIKTA DİYALOG KİMİN
ESERİDİR?
Karanlıkta Diyalog’un kurucusu Andreas Heinecke, bir radyo istasyonunda çalışırken, bir kaza sonucunda görme
duyusunu kaybeden bir görme engelliyle
karşılaşır. Önce acıma duygusu hisseder
ve nasıl davranması gerektiğini bilemez.
Ama kısa sürede görmeyen insanların,

görenlerin sahip olmadığı birçok özelliğe
sahip olduklarını anlamıştır. Andreas,
genç meslektaşını iyi bir radyocu olması
için eğitirken, görme engelli genç de onun
hayata dair konularda eğitmeni olmuştur.
Kelimenin tam anlamıyla, görme engelli
bir insan Andreas’ın “gözlerini açmış” ve
onun farklılıkların ötesine geçerek neler
yapabileceğimiz konusunda düşünmesine
sebep olmuştur. Bu ilişkinin olağanüstü
değerinin farkına varan Andreas, 1995’te
ilk sosyal girişimini başlatmıştır. O günden
beri kendini, insan karşılaşmalarında
oluşan boşluklar/iletişimsizlikler arasında
köprüler kurmak için yeni yollar bulmaya
adamıştır.
Andreas felsefe doktorudur ve Almanya’daki European Business School’da sosyal ticaret dersleri vermektedir.
Gayrettepe Metro İstasyonu’nda bulunan
sergi, hafta içi ve hafta sonu farklı zaman
periyodlarında ziyaret edilebilir. Sergi hakkında daha detaylı bilgiye web adresinden
ulaşabilirsiniz: http://www.dialogistanbul.
com/anasayfa

Gözlerini kapat
Sezgilerini kullan
Ve daha aydınlık bir
dünyaya adım at
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KÜLTÜR SANAT

SEVGİYLE YÜRÜDÜK

Ç

ekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları
Şahmettin Yüksel, Fatih Sırmacı, Ahmet
Epli ve Latif Coşar’ın aralarında bulunduğu ekipler, her yıl 14 Şubat’ta geleneksel
olarak düzenlenen sevgi yürüyüşü etkinliklerinde vatandaşları güllerle selamladıla Çekmeköy sokaklarına dağılan ekipler,
Alemdağ, Taşdelen, Şahinbey Caddesi ve
Doğa Park’ta vatandaşlara Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamını
ileterek, sevgililer gününü kutladılar.
Çekmeköy, Alemdağ Taşdelen ve Doğa
Park’ta yapılan sevgi yürüyüşlerinde
sağanak yağan yağmura rağmen sokakta
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yürüyen 7’den 70’e tüm Çekmeköylülere
güller dağıtıldı. Sevgi yürüyüşleri esnasında cadde üzerinde bulunan esnafların

kapıları çalınarak kendilerine güller
takdim edildi.
14 Şubat Sevgiler Günü’nün sadece
çiftler için değil, sevmek paydasında
buluşan herkes için önemli olduğunu
belirten Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, severek yapılan her işte
başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Başkan Poyraz 2009 yılından beri her
fırsatta ev ve esnaf ziyaretlerinde buluştuğu Çekmeköylüler’e sevgiyle hizmet ettiklerini ifade etti.
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TARİH DİLDE CAN BULUYOR:

ÇEKMEKÖY

Bir Sözlü Tarih Çalışması
İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle
olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep
sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı
olarak, objektif bir biçimde inceleyen
sosyal bilim dalına tarih denir.
Tarih bilimini hep böyle tanımladık ve hep
böyle okuduk. Her ne kadar tanımda insan
merkezli bir yaklaşım söz konusuysa da
tarih bilimi insanın ortaya koyduğu olaylar üzerinden ele alınmıştır. Olayı meydana
getiren insan faktörü biraz daha arka planda kalmıştır. Ancak bazen, olayları daha iyi
anlamak için tarihe insanın günlük yaşamı,
zevkleri, insan ilişkileri, insan duyguları
açısından bakmak gerekir. Bu durum her ne
kadar öznel bir alan olsa da nesnesi insan
olan bir bilimi anlamak açısından önemlidir.
Biz Mohaç Savaşını, Ridaniye’yi, Kurtuluş Savaşı gibi birçok savaşı, birçok tarihi
olayı ayrıntılarıyla biliriz de, o olayı meydana getiren insanların o olaylar hakkında
ne düşündüğünü ya da o olayları meydana
getirirken ne hissettiğini bilmeyiz. Çünkü bu
durum yukarıda da belirtildiği gibi öznel bir
alandır. İşte “Tarih Dilde Can Buluyor: Çekmeköy” kitabı,tarihin göz ardı edilen birçok
noktasına ilişkin not düşülecek anlamlı bir
eser olarak çıkıyor karşımıza.
“Tarih Dilde Can Buluyor: Çekmeköy”
kitabı Çekmeköy Belediyesi’nin hayata
geçirdiği Ailemizin Çınarları isimli uzun
soluklu bir projenin somut çıktısı olarak
elimizde. Bu proje yaşlılara vefa amacıyla 65 yaş ve üstü, en az 30 yıldır Çekmeköy’de ikamet eden kişilerle yapılan sözlü
tarih görüşmelerinden oluşmaktadır.Yaşlılar
ile yapılan görüşmelerde ilçenin sosyal ve
kültürel tarihine, gelişimine, kişilerin bireysel hikâyelerine derinlemesine bir yolculuk yapılmış ve bu yolculuktan elde edilen
bilgilerden güzel bir eser oluşturulmuştur.
Görüşmeler kamera ve ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış, kişilerin evlerinde
bulunan fotoğraf ve belgeler de titizlikle
kaydedilmiş ve bu kitapta kullanılmıştır.
Görüşmecilerin verdiği bilgiler resmi
tarih bilgileriyle karşılaştırılmış ve
doğruluğu teyit edilmiştir. Bunun dışında öznel bilgiler ise sistematik olarak
bir araya getirilmiş ve farklı başlıklar
halinde okuyucuya sunulmuştur.
25 Çekmeköylü, bireysel yaşamlarından
hareketle mahallelerinin, Çekmeköy’ün, İstanbul’un hatta ülke tarihinin akışına ilişkin

kişisel bilgiler sunmuştur. Tarihi dokunun
içerisinde önemli bir yere sahip olan
bu öznel yaklaşımlar, tarihin kültürel
ve sosyal açıdan ele alınması noktasında
önem taşımaktadır. “Tarih Dilde Can Buluyor: Çekmeköy” kitabı bu noktada önemli
bir eksikliğin tamamlanmasına büyük bir
katkı sunarak, Çekmeköy’ün ve İstanbul’un
kültürel tarihine öznel bir bakış getiriyor.
Kitap temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın
teorik çerçevesi çizilmiştir. Bu bölümde
çalışmanın yöntemi ile ilgili bilgiler aktarılmış aynı zamanda sözlü tarihe ilişkin
bir makale de bu kitapta yerini almıştır.
Bu makale sözlü tarih alanında yapılacak
çalışmalar için yol gösterici niteliktedir.
Birinci bölüm aynı zamanda Çekmeköy’ün
ve mahallelerinin resmi tarihine ilişkin kısa
bilgiler de içermektedir.
Kitabın ikinci bölümü ise bu çalışmanın
asıl bölümünü oluşturmaktadır.
Görüşmecilere yaşadıkları mahallelerin isimlerinin kaynağı üstüne sorular sorulmuş ve
bu çerçevede alınan bilgiler tartışılarak işlenmiştir. Bu bilgiler aynı zamanda ilçenin
tarihine ilişkin önemli ipuçları vermiştir.
Yarım asır öncesinde ilçenin mahallelerini
oluşturan yerler birer köydü. Bu köylerin kültürel dokusuna, adetlerine, günlük
yaşamlarına ilişkin detaylı bilgiler verilmektedir. Köylerin kökeninde ise göçler önemli
bir yer almaktadır. Görüşmecilerin göçlere
ilişkin anlattığıbilgiler kitapta tarihsel
gerçekliklerle karşılaştırılmış ve konu
etraflıca ele alınmıştır.
Belirtilen hususlar dışında Çekmeköy’de
aile yapısı, iş hayatı, gündelik hayat,
komşuluk ilişkileri, düğün adetleri, bayram gelenekleri gibi toplumsal dokuyu
oluşturan
konular
görüşmecilerin
gözünden detaylı bir şekildeaktarılmıştır.
“Bir yol hikâyesi ve ilçenin adım adım
gelişimi”. Bu ifade aynı zamanda kitabın
başlıklarından biri.Yolların hikâyesi Çekmeköy ile İstanbul arasında kurulan ilişkinin ana hatlarını da bize anlatmaktadır.
Yollar bizi görüşmecilerin anılarına,
kitaplarda bile bulamayacağımız hikâyelerine götürmektedir. Ki bu hikâyelerin
pek çoğu İstanbul’un yarım asır önceki
halini resmetmektedir.
Kitabı baştan sona dikkatlice okuduğunuzda uzunca bir dönemin fotoğrafı çıkacaktır
karşınıza. 200 bini aşkın nüfusa sahip bir
ilçenin temel taşlarına yolculuk yapacak,

Orhan Gazi zamanından Kanuni dönemine, Kurtuluş Savaşı’ndan tek partili
döneme, Menderes’in idamından Çekmeköy’de çocuk olmaya, kadın olmaya dair
izleri bulacaksınız.
Birçok sözlü tarih çalışmasında bilgiler
savruk ve dağınık bir şekilde kitaba alınmıştır. Ancak bu eserde görüşmecilerin
anlattıklarının sistematik olarak bir araya
toplandığını, bilgilerin birçok kaynaktan
faydalanılarak kontrol edildiğini görüyoruz.
Yazar, görüşmecinin anlattığı bilgilerdeki
yanlışları düzelterek kitaba koymak yerine,
bunları tartışmayı ve neden öyle düşünmüş
olabileceği hususunda görüşler beyan etmeyi yeğlemiştir. Ayrıca ele alınan her konu
değişik kaynaklardan desteklenmiş, etraflıca
araştırmalar yapılarak birim bilgiden yeni
bilgiler üretilmiştir.
Eserin bir önemli özelliği de birbirinden
bağımsız, savruk bir takım bilgilerin derlenerek önemli bir çalışmaya dönüştürülmüş
olmasıdır. Bu hususta “Prens Said Halim
Çiftliği” önemli bir başlık olarak ön plana
çıkmaktadır.
Zahmetli ve titiz bir çalışma sonucu hazırlanan eserin sözlü tarih ve kültür tarihi
alanında çalışma yapacak araştırmacılar
için önemli bir başvuru kaynağı olacağına
inanıyorum.

Hazırlayan : Salih GEBEL
DERGİNİN KÜNYESİ

ADI: Tarih Dilde Can Buluyor: Çekmeköy
YAZARI: Deniz BİNİCİ
YAYIN: Çekmeköy Belediyesi
BASKI YILI: 2014
SAYFA SAYISI: 320
Çekmeköy2023
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MUCİZEDEN
KÂBUSA DÖNÜŞEN
KİMYASAL:“DDT”
Ayşe Seval PALTEKİ

Çevre Mühendisi
Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Bir gün, Alman bilim
adamı Paul Müller, sentetik bir kimyasalı
böcekler üzerinde
denemeye karar verdi.
Cam bir kabın içerisini
beyaz renkli kokusuz
bir toz olan bu
kimyasal ile kapladı
ve ardından içerisine
evlerde rastlanabilen
böcekleri doldurdu.
Başlangıçta hiçbir şey
olmadı, ama ertesi gün
tüm böcekler ölmüştü…
48 - Çekmeköy2023

S

öz konusu kimyasal kısaca DDT olarak anılan
Dikloro Difenil Trikloroetan’dı. Paul Müller’ın
1930’ların sonundaki bu
keşfi, dünya için adeta bir
mucizenin habercisiydi.
DDT ucuza mal edilebiliyor ve hızlı şekilde çok miktarda üretilebiliyordu. Üstelik
insanlar ve sıcakkanlı canlılar üzerinde
ispatlanmış herhangi bir olumsuz etkisi de
yoktu.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Avrupa’nın birçok ülkesinde sıtma ve tifüs
hastalıkları sonucu ölümler kol geziyordu. Ufacık sivrisinekler sıtmaya, pireler
ise tifüse davetiye çıkartıyor ölüm hızla
yayılıyordu… Askerleri ve sivilleri bu
hastalıklardan korumak gerekiyordu.
1944 yılında İtalya’nın Napoli kentindeki büyük tifüs salgınından korunmada DDT kullanıldı ve başarıya ulaşıldı.

İnsanlar, şehirler DDT tozu ile bol bol
ilaçlanıyordu. Yalnızca Almanya’da
bir sene içerisinde tam 10.000 ton DDT
kullanıldı. 1948 yılında 2.8 milyon sıtma
vakasına rastlanan Sri Lanka’da, DDT
ile müdahalenin ardından vaka sayısı
30’a kadar düştü. Mucize kimyasal DDT
sayesinde Avrupa’da sıtmaya rastlanmaz
oldu.
1940’lı yıllardaki bu mucizeye şüpheyle
yaklaşan bilim adamları da vardı. Bazı
böcek türlerinin direnç kazandığını ve
ilaçlama miktarı artsa dahi bunların yok
edilemediğini farkettiler.
Ancak tüm bu şüphelere rağmen DDT mucizesinin mucidi Paul Müller 1948 yılında
Nobel Tıp Ödülü ile ödüllendirildi.

Ve bir rüya başlar…

Savaş sonrası gelişmiş ülkelerde tifüs,
sıtma gibi hastalıklar daha seyrek
görülmeye başladığında, DDT ken-
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disine farklı kullanım amaçları edindi.
Hayvanların zararlı böceklerden korunarak,
daha fazla süt ve et elde edilmesinde, meyvelerin daha lezzetli ve büyük yetişmesinde,
evlerde haşerelerin yarattığı problemlerin
önlenmesinde, insanlar DDT’yi en büyük
destekçileri olarak görmeye başladılar. Öyle
ki dönemin reklamları, bebek odalarında bile güvenle kullanılarak (çocuk odaları için DDT içerikli duvar kağıtları dahi
üretilmiştir), böceklerin olmadığı huzurlu
bir ortam yaratılabileceğini müjdeliyordu. Bu ucuz ve kolay üretilebilir kimyasal,
herkes tarafından benimsenmiş ve güvenli
ilan edilmişti. Özellikle pamuk tarlalarının
bulunduğu bölgelere bu kimyasal, havadan
çatı ve balkonlarda tabaka oluşturacak kadar bol bol atılarak haşerelerden korunma
sağlanmaya çalışılmıştır.

Rüya kâbusa dönüşür, baharlar sessizleşir…

“Garip bir dinginlik vardır. Sözgelimi,
kuşlar, nereye gitmiş olabilirler? Bahçedeki
kuş yemlikleri terk edilmiştir. Sağda solda
görülebilen birkaç kuş can çekişmektedir; şiddetli kasılmalarla uçamamaktadır.
Sessiz bir bahardır, bu bahar. Bir zamanlar
sabahları; saka kuşları, kumrular, alakargalar, çalıkuşlarının şafak korosu ile can-

bir yanılgı olan, felaket tellallığı yapmak
ve komplo teorileri üretmek yerine, bilimsel
ispatlara dayanarak alternatif çözüm yöntemleri (zararsız başka böcek türlerinin sayısının
arttırılarak zararlı olanların azaltılması
vb.) de sunuyor olmasıdır. Bu sayede
kitabın mesajı daha net sunulabilmiştir.
Kitabın yayınlanmasından üç yıl sonra
yazar Rachel Carson kanser nedeniyle
vefat etmiş olsa da, ardında çevre bilinci
uyandırma konusunda halen güncelliğini koruyan sağlam bir kaynak bırakmıştır. Sessiz
Bahar’ın yayınlanmasından kısa bir süre
sonra, birçok ülkede üretim ve kullanımı
kısıtlanan DDT, ülkemizde de 1980’lerin
sonunda yasaklanmıştır. Kitabın katkısıyla, kamuoyunda oluşan çevreci yaklaşımla
birlikte, 1970’de Amerika’da Çevre Koruma Kurumu “EPA” ve 1972’de Birleşmiş
Milletlere bağlı olarak Çevre Programı
“UNEP” kurulmuştur. 2001 yılında
DDT’nin de aralarında bulunduğu kalıcı
organik kirleticilerin kullanımının kısıtlanması, denetlenmesi ve bertaraf edilmesiyle ilgili maddelerin yer aldığı Stockholm Sözleşmesi imzalanmıştır.
Bunca önlem ile yıllardır kullanımı ciddi anlamda kısıtlanmış olmasına karşın,
kalıcı özelliğe sahip olduğundan dolayı,
DDT’ye halen insan ve hayvanların dokularında rastlanılmaktadır.

lanırken, şimdi hiç ses yoktur… Sessizlik
kaplamıştır tarlaları, ormanları ve bataklıkları…”
Bu trajik satırlar, 1962 yılında, DDT’nin
Nobel ile ödüllendirilmesinden 14 yıl
sonra yayınlanan, Rachel Carson adlı biyoloğun Sessiz Bahar adlı kitabındandır.
Birçok insan bir rüyayı yaşarken, Rachel
Carson, DDT’nin o kadar da masum olmadığını ispatlar nitelikteki olayları
(Amerika’nın farklı yerlerindeki sebebi
anlaşılamayan insan ve hayvan ölümleri)
araştırmaya başladı. Sessiz Bahar adlı
kitabında, DDT başta olmak üzere çeşitli
böcek ve yabani bitki öldürücülerin, biyolojik birikim yoluyla nasıl bitkilerden
hayvanlara ve insanlara aktarıldığını, anne
sütünden nasıl çocuğa geçebildiğini ve bu
kimyasalların sadece böcekler için değil
kuşlar, memeliler ve insan için de ne kadar
zehirli olduğunu anlatmaktaydı.
Kitabın güzel yanlarından biri, günümüz
sözde çevrecilerinin de sıklıkla düştüğü

Haşereler, günümüzde de
çeşitli sorunlar yaratmaya
devam etmektedir. Haşerelerle ya da bahçecilikteki
zararlılarla mücadele
ederken kullanacağımız
ürünlerin; Bakanlık izninin
olmasına, son kullanma
tarihine, “düşük riskli”,
“toksik değil”, “zararsız”
gibi ibareleri taşımasına ve
kullanırken
talimatlara uyulmasına
dikkat edilmelidir.
Yararlanılan Kaynaklar:
http://www.swissinfo.ch/eng/ddt--frommiracle-chemical-to-banned-pollutant/3253684
Carson,R.(2004). Sessiz Bahar.(Ç.Güler,Çev.)
http://research.sabanciuniv.edu/20600/1/
Sessiz_Bahar_Ne_Diyor%28du%29.pdf
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SAĞLIK

Türkan SEZER
Estesence Klinik

K

ellik erkeklerin en büyük sorunlarından birisidir. Genetik
ya da çevresel faktörler nedeni
ile dökülen saçlar zamanla
dışarıdan fark edilir ve kişiyi mutsuz eden bir açıklığa sebep olur.
Günümüz koşullarında, gelişen teknolojinin sunduğu imkanlar dökülmeyi durdurmaya ve kelliğin önüne geçmeye imkan sağlıyor. Peki ama kaybedilmiş saçlar
için yapılabilecek bir şey hala var mı?
Estesence Klinik yöneticisi Türkan Sezer
bu sorunu çözebildiklerini ve hatta erken
evrede bakımlarla dökülmeyi engelleyebildiklerini söylüyor.
Erkeklerde saç dökülmesinin en önemli
nedenlerinden birisi de hidrotestesteron denilen hormon. Bu hormon sadece
tepe bölgesindeki saçların dökülmesine
sebep oluyor. Ense bölgesinde, donör alan
dediğimiz bölge ömür boyu dökülmemeye kodlandığından saç kaybı erkeklerde
genelde tepe bölgesinde yaşanıyor.
Tedavi ile geri kazanılamayacak tepe
bölgesi açık kişiler için önerdiğimiz en etkili çözüm saç ekimi işlemi.
0.5 mikro motorlu uçlar sayesinde ense
bölgesindeki saç köklerini topluyoruz. Ekibimiz bu kökleri ayrıştırıp tepe bölgesinde
var olan mevcut açıklığa yerleştiriyor. Fue
tekniğini kullanarak yaptığımız bu operasyon sayesinde yıllar içinde kaybettiğiniz
saçlarınıza, yine kendi kökleriniz sayesinde
kavuşuyorsunuz.
Operasyonu Lokal anestezi ile uyguladığımız için, hasta işlem sonrası
yürüyerek evine gidebiliyor. Günlük hayatı
yaşama konforundan ödün vermeden iş ve
sosyal yaşamına devam edebiliyor.
6-8 saat arası süren işlemlerde hastamız
tamamen ayık oluyor. Tüm kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadarda sağlıklı.
Saç ekimi işleminin doğal görünmesi
için, toplanan köklerin tepe bölgesine ekilme aşaması oldukça önemli. Bu kökler
saçların çıkış açısına göre ekilmelidir. Aksi
halde saçlar çıktığında dik çıkar ve çim
50 - Çekmeköy2023

ERKEKLERİN
EN BÜYÜK
KABUSU…

adam diye tabir ettiğimiz doğal olmayan
görüntüler yaşanabilir.
Ayrıca doğallık için bir diğer önemli unsur
ön saç çizgisidir. Bu çizgi dümdüz yada
kalemle çizilmiş gibi olmamalıdır. Doğal
görünen, girintili çıkıntılı bir çizgi üzerinde
ekim yapılmalıdır.
Bu operasyonun hayatta bir kere yapılabileceğini düşünürsek kendinizi bu işin
uzmanı olan profesyonel kişilere emanet
etmenizi öneririz.
Saç ekimi işlemi sonrası 3. günde pansumanınız ve saç yıkamanız yapılır. İlk 1 ay
içerisinde ekilen saçlar dökülür ve yerine
bir daha dökülmemek üzere yeni saçlarınız
çıkar. Bu çıkan saçlarınızı kestirebilir ya da
boyatabilirsiniz. Saç uzamaya devam edecektir.

DÖKÜLEN SAÇLARI TEDAVİ
İLE KORUMAKDA MÜMKÜN…

Tamamen dökülmemiş ve cansız saçlarınız
için tedavi yöntemlerini denemekten ko-

rkmayın. Bu tedaviler sayesinde; 1 yıllık
kürünüzü tamamladığınızda saç dökülmeniz durmuş, mevcut cansız saç telleri
kalınlaşmış ve gürleşmiş olacaktır.
Tıbbın kendini yenilemesi ve geliştirmesi
ile yeni tedavi protokolleri ortaya çıkmıştır.
Ancak bu yöntemleri uygulayan kişinin
de uzmanlığı çok önemlidir. Kişiye özel
tedaviler geliştirmek, kombine tedaviler
önermek uzmanlık ve tecrübe gerektirir.
Biz, kullanılacak tedavi yönteminin Prp,
Mezoterapi ya da büyüme faktörü uygulamalarının standart olmadan kişiye özel
kombinasyonlar olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da tecrübeyle
mümkün olduğunu gördük.
Kan testleri ile kişinin kan değerlerine
bakılıp eksik olan vitamin ve mineral
desteği takviyesi de ayrıca yapılmalıdır.
Tüm bu bileşenler dikkatlice seçilip
önerilirse memnuniyet ve başarı oranı
aynı oranda artacaktır.

HABERLER

AŞIMIZI PAYLAŞIYORUZ

AÇ VE AÇIKTA KİMSE KALMASI

Ç

ekmeköy Belediyesi, yardıma muhtaç,
yaşlı ve yemek yapacak durumda olmayan
kişilerin her gün kapısını çalarak, günlük
yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü tarafından 5 yıldır
yürütülen projede 50 aileye sıcak yemek
ulaştırılıyor. 365 gün boyunca süren yemek
dağıtımlarına hafta sonları ve resmi tatillerde
de ara verilmiyor.
Ailedeki kişi sayısı ve sağlık durumlarına göre çeşitlendirilen öğünler, aileden
gelen taleplere göre sıcak yemek çeşitleri

ya da kahvaltılık olarak gruplandırılıyor.
Çekmeköy Belediyesi’nin yemekhanesinde gıda mühendisleri nezaretinde
hazırlanan yemekler, yemekhane görevlileri tarafından sefertaslarına konularak,
özel olarak paketleniyor. Sabah başlayan
dağıtımlarla yemekler, öğle saatlerinde
ailelere ulaştırılmış oluyor.
Sıcak yemek menüsü; çorba, ana yemek, yardımcı yemek tatlı veya meyveden
oluşurken, tercihe göre alınan kahvaltı
menüsünde dört çeşit kahvaltı grubunun
yanında meyve suyu ve ekmek yer alıyor.
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Kadına
Şiddete
Hayır!
“…Kadınlar sizin için, siz de onlar
için birer örtüsünüz…”

A

(Bakara Suresi, ayet, 187)

lemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz; Müslümanlarca İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi niteliğinde olan Veda
Hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu
hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti
olarak aldınız. Onların namuslarını ve
iffetlerini Allah adına söz vererek helal
edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde
haklarınız, onların da sizin üzerinde
hakları vardır…”
Kadınlarımızın hangisi şiddeti, türlü çirkinlikleri, vahşice öldürülmeyi hak etti? Koca insanlık bu suçu nasıl yüklenecek omuzlarına?
Çekmeköy 2023, son günlerde gündemden
düşmeyen ve vicdanları çokça rahatsız eden
bir konuyu daha ele alıyor. Toplum olarak,
bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak ve
insan olarak halkımızın, düşüncelerinin dile
getirilmesi için sorduk; “ Karar mercii siz olsaydınız, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için ne gibi önlemler alırdınız?”

52 - Çekmeköy2023

Şerif DEMİRCİ

20 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

S

on dönemde gündeme gelen
bir konu olmasına şaşırıyorum.
Şaşkınlığımın sebebi bu olayların
ülkemizde epeydir yaşanıyor
olması. En başından konulması
gereken tepkiler konusunda insanlar yeni
yeni seslerini çıkartmaya başlıyorlar. Geç kalınmış bir hareket olduğu düşüncesindeyim. Eğer
karar mercii ben olsaydım sadece kadına
şiddet konusunda değil toplumun huzurunu
bozan tüm konularda caydırıcı cezalar uygulardım. Türkiye’deki hukuk sisteminde
cezalar çok yetersiz ve insanları korkutmuyor. Gerektiğinde cezalar idama kadar
gidebilmelidir. Bu ülkede ne tecavüzcüler,
ne hırsızlar, ne katiller hak ettikleri cezaları
almıyorlar. Bu konuyla ilgili gerçek manada
önlem alınmak isteniyorsa, bütün anayasanın
sil baştan sistemli bir şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.

SOKAĞIN SESİ

4 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR.

K

adına şiddet olaylarına
gerçekten çok üzülüyorum.
Her an herkesin başına gelebilir, hepimizin çocukları
var. Ve insanlar hala şiddete, cinayete devam ediyor. Her gün
benzer haberleri görüyoruz, duyuyoruz.
İnsanlar gün geçtikçe daha da vahşileşiyorlar. Bu konuda kesinlikle erkekler
eğitilmelidir. Hukuki konuda da kadına
şiddet olaylarında karar alınırken cezai
yaptırımlarda indirime gidilmemelidir.
Ne yazık ki ülkemizde bazı etkenlerden
dolayı bu katliamı yapabilen insanların
cezasına indirim uygulanabiliyor. Bu durumu insan öğrendikçe korkusu artarken,
adalete olan inancı sarsılabiliyor.

Bahattin EKŞIOĞLU

30 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

E

rkekler olarak bizzat kadına şiddeti bizim oluşturduğumuzu düşünüyorum.
Kadınları ikinci sınıf insan
olarak görüyoruz. Kadının
bizimle eşit olduğunu idrak edemediğimiz
için sürekli baskı ve ezici kuvvet uygulama yoluna gidiyoruz. Buna bağlı gelişen
vahşetlerin engellenmesi için kanunların
şiddete ve vahşete yönelik kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Hukuksal anlamda çok
eksiğimiz var, eğer yeterli cezai işlem uygulansaydı kadınlara zarar verecek olan
kişi bilirdi ki,“zarar verirsem hayatım
zindan olur.” Bu sayede mecburen kadınlara dokunulamazdı.

Ayşegül AKBAŞ

1 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

S

on zamanlarda kadına yönelik
şiddet bir hayli yoğunlaşmış
durumda. Aslında hep var olan
ama kimsenin yeteri kadar
önemsemediği şiddet durumu Özgecan ile birlikte gündeme taşındı.
Bayanlar hemen hemen her gün şiddet ve
taciz konularında mağduriyet yaşıyorlar.
Özellikle toplu taşıma araçlarında bu tarz
olaylar çok fazla yaşanıyor. Çoğu zaman
olaylar akıl almaz ölümlerle sonuçlanıyor.
Bu sorunun kökeni kanunların yetersiz olmasındandır. Suç işleyen insanlar
kanunlardaki indirimlerden, boşluklardan
faydalanarak hak ettikleri cezalardan kurtulabiliyorlar. İnsanlık suçu olan şiddet ve
vahşice işlenen cinayetlerin, kıyılan canların bedeli bu kadar basit olmamalıdır.
Her an herkesin başına gelebilecek olan
çirkinlikler ve şiddetin önüne geçilmesi
için gerekirse idam getirilmelidir. Özgür
bir birey olarak korkuyla yaşamak yerine
ülkemde içim rahat bir şekilde çocuklarımla, ailemle dolaşabilmeliyim. Bu canilere
en başta bu özgürlüğü elimizden aldıkları
için ayrı bir ceza uygulanmalıdır.

"

İnsanlık suçu olan
şiddet ve vahşice
işlenen cinayetlerin, kıyılan canların
bedeli bu kadar basit
olmamalıdır.

"

Gülhan BAŞ

Deniz
OSMANAĞAOĞLU

8 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

P

sikolojik olarak bu olaylar beni
çok fazla yıpratıyor. Elimden
geldiği kadarıyla haberleri takip
etmemeye çalışıyorum. Hepimiz
sokağa çıkıyoruz, çocuklarımızı
bir yerlere gönderiyoruz. Güvende olmadığını
bilmek ve bu şekilde yaşamak inanılmaz zorluyor. Sokaklarda güvenle dolaşabilmek ve bu
şiddetin artık bitmesi için ailelerin çocuklarını
çok dikkatli yetiştirmesi gerekiyor. İlk eğitimin
alındığı yer olan aile kurumu titizlikle kurulup
yürütülmelidir. Ancak bu şekilde tertemiz nesiller yetiştirir, toplum refahını kuvvetlendirebiliriz. Şu anki ülkemizin durumuna göre de
hemen acilen yapılması gerekenler, daha fazla cana kıyılmadan insanları ürkütecek cezai
yaptırımlar uygulanmasıdır.

Cansu YAMANBİÇER
17 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

K

adına el kaldıranların elleri
kırılsın! Gencecik hayatların
ışığı söndürülüyor. Kadınlar
kaçırılıp, elleri kesilerek, boğazı
kesilerek öldürülüyor. Bunu yapan insanların cezaları aynı şekilde canice
olmalıdır. Yaşattıklarını yaşamalı aynı acıları
çekmelilerdir. Şiddeti kimse savunamaz, iyi
bir şey olduğunu söyleyemez ama madem
erkekler bu vahşilikleri bize uyguluyorlar
biz de kadınlar olarak gereken tedbirleri kendimiz almalıyız. Uzakdoğu sporları, tekvando, karate ve buna benzer dövüş sanatlarını
öğrenmeliyiz. Herhangi bir taciz veya şiddet
olayında kendimizi savunabilecek güce sahip
olmalıyız. Belki tam anlamıyla çözüm olamaz ama en azından bireysel olarak korunarak kendimizi kurtarabiliriz.
Çekmeköy2023
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B

ir
dolmuşçu
olarak
ülkemizde yaşanan ölüme
kadar giden tecavüz
olaylarından
derinden
sarsılmış durumdayım.
İnsanların şöför olarak bana farklı gözle
baktıklarını hissedebiliyorum ve bu
durum benim gibi bütün dolmuşçu
arkadaşlarımı da çok üzüyor. Özgecan’a ve diğer kardeşlerimize yapılanları insanın gerçekten aklı almıyor.
Bu olaylar yaşandığından beri doğru
düzgün uyku uyuyamıyorum. O insanlar
kız kardeşimiz, annemiz de olabilirdi.
Sokakta bir bayana baktığımız anda önce
aklımıza kendi annemiz, kız kardeşimiz
gelmelidir. Çünkü dışarıdaki bayanlarda
birilerinin kardeşi, annesi, evladı.
Eğer karar mercii ben olsaydım tüm
toplu taşıma araçlarını kullanan insanlara eğitim verilmesini isterdim.
Herkes şoförlük yapmamalı, şöför
olan insanların psikolojik sorunları
kesinlikle olmamalıdır. Kadına şiddet uygulamayı aklından geçiren bir
insan Peygamber Efendimiz s.a.v.’in
şu sözünü hatırlamalıdır; “ Kadınlar Allah’ın size emanetidir. Kim
eşine kötü davranırsa, onun davacısı
ben olurum.” Müslüman bir ülkede
yaşıyoruz, içimizde Allah korkusu
var. Kadınların ve insanların değerlini bilmeliyiz.

Röportaj

ÖMER İSLAM
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Ahmet AKSU

19 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

K

adına şiddetin son bulması gerçekten isteniliyorsa yasaların kesinlikle
değişmesi gerekiyor. Şu
anda gündemdeki cezalar
caydırıcı değil. Daha ağır cezalar ve
yaptırımlar uygulanmalı ki insanlar
kadına zarar vermekten çekinmeliler. Bir
sonraki nesiller için temelden eğitim
verilmesi, kadına şiddet konusunda ilkokullarda dahi ders verilmelidir.
Bunlar bile yeterli çözüm olmayabilir.
Eğitim ve gerekli tedbirler kadına şiddeti
engellemeye yetmezse bu tarz suçlar için
idam söz konusu olmalıdır.

Saliha AKYÜZ

17 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

K

adına şiddetin hiçbir
zaman biteceğini düşünmüyorum. Daha yeni
Üsküdar’da biri parçalanarak öldürüldü. İdam
gelmediği sürece bu olayların önünü
kesmek mümkün değil. Eğer benim
elimde olsaydı sadece kadınlarımızın
yaşayacağı sistemli semtler oluşturdum.
Toplu taşıma araçlarını pembe renklere
boyatır ve o araçların sadece kadınlara
tahsis edilmesini isterdim. Belki bu
şekilde kadınlar sonunda rahat bir nefes
alarak korkusuzca yaşayabilirler.

Songül YILMAZ

3 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR

V

ahşetleri insanlığa yakışmayan bir davranış olarak görüyorum ve şiddetle
kınıyorum. İnsan olan,
kendini o şekilde adlandıran
biri nasıl oluyor da katliamlar yapabiliyor aklım almıyor. 14 ve 5 yaşında iki
çocuk annesi olarak, sokağa çıkmaya
korkar oldum. Bir şekilde yaşamak
ve hayatımızı sürdürmek zorundayız.
Çocuklarımız okullarına gidiyor,
dershaneleri var. Evden çıktıkları
anda acaba başlarına bir şey gelir mi korkusu yaşamamalıyım.
Kadınlara yönelik şiddet ve çirkin
olaylarının önüne geçebilmek için en
başta yapılacak iş, gerekli kanunların
yürürlüğe konulmasıdır. Anayasada
öyle kanunlar olmalı ki insanlar bir
bayana zarar vermeyi akıllarından
geçirdiği anda başına geleceklerden
korkmalılar. Bu cinayetleri işleyenlere
caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Kadına şiddet üzerinde özellikle
durulmalı ve eğitimin temelde aileden
alındığı
konusunda
insanlarımız
bilinçlendirilmelidir.
Anne-babalar
çocuklarını buna göre yetiştirmeli,
okullarda bu konularla alakalı dersler
verilmelidir. Bu şekilde yetişen toplulukta şiddet olaylarının asgariye indirgenebileceği düşüncesindeyim.

"

Peygamber
Efendimiz s.a.v.’in şu
sözünü hatırlamalıdır;
“ Kadınlar Allah’ın size
emanetidir.
Kim eşine yanlış
yaparsa, onun davacısı
ben olurum.”

"

Volkan TUĞRAL

1 YILDIR ÇEKMEKÖY’DE
OTURUYOR.

HABERLER

ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ,
YERSİZ, YURTSUZ BIRAKMASIN

Ü

lkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve yabancı bir memlekette
yaşama tutunma mücadelesi veren Suriyeli sığınmacılara yardım eli uzatan Çekmeköy Belediyesi, aileleri evlerinde ziyaret etti. Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız ve Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı başkanlığında kurulan ekipler, ilçede yaşayan 57
Suriyeli aileyi kaldıkları yerlerde ziyaret
ettiler. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve gönüllülerden
oluşan ekipler, ailelerin tespit edilen ihtiyaçlarını kendilerine ulaştırdılar.
Tercümanlar aracılığı ile ailelerle sohbet
eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Savaş yüzünden yerlerinden yurtlarından oldular. Kim ister ku-

rulu düzenlerini, vatanlarını, ailelerin
büyük kısmını bir yerde bırakıp sılada
yeni bir hayata başlamak. İlçemize gelen savaş mağduru ailelerin yaşadığı
zorluklara biraz olsun çözüm bulmak,
insanca yaşam şartlarına kavuşmalarını
sağlamak ve yaşadıkları acıları az da
olsa dindirebilmek için Türkiye olarak
elimizden geldiğince sahip çıkıyoruz.
Bugün de hayır sever işadamlarımız ve
belediyemizin yardımlarını ulaştırmak
ve kendileri ile birebir görüşerek durumlarını öğrenmek için ailelerimizi ziyarete
geldik. Bugün bölgemizde yaşayan 470
Suriyeli kardeşimiz için bir kampanya
yaptık. Daha öncesinde de Şanlıurfa’daki kamplarda yaşayanlar için düzenlenen

yardım kampanyasına destekte bulunmuştuk. Kaymakamlığımız ve hayırsever vatandaşlarımıza da katkılarından
dolayı teşekkür ediyoruz. Bir an once
Suriye’deki savaşın sona ermesi, herkesin vatanına yeniden kavuşması için dua
ederken, burada oldukları sure içinde en
iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz,
dedi.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız da yardım çalışmaları ile ilgili
şunları söyledi: “Belediyemiz öncülüğü
ile yapılan hayırsever vatandaşlarımızın
destek olduğu ilçemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlarımıza yardım etmek için
buradayız. İlçemizde hiçbir şeye muhtaç
olmadan yaşayabilmeleri için gayret
gösteriyoruz. Bu çalışmalarda katkısı ve
emeği olan herkese teşekkür ediyoruz.”
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EĞİTİM

ZEKA OYUNLARININ
ÇOCUKLARIN
GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Zeka oyunları
bireylere planlı
hareket etmeyi,
hızlı ve doğru karar
vermeyi öğretir.
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İ

nsanoğlu yeryüzü sahnesinde varlık gösterdiği andan itibaren, diğer canlılardan
farklı olarak süreklilik gösteren bir öğrenme çabası içindedir. İnsanlar her zaman
öğrendiklerini ve kazanımlarını yeni nesillere aktararak onları daha iyiye ve daha
ileriye taşıma arzusunda olmuşlardır. İnsanı temelde diğer canlılardan ayıran,
farklı ve üstün kılan da bu öğrenebilme, gelişebilme, iyiye ve güzele doğru
evrilebilme yönünde donatılmış olmasıdır. İşte bizler, kısaca sorun çözme yeteneği olarak adlandırabileceğimiz bu potansiyele zeka diyoruz.

EĞİTİM
Her ne kadar filozoflar ve bilim adamları
zekanın ne olup ne olmadığı konusunda ortak ve tek bir tanıma ulaşamamış olsalar da
bugün kesin olarak bildiğimiz şey zekanın
geliştirilebilir ve arttırılabilir bir potansiyel
olduğudur. Yine aynı şekilde gereği gibi
değerlendirilmeyen, atıl bırakılarak kullanım alanı kısıtlanan zeka potansiyelininde gerilediği ve köreldiği ispatlanmıştır.
Zeka gelişiminin en hızlı olduğu zaman dilimi şüphesiz bebeklik ve ilk çocukluk yıllarıdır. Zekanın temel dinamikleri genetik
mirasla taşınıyor olsa da zeka gelişiminde
doğumdan sonraki en önemli faktör doğru
eğitim ve yeterli uyarının sağlanmasıdır.
Bunu bir örnekle somutlaştıracak olursak;
Bir sabah gazeteyi açtığımızda şöyle bir
habere rastladığımızı düşünelim:
‘Bilim adamları insan zekasını arttıran bir
ilaç buldu. İlacı kullananların zekalarında 13
puan artış gözlendi. Hiçbir yan etkisi olmayan bu ilaç sağlık bakanlığı tarafından
onaylandı ve satışa sunuldu.’
Bu haberi gören her anne baba -tıpkı bizim
de yapacağımız gibi- eczanelerin önünde
kuyruklar oluşturarak ve yüksek bedeller ödemeye razı olarak bu ilacı edinmek için gayret
ederlerdi ama maalesef bilim adamlarımız
henüz böyle bir ilaç geliştiremedi. Fakat
Berkeley üniversitesinde çalışan nörolog
doktor Silvia Bunge ve ekibi sınavlarda düşük notlar alan, devlet okullarında
okuyan bir grup çocuk üzerinde yaptıkları
çalışmayla onların zeka skorlarında ortalama 13 puanlık bir artış sağladılar. Üstelik bunu ilaç kullanmadan, hiçbir olumsuz
yan tesiri olmayan, son derece zevkli ve
eğlenceli bir metotla başardılar. Nasıl mı?
Onlarla zeka oyunları oynayarak.

Haftada bir gün 1 saatlik zaman diliminde
8 ay boyunca çocuklara farklı zeka oyunları
öğretildi ve oynatıldı. Toplamda 20 saatten
oluşan bu çalışma sonunda öğrencilerin akıl
yürütme, ileriyi görme, planlama, kıyaslama, işlem hızı ve mantıklı düşüme puanları
ortalama %32 oranında artış göstermişti bu
da IQ skorunda 13 puanlık bir artışa denk
geliyordu. Araştırmanın en ilginç yanı
ise seviye olarak geride olan öğrencilerin
kendilerinden ileride olanlara göre daha
fazla ve daha hızlı gelişim göstermesi olmuştur.
Kısa sürede bu şaşırtıcı sonuçlara
ulaşmamızı sağlayan zeka oyunları
çocukların var olan bilişsel potansiyellerini
geliştirmekle birlikte onlara yeni yetenekler
de kazandırır. Bunlardan başlıcaları; çabuk
karar verme, sonraki aşamaları düşünme
ve öngörme, ihtimalleri hesaplama,
seçenekleri değerlendirme, mantığını etkili
ve yetkin bir şekilde kullanma becerileridir.
Zeka oyunları bireylere planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir.
Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan
yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk
bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve yaptığı işe konsantre olma
becerisi edinir. Bu beceriyi kazanan çocuk,
dersi dinlerken daha uyanık ve dikkatli,
ödevlerini yaparken de daha başarılı olur.
Zeka oyunlarının sadece okul başarısına değil psikolojik ve sosyal uyum becerilerine de son derece olumlu katkıları
vardır. Oyun ortamı, çocukların doğru ve
sağlıklı bir arkadaşlık ilişkisi kurmalarını
ve sürdürmelerini sağlar. Zeka oyunları,

rekabet ortamındaki çocuğun başarmak
için çaba sarf etmesini, kazandığında sevincini ölçülü olarak yaşayabilmesini,
kaybettiğinde yenilgiyi hazmederek kazananı tebrik edebilmesini ve kendisinin
kaybetmesine neden olan etkenleri değerlendirerek özeleştiri yapabilmesini sağlar.
Çocuğun zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak oyunlarda kazanmaya başlaması
onun kendine olan güvenini artırır. Kendini
tanır ve sınırlarını keşfeder. Eksik yönlerini
görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerinde düşünür. Kendi başına,
büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar
vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu
üstlenmeyi öğrenir. Zeka ve bilgisinin işe
yaradığını gören çocuk, hem bundan zevk
alacak, mutlu olacak hem de bu mutluluğu
yaşamasını sağlayan zeka ve yeteneklerini
geliştirmek için gayret edecektir.
Oyunlar sırasında ve sonrasında alternatiflerin hep var olduğunu görmek;
çocuğun karşılaştığı durum ve olaylara
eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmasını,
her zaman bulunduğu durumdan bir çıkış
yolu olduğunu anlamasını sağlar. Çocuk
‘doğru’ ve ‘yanlış’ ın dışında, ‘evet’ ve
‘hayır’ ın yanında üçüncü bir seçeneğinin
olduğunu bilerek hareket eder. Böyle
yetişen bir çocukta ezberci değil araştırıcı,
sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyecektir.
Bu araştırmalar ve sorgulamalar çocuğun
yaratıcılığını da geliştirecek, hayatta daha
başarılı, fark yaratan, mutlu bir birey olmasını sağlayacaktır.

Nihal KARAGÖZ
Çınar Koleji
Üstün Zekalılar Öğretmeni
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EKONOMİ

HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI
PAKETLER VATANDAŞIN
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

gümrük bölgesine ihracat yapılmaktadır.
İhracatçımızın dünya üzerinde ayak basmadığı ülke kalmadı. Türkiye’yi “düşük
gelir ülkesine dönüştüren ileri teknoloji
ürünlerin ithalatına dayalı ihracat stratejisinden vazgeçilmiş, “rekabet avantajı”
teorisine dayalı yeni dış ticaret stratejisine
geçilmiştir. Bu sayede 2002 yılındaki 36,1
milyar dolar düzeyi, 2013 sonu itibarıyla 4,2 kat artırarak 151,9 Milyar dolara
erişmiştir.

Ardı ardına açıklanan Ekonomi paketleriyeni Türkiye’de bahar havası yaşatıyor.
Ekonomi alanında bu zamana kadar neler
yapıldığını satır satır anlatmaya kalkışsak
sayfalar yetmeyecektir. Bilgilerimizi güncellemek, bilmediklerimizi de öğrenmek
adınasadece bir kaçını maddeler halinde
anlatmaya ve anlamaya çalışalım.
Dış ekonomik şoklara karşı önlemler
alındı: Pazar ve ürün çeşitlendirmesinin
yanı sıra uygulanan dalgalı kur rejimi ve
esnek para politikası ile ekonomimiz dış
şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi.
İhracatta yeni stratejiler ile rekor düzeylere ulaşıldı: Türkiye olarak 237 ülke ve
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Kayıt dışı istihdamın önlenmesi için ciddi düzenlemeler yapıldı: Kayıt dışı istihdamın toplam istihdama oranı 2002 yılında yüzde 52,1’lerden 2013 yılı itibarıyla
yüzde 37,5’e gerilemiş; GSYH içindeki
kayıt dışının payı ise 2003 yılındaki
yüzde 32,5 seviyesinden, yüzde 26,5’e
düşmüştür.
Yoksullukla mücadelede başarılı icraatlar gerçekleştirildi: Dünyada yoksulluk
sınırı olarak kabul edilen kişi başı günlük
4,3 dolar gelir seviyesinin altında bulunan
nüfusumuz 2002 yılında yüzde 30,3 iken
2012 yılı itibarıyla bu oran yüzde 2,27
seviyesine düşmüştür. Yoksul vatandaş
sayımız onda birine yani 20 milyondan 1,7
milyona gerilemiştir.

Faizler:Hükümetin faize yönelik icraatlarının başında milletin hakkını faiz lobisine yedirmemek olmuş bu sayede
Türkiye’nin faize ödemediği tutar 642 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca faiz
bütçesinden yatırım bütçesine geçilerek
2013 yılında merkezi yönetim yatırım harcamaları 2002 yılına göre 5,5 kat artarak
51,4 milyar TL olmuştur. 2002 yılında %
63 seviyesinde olan TL cinsinden sabit
faizli devlet iç borçlanma senetleri faiz
oranı Ağustos 2009’dan itibaren tek haneli rakama inmiş, 2013’te ise % 7,7 olarak
gerçekleşmiştir.
İş Güvenliği Tasarısı kapsamlıca ele
alındı:Çalışma Bakanlığı’nın 11 milyon
çalışana iş güvenliği zırhı getiren tasarıyla, nitelikli iş gücü istihdamıyla iş sağlığı
ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş
kazalarının azaltılması ve verimliliğin
artırılmasını hedefleyen düzenlemeler
yapılmaktadır. Buna göre, tehlikeli ve çok
tehlikeli işlerden olup, standardı yayımlanan ve tebliğlerde belirtilen mesleklerde,
tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay
sonra tasarıdaki esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler
çalıştırılamayacak.
Borcu olan Bağ-Kurlular unutulmadı:

EKONOMİ

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, tarımda kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve
tescilleri yapıldığı halde, bu düzenlemenin
yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve
daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu prim borçlarını 3 ay içinde
ödememeleri veya yapılandırmamaları
halinde; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin
tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,
prim ödemesi bulunmayan sigortalıların
ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık
süresi olarak değerlendirilmeyecek.
Sigortalılıkları durdurulanlardan, ilgili
kanun uyarınca çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları yeniden başlatılacak.
Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri
tarafından talep edilmesi halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı ihya
edilecek.
Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların
bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında, 1 Ocak 2012’den, bu maddenin
yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler
için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacak.
28 Şubat Mağdurlarına hakları iade edildi: 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen
disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten
çıkarılanlara ve 1990 yılından bu yana
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle
aday memurluğuna son verilenlere memuriyete dönme hakkı sağlanmıştır.
Yoksul ailelere 100 bin konut hedeflendi:TOKİ ile işbirliği içinde yoksul
hanelerin en temel gereksinimlerinden biri
olan barınma ihtiyaçlarının karşılanması
için 20 yıl boyunca 100 TL taksit ödeyerek
sahip olunabilen “Sosyal Konutlar” yapılmakta ve 2023 yılına kadar 100.000 adet
konut yapılması planlanmaktadır.

Sosyal Yardım Kaynakları 15 Kat Arttı:
2002 yılından bu yana sosyal yardım ve
hizmet alanında kullanılan kaynak miktarında 15 katlık artış sağlanmıştır. 2002
yılında bu alanda kullanılan kaynak miktarı 1 Milyar 376 Milyon TL iken bu tutar
2012 yılı sonu itibariyle 19 Milyar 824 Milyon TL’ye yükselmiştir. 2002-2012 dönemi 10 yıllık süreçte toplam 106 Milyar 575
Milyon 303 Bin TL kaynak sosyal yardım
ve hizmet alanında kullanılmıştır.
Kadın istihdamında artış sağlandı: 6111
sayılı Kanun ile kadınlara yeni istihdam
imkânlarının sağlanması amacıyla 24 aydan 54 aya kadar sigorta primlerinin işveren hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanacağı hususları düzenlenmiştir.
Söz konusu teşvikten faydalanan kadın
sayısı Haziran 2013 itibariyle 145.578’e
ulaşmıştır. 2004 yılında kadın istihdam
oranı %20,8 iken, 2013 Eylül itibariyle
%27,2’ye yükselmiştir.
Engelli vatandaşlara yönelik birçok
haklar getirildi. İstihdam edilen engelli
vatandaşlar için gelir vergisinden “korumalı işyeri” indirimi yapıldı. Korumalı
işyerleri çevre temizlik vergisinden muaf
tutuldu. İşveren işsizlik sigorta prim hisseleri ile işe yerleştirilen zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların aylık ücretlerinin
belli bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaya başlandı.
Kamuda iş imkânı sağlanan memur engelli sayısı 5 kat artarak; 2002 yılında 5.777
iken, 2013 yılı sonu itibariyle bu rakam artarak 32.021’i bulmuştur.
Süreklibakıma muhtaç derecede malul
çocuğu bulunup emeklilik talebinde bulunan kadınlarımıza, 2008 yılı Ekim ayından
sonra geçen prim ödeme gün sayılarının
dörtte biri oranında fiili hizmet olarak
eklenmesi sağlanarak erken emeklilik imkanı getirildi.
Yetim Kızlara Evlenme Yardımı: İş kazası
geçiren veya meslek hastalığına yakalanan
Bağ-Kur sigortalılarına ve bunların hak
sahiplerine gelir bağlanması ve cenaze
yardımı yapılmasının yanı sıra ölüm geliri

almakta iken evlenen yetim kız çocuklarına evlenme yardımı yapılması sağlandı.
Emeklilere yönelik olarak da bir çok
düzenleme yapıldı: Yapılan maaş zamlarıyla emekliler enflasyona ezdirilmediği
gibi, SGK ile PTT Genel Müdürlüğü arasında 2010 Şubat ayında yapılan protokol
ile gelir/aylık alanların evlerinde ödeme
yapılmasını talep etmeleri halinde, hiçbir
şarta bağlı olmaksızın ve ücretsiz olarak
ödeme günlerinde, bildirecekleri ikametgahlarında aylıklarını almaları sağlandı.
Sağlık Alanında tarihte benzerleri
görülmeyen düzenlemelere imza atıldı:
Sağlık alanında yapılan toplam harcama
miktarı 2002 yılında 13,3 Milyar TL seviyelerinde iken günümüzde ise bu miktar
%421,8 oranında artışla 69,4 Milyar TL’ye
yükselmiştir. Ayrıca yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının ev ortamında yapılması
ve hastanede kalış sürelerinin kısaltılması
amacıyla “Evde Sağlık Hizmeti” uygulamasına başlanılmıştır.
Son dönemde arka arkaya çıkan düzenlemeler arasında Bağ-kurluların borçlarının
dondurulması, sosyal güvencesi olmayanların sağlık borcunun silinmesi, her
yeni doğan çocuğa altın takılması ve belediyelerin borçlarının ertelenmesi gibi
hali hazırda birçok düzenleme daha bulunmaktadır. Ancak yazımızın başında söylediğimiz gibi hangi birini yazalım!
2002-2015 yılları arasında Türkiye ilk 15
ekonomi arasında yer alarak on üç yıllık
süreçte kişi başı gelirde ciddi artışlar
kaydedilmiştir. Hatta bazı ekonomistlerce
de 2016-2027 yıllarında Türkiye ekonomisinin orta gelirli ülke sınırlamasından çıkarak yüksek gelirli ülkeler seviyesine geleceği bile ifade edilmiştir. Velhasılıkelam
bugün Türkiye, kendi ekonomi politikalarını
kendi belirleyen 10 yıllık, 50 yıllık hedefler
koyabilen, “özgüveni yüksek” bir ülkedir.
Bölgesinde en büyük ekonomi ve en etkili siyasi aktörü haline gelmeyi başarabilmiştir.

3 milyon çocuğa nakdi destek
sağlandı:Yıllık ortalama 3 milyon çocuk
için annelere şartlı eğitim ve şartlı sağlık
yardımları programı kapsamında düzenli nakit desteği verilmiştir. Şartlı Eğitim
Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında 2013 yılında yaklaşık 750 Milyon
TL kaynak aktarılmıştır.
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SİVİL TOPLUM

KURULUŞLARIMIZ

[TÜRK KIZILAYI İSTANBUL]

O

İlhami YILDIRIM

Kızılay İstanbul Şube Başkanı

Onların yardım elleri,
muhtaç insanlara
ulaşan umut ışığı.
Bu ışık bazen göçük
altında, bazen savaş
meydanında, bazen
hayat ile ölüm arasında bizi yakalayan
kurtarıcı…

nlar her yerdeler, Türkiye’nin karış karış her toprağında. Hatta dünyanın
her yerinde… Onların
yardım elleri, muhtaç
insanlara ulaşan umut ışığı. Bu ışık bazen göçük altında, bazen savaş meydanında,
bazen hayat ile ölüm arasında bizi yakalayan
kurtarıcı…
Dergimizin bu ayki konuğu, toplumumuzun maddi ve manevi güç kaynağı olan
Kızılay... Zor zamanlarda yanı başımızda
beliren, adeta karanlıkta kaldığımızda bir
mum ışığı gibi imdadımıza yetişen, tüm
halkın kucakladığı Türk Kızılay’ını temsilen Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami
Yıldırım ile röportajımıza başlıyoruz…

KIZILAY NASIL VE NE AMAÇLA KURULMUŞTUR?

Türk Kızılay’ı; Eski Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak bilinen, yurt içinde gerekirse
yurt dışında savaş, deprem, hastalık salgını,
yangın ve su baskını gibi durumlarda
zarar görenlere karşılıksız yardım eden
ilaç, yiyecek, giyecek, çadır vb. gibi
malzemeler sağlayan ve bağışlarla ayakta duran bir kurumdur. Türk Kızılay’ı
yurdumuzda ve dünyanın her hangi bir
yerinde meydana gelen doğal afetler
sonrası, devlet kurumlarına destek görevi görerek afetzedelere acil barınma ve
acil beslenme hizmeti sağlar.

KURUMUNUZUN İSMİ NEDEN
KIZILAY?

“Kızılay”, Osmanlı’da Hilal-i Ahmer
(kırmızı ay) Cemiyeti ismiyle kurulmuş
ve uzun yıllar bu isimle hizmet vermiştir. İlk kuruluş amacı savaş alanındaki askerleri tedavi etmek olan dernek,
ilerleyen dönemlerde salgın hastalıklarla
mücadele etmek, hemşire okulları kurarak
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hemşire eksiğini kapatmak gibi konularda
da önemli rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı
döneminde de önemli hizmetleri bulunan
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ismi 1947
yılında Türkiye Kızılay Derneği olarak
değiştirilmiştir.

KIZILAY’IN İLKELERİ NELERDİR?

Kuruluş döneminden bugüne kadar değişmeyen ilkelerimizi; insanlık, ayırım gözetmemek, tarafsızlık,
bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve
evrensellik olarak sıralayabiliriz.

KIZILAY’IN
VERDİĞİ
METLER NELERDİR?

HİZ-

Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeden
yardım etme arzusundan doğan Kızılay,
taraf olduğumuz bütün savaşlarda bu
doğrultuda çok başarılı hizmetler vermiştir.
Cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit
hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı
hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve
gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş
alanlarında yaralanan ya da hastalanan on
binlerce Mehmetçik’in dost ve düşman
askerinin bakım ve tedavisine yardımcı
olmuştur. İster dost olsun, ister düşman,
savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış, savaştan etkilenen sivil halkın
bakımı ve korunması için çaba göstermiş,
ülkemizde, sağlık ve sosyal yardım alanlarında birçok hizmete öncülük etmiş ve
uluslararası insani yardım faaliyetlerine de
katılmıştır.
Kızılay, etkin bir şekilde katıldığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve
Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkemizin
içinde bulunduğu pek çok sorunun çözümü
için bütün imkânlarını seferber etmiştir.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, art

RÖPORTAJ
lu üyeleri, Şube Başkanları ve yönetim
kurulu üyeleri maaş almadan gönüllü
çalışırlar.

KIZILAY’A NASIL GÖNÜLLÜ
OLABİLİRİZ?

arda girdiği savaşlardan yorgun düşmüş
ulusumuz, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklarla karşı karşıyaydı. Kızılay bir
yandan bu sorunlarla uğraşırken, diğer
yandan da esir ve göçmenlerin giyecek,
yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını
karşılamış, imkânları oranında da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya
çalışmıştır.
Genel olarak Kızılay, mevcut sorunların yanı sıra hızla gelişen ve değişen
toplumumuzda, doğal olarak yeni istek
ve ihtiyaçlar da belirmeye başlamıştı.
Kızılay bu gelişmelerin gerisinde kalmamış, sağlık ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü doğrultusunda
amaçların ufkunu ve faaliyet alanlarını
sürekli genişletmiştir.

TÜRK KIZILAY’ININ ZAMANLA
YÖNELDİĞİ FAALİYET VE HİZMET ALANLA RI NELERDİR?

Kızılay’a gönüllü olabilmek için tek şart
“gönüllü olmayı” istemektir. İnsan bunu
istedikten sonra her şekilde gönüllü olabilir. Hemen hemen her mahallede, caddede kan bağışı kampanyaları düzenleniyor. Bağışçı kayıt altına alınıyor. Bağışçı,
bağışlanan kanın geçirdiği tüm süreçlerden
haberdar ediliyor. Bunun yanı sıra,dönem
dönem kampanyalar düzenliyoruz. Bu kampanyalara telefonla bile bağış yapılması
Kızılay gönüllüsü olmaya yeter. Ama fiili olarak kurumumuzda hizmet vermek
isteyenler varsa ilçelerindeki şube
başkanlıklarına başvurarak, istedikleri
alanda gönüllü olarak görev alabilirler.

KIZILAY’A
KİMLER
KAN
BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

ve başkanlığını Ahmet Lütfü Akar’ın
yaptığı genel merkez çatısı altında kan
merkezleri, afet müdahale merkezleri,
81 ilde bulunan 700’ü aşkın şubesi ile
ülkemizin en yaygın, en etkin ve en
güçlü organizasyon yapısına sahip sivil
toplum kuruluşudur. Türk Kızılay’ının
personelinin bir kısmı gönüllü olarak,
bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Genel
Başkan, Genel Merkez yönetim kuru-

18-65 yaş aralığında 50 kilonun üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı
adayı olabilir. (19 yaşından gün almak,
65’ini doldurmamak gerekir.)
İlk kez kan bağışında bulunacaklar için
üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış
olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst
yaş sınırı: 70 yaşından gün almamış
düzenli kan bağışçısı yılda en fazla 1
kez olmak üzere kan bağışında bulunabilir. Şu anda Ülkemizin kan ihtiyacının
yüzde 85’ini halkımızın bağışları ile
karşılıyoruz. 2014 yılında gönüllü kan
bağışı sayımız 1.860.255 üniteye ulaştı.
Gönüllülerimize gönülden teşekkür ederiz. 2015 hedefimiz 2.032.000
Röportaj İrem

OKUMUŞ

1. Afete Hazırlık ve Müdahale; savaş
durumunda, doğal afetlerde ve olağan
dönemlerde.
2. Nakdi ve ayni yardım hizmetleri
3. Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri;
tıp merkezleri, psiko-sosyal destek hizmetleri ve ilk yardım kursları.

4. Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri;
gençlik kampları, burslar, yurtlar ve
gönüllü hizmetleri.
5. Kan Hizmetleri

BÜNYESİNDEKİ GÖREV
DAĞILIMI NASILDIR?
Türk

Kızılay’ı,

Ankara’da

bulunan
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SAĞLIK

HAYATI ARIZASIZ
YAŞAMAK İÇİN
YANLIŞTAN VAZGE

B
Dr. Ali ÇAKMAK
Akupunktur Uzmanı
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eslenme,
vücudumuzun
ana enerji kaynağıdır. Günlük hayatımızdaki fiziksel
hareketlerimizden tutun da
beyin faaliyetlerimize kadar
çok geniş bir alanı etkileyen beslenme,
azami önem gösterilmesi gereken konular
arasında yer almaktadır. Ancak yanlış
olarak uygulanan beslenme alışkanlıkları,
hem fiziksel hem de ruhsal olarak bizlere
zarar vererek yaşam süremizi ve hayat
kalitemizi azaltabiliyor. Bu da hastalıklarla

sürekli mücadele etmemize neden olur.
Yanlış beslenme alışkanlıkları arasında
en yaygın olanlardan biri, günlük öğün
sayımızın 8-10 öğün olması gerektiği
düşüncesidir. Oysa beslenme, günde iki öğün
olmalıdır! Toplumumuzu 8-10 öğün gibi
yanlış bir alışkanlıktan arındırmak lazım.
Bu durum, bir arabanın aralıksız 24 saat
çalıştırılması gibidir. Her organın istirahat
zamanı vardır. Bu da organ hasarına zemin
hazırlar ve alınan fazla gıda ise vücutta depo
edilerek, insanların enine büyümesini sağlar.

SAĞLIK

EÇMEK

"

Yanlış beslenme ve
işlenmiş gıdaların
tüketilmesi sonucunda, alerjiler,
kısırlık, hipertansiyon, kanser, kalp
hastalığı, şeker gibi
hastalıklarda da
artışa sebep
olmaktadır.

"

İdeal olan, günde 2 öğün beslenmektir.
İbn-i Sina, “İki öğün sağlıktır, üçüncü öğün
hastalıktır” der. Sabah kahvaltısı uygun
yapılırsa doğal olarak öğle yemeği ihtiyaç
olmaktan çıkacaktır.
Diyet yiyecekler ve işlenmiş gıdalar, en
pahalı satılan ve en sağlıklı kısmı alınan
ürünlerdir. Bu gıdalardan da uzak durmamız gerekir. Doğal beslenmek, vücuda giren zararlı gıdaların hastalık yapma
riskini azaltır. Yediğimiz gıdaların işlenmiş ve raf ömrü uzun olsun diye katkılı
olması, vücudumuza beslenme açısından
fayda sağlamaz. Yanlış beslenme ve işlenmiş gıdaların tüketilmesi sonucunda,
alerjiler, kısırlık, hipertansiyon, kanser,
kalp hastalığı, şeker gibi hastalıklarda da
artışa sebep olmaktadır. Obez, karaciğer
yağlanması gibi hastalıklarda hormonal
olarak insülin yüksekliği ile bu kişilerde
östrojen hormonu da yükseliyor, polikistikover sendromu gelişebilmekte, kadınlarda üreme durmakta, erkeklerde meme
büyümesi ve spermin kalitesi ve sayısının
azılması gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Taze ve doğal gıdaların tüketilmesi,
hastalıklardan korunmamıza yardımcı
olan bir etkendir. Doğal gıdaları kendimiz
hazırlayıp tüketmeliyiz. Örneğin, evde
kendi yoğurdumuzu mayalamak gibi…
Hareketsiz yaşam, alınan gıdaların vücutta depo edilmesine sebep olur. Kendimize
uygun zaman ve miktarda sürekli spor aktivitesi yapmak, fazla enerjinin ve toksinlerin vücuttan atılımını hızlandırır.
Yemeklerimizde ağırlıklı olarak tereyağı
ve zeytin yağı kullanılması, vücudumuza giren trans yağ miktarını düşürür.
Trans yağlar, kızartmalarla meydana gelen yağlardır. İşlenmiş her türlü yağın
içindeki trans yağların, zararlı ve kanserojen etkisi vardır. Artık, halkımız şekere ve
trans yağları çokça içeren işlenmiş gıdalara dikkat etmelidir. Böylece hastalık da
azalır veya kalmaz. Mısırözü ve ayçiçeği
yağı, çiğ olarak kullanılabilir. Ama ikisi
de ısındığı veya kızardığı zaman, aşırı
miktarda trans yağ oluşmaktadır. Margarin haline gelince de, katı ya da sıvı olsun,
içi trans yağ doludur. Yemek yaparken tereyağı, zeytinyağı veya fındık yağı kullanmak gerekir, çünkü bunlar ısıya dayanaklıdır ve hemen bozulmazlar. Bu yağlar
yanmadıkça, trans yağ oluşmaz. Bunlarla
kızartma yaparsak hemen kanserojen olur.
“KIZARTMA HİÇ YOK” kızartma bitti,
hiç yapılmayacak, çünkü kızartma trans
yağ demektir.

Balık ızgara, fırın, buğulama şeklinde yenilebilir. En sağlıklısı bunlardır. Aslında
yiyecekleri pişirirken ya da tüketirken,
tehlikeli hale biz getiriyoruz. Karbonhidrat ile protein tüketimi ne kadar az
yapılırsa, vücuda binen yük de o kadar
azalır. Et yanında buğday ve patates
kızartması gibi yiyecekler yenmesi, etin
toksit yükünü arttırır.
Yaşımız ilerledikçe hareketliliğimizin azalmaması lazım. 50 yaşından sonra 6-7 öğün
yemek, tamamen sağlıksızdır. Çünkü harcamıyorsunuz, ihtiyacınız da kalmıyor.
Metabolizma yavaşlamış oluyor. Bu durumda bir köşeye çekilip emeklilik yaşamaya çalışmak, hastalıklara davetiye çıkarır.
Su içme alışkanlığımızı arttırmamız gerekir. İçtiğimiz veya yediğimiz sıvı gıda, çay
ve meşrubatlar, vücudumuzda su olarak
kullanılmazlar. Suyu 24 saate yayarak
içmek gerekir. Ancak yemek sırasında
ve yemekten sonraki 1 saat içinde su içilmez ise vücudumuz sindirimi daha rahat
gerçekleştirir. Su içerseniz, mide asidini
sulandıracağından, hazımsızlığa neden olur.
Her gün azar azar ve yudum yudum 2-4
litre, arası vücut kilosuna göre, su tüketilmelidir. En önemli kriter, idrar rengi, açık
limonata renginde olacak. Öyle değilse
vücuda yeterli su girmiyor demektir. Bu
nedenle de bağırsakların çalışması zorlaşır. İşte bu sebeple, toplumda en büyük
sorunlarından biri de kabızlıktır. Kabızlık
ise, metabolizmanın bozulduğunun en basit ve en önemli belirtisidir.
Kabaca bazı alışkanlıklarımızı ele aldık. Sadece bunları yapmak bile sağlık yönünden
hayatımızda bir rahatlama sağlar.
Ayrıca sürekli tükettiğimiz, yerken
zevk aldığımız ve sağlıklı olduğunu
düşündüğümüz birçok besin maddelerinin vücudumuzla uyumsuzluğu da
söz konusu olabilir. Bu duruma, “gıda
intoleransı” denir. Örneğin çok sağlıklı
olduğunu düşündüğümüz yumurta, süt,
et çeşitleri, domates vb. eğer vücudumuz tarafından sindirilemiyor ise (intolerans varsa), vücudumuz bu gıdaların içindeki proteinlere karşı tepki
vermeye başlar. Bu olumsuz etki yani
Gıda İntoleransı, vücutta kilo almaya
yol açmasından birçok kronik rahatsızlığa kadar olumsuz etkilere yol
açar. Bu konuyu bir sonraki yazımızda
daha geniş ele alacağız.
Acıkmadan yemeyen, doyduğu zaman
yemeyi bırakabilen bir insan olmamız ve
yüksek kaliteli yaşam dileğiyle…
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HABERLER

ÇEKMEKÖY HALKINA
BİR MÜJDE DAHA…

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli
yürütülen çalışmalarda, belediye ve hayırsever işadamları işbirliği ile aile sağlığı
merkezlerinin yapılacağını söyledi. Mimar
Sinan Mahallesi’nde yapılması planlanan
bir aile sağlığı merkezinde proje aşamasına geçildiğini belirten Başkan Poyraz,
birkaç mahallenin orta noktasında olması
ve büyüklüğü nedeniyle birçok Çekmeköylüye hizmet edilecek bir çalışma olacağını belirtti.
Başkan Poyraz, göreve geldikleri ilk günlerden itibaren sağlık alanındaki yatırımlara çok önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Öncelikle mahallerimize aile
sağlığı merkezleri yaptırarak işe başladık.
Devlet ve vatandaş işbirliği ile 6 mahallemize 6 aile sağlığı merkezi yapıldı. Ayrıca
Toplum sağlığı merkezi ve Ekşioğlu Mahallesi’ne 112 Hızır Acil servisi noktası
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açıldı. O dönemin şartlarında Sağlık Bakanlığı yapılan merkezlerin yeterli olduğunu be-

lirtmişti. Artan nüfusa göre yeni merkezlere
ihtiyaç olduğu için yeniden kolları sıvadık.
Bu süre içinde Erenköy Semt Polikliniği,
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdi.
Devlet hastanesinin yapım aşaması devam
ediyor. Hastane inşaatında zeminden kaynaklanan temel çalışmaları beklenenden uzun
sürdü ama yüklenici firma çalışmalarını hızla
sürdürüyor.”

BULMACA
1

BULMACA

3

2

4

5
6

7

8
9

10
12

14

11

13

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25

1-Konut, iş yeri vb. yerlerin tabanını döşemek için çeşitli boyutlarda, ince, uzunca tahta parçalarının veya yapay malzemenin belirli bir düzene göre yerleştirilmesiyle yapılan döşeme
2-Raf
3-genç dişi sığır
4-Mevsimin başında ilk yetişen meyve, sebze (soldan sağa)
4-Kalabalık koloniler halinde yaşayan beyaz karınca türü (yukarıdan aşağı)
5-Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen
parazit
6-Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, fasulyeye benzer, tırmanıcı bir bitki
7-Geviş getiren memelilerden, Afrika’da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi benekli, ot yiyen hayvan
8-Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi
bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı
9-Bir ilimiz
10-Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü
11-Katran, petrol, neft vb. maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam yanıcı madde
12-Hac mevsimi dışında Kâbe’yi ve Mekke’nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme
13-Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık
14-Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, yaban
15-Asalak böceklerin yumurtasına verilen ad
16-Sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan organ
17-Çivi sökmeye veya diş çekmeye yarayan, hareketli bir eksen çevresinde çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki araç
18-Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe ve küçük dal, sürgün, ışkın
19-Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
20-Gezinti yeri, gezilecek yer
21-Sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilim (soldan sağa)
21-İşlenmiş koyun derisi (yukarıdan aşağı)
22-Eklem bacaklıların ve kabukluların dış dokusunu oluşturan dayanıklı ve esnek madde
23-Özel kayma aracı ve yelkenlisi ile denizde yapılan bir spor türü
24-Yaylı bir saz
25-Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan küçük tahta veya karton parçası
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Bunları Biliyor Musunuz?

BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?
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unu,
• İnsan saçının 3 kg. ağırlık kaldırabilecek esneklikte olduğ
tanımanın mümkün
• İnsanları parmak izinden,köpekleri ise burun izinden
olduğunu,
ırmanın imkansız olduğunu,
• Gözlerimiz açıkken hapş
•
unu,
• Sarışınların, esmerlere göre daha fazla saçının olduğ
• Bir insanın günde 23 bin kere nefes alıp verdiğini,
• Vücudumuzdaki en güçlü kasın dilimiz olduğunu,
ek ateşli hastaların
• Sihirli sözcük olan ‘‘Adrakadabra’’nın ilk olarak yüks
ateşlerini düşürmek için söylendiğini,
ileceklerini,
• İnsanların eğer şiddetli hapşırırlarsa kaburgalarını kırab
ığını,
• Dünya nüfusunun % 50’sinin hiç telefonla konuşmad
bakteri sayısını
• 1 saat boyunca kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki
% 700 arttırdığını,
kla geçirdiğini,
• Ortalama bir erkeğin,hayatının 3 350 saatini traş olma
undaki
• Hapşırmayı engellemeye çalışırsan, başındaki veya boyn
damarlardan birinin yırtılabileceğini ve ölebileceğini,
• Her insanın beyninin %90’ının su olduğunu,
ğını,
• Bir insanın, gözünü günde ortalama 100.000 kez kırptı
ayak topuğunun
• Yeni doğum yapmış annenin parmak iziyle bebeğinin
izinin aynı olduğunu,
ı vardır.
• İnsanın yaşlansa da büyümeye devam eden 2 organ
Bunlar; burun ve kulaktır.

Tarihte Bu Ay

Mart

TARİHTE BU AY
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26 Mart Mısır-İsrail Barış Anlaşm
ale Zaferi (1915).
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Arabistan Kralı Fay3 Mart Hilafet'in
sel`in Ölümü 26 Mart Suudi
Vey
k
Aşı
rt
Ma
21
lüşü
3 Mart Tevhid-i Tedrisat Kanunu
sal'ın, Bir Suikast Sonucu Öldürü
Kabul Edildi (1924).
3 Mart Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruldu (1924).
lığı
5 Mart Genelkurmay Başkan
Hükümetten Ayrıldı (1924).
8 Mart Dünya Kadınlar Günü.
ne10 Mart Telefon'un İcadı ve İlk De
mesinin Yapılması (1876).
12 Mart Mehmet Akif (Ersoy)'in
Marşı
Şiirinin, TBMM'de İstiklâl
Olarak Kabul Edilmesi (1921).
14 Mart Tıp Bayramı.
i
16 Mart İstanbul'un İtilaf Devletler
Ordularınca İşgali (1920).

(1973).

(1975).

21 Mart Nevruz.
Günü.
İle 27 Mart Dünya Tiyatrolar
21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı
ve
29 Mart Osmanlılar ’ın Selanik
ele Günü.
Mücad

ve İyonya'yı Fethi (1430).
22 Mart Atatürk’ün Manevi Kızı
İlk
29 Mart Türk Çocuklarının,
nın İlk Kadın Savaş Pilotu

Dünya
rında Yapamını Eğitimlerini Türk Okulla
Sabiha Gökçen, İstanbul’da Yaş
Kamalarını Mecbur KılanKanunun
Yitirdi (2001).
bulü (1931).
22 Mart Dünya Su Günü.
Mehmet'in
şfi 30 Mart Fatih Sultan
23 Mart Uranüs Gezegeni'nin Ke
Doğumu (1432).
(1781).
21).
şu 31 Mart II. İnönü Zaferi (19
25 Mart Türk Ocakları'nın Kurulu
(1912).

25-31 Mart Kalp Haftası.

Çekmeköy2023

- 67

TARİFLER

KOLAY
ÇORBA
Zeli
ş

Ze

Süsleme:

1 çorba kaşığı margarin
2 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
4 su bardağı tavuk suyu
Tuz

1 tatlı kaşığı margarin
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 çay kaşığı nane

ları
Sır

u
t
f
M
ak
n
i’

Malzemeler:

li h a B o l at

Yapılışı:
Tencereye, 1 çorba kaşığı margarin 2 çorba kaşığı un, yumurta ve tuz koyunuz. Malzemeleri çırpma teliyle çırparken 4 su
bardağı tavuk suyunu soğuk olarak ilave ediniz. Tencereyi ocağa
alıp karıştırarak 5 dakika kaynatınız. Çorbayı indirmeye yakın
üzerini süslemek için küçük bir tavada 1 tatlı kaşığı margarin,
kırmızıbiber ve naneyi 20 saniye kadar kızdırınız. Servis tabaklarına koyduğunuz çorbanın üzerine bir tatlı kaşığı biberli yağdan
gezdirerek servis yapınız. Bu çorbayı bebekleriniz içinde yapabilirsiniz. Son derece besin değeri yüksek ve lezzetli bir çorba
sizleri bekliyor.
Afiyet olsun…
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TARİFLER

PUİ PUİ
Malzemeler:
2
1
1
1
1

su bardağı haşlanmış kültür mantarı
kahve fincanı krema
kahve fincanı süt
tatlı kaşığı soya sosu
su bardağı mısır

Yapılışı:
Mantarları küçük küçük doğrayıp, soya sosu ile biraz
soteledikten sonra sütünü ve kremasını ilave ediyoruz.
İyice piştikten sonra mısırını ekliyoruz. Servis tabağına
alıp, garnitür ve pilav ile servis ediyoruz.
Afiyet olsun...

TİRAMİSU
Keki Islatmak için Malzemeler:

2 çorba kaşığı neskafe
2 çorba kaşığı toz şeker
1 çay fincanı sıcak su

Krema Malzemeleri:

Yarım litre süt
1 adet yumurta
3 kahve fincanı toz şeker
3 kahve fincanı un
1 paket labne peyniri

Tiramisu keki Malzemeleri :

4 yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı nişasta
1 paket kabartma tozu

Yapılışı :

4 yumurtayla 1 su bardağı toz şekeri mikserle köpürtüp sertleşinceye kadar çırpınız. Başka bir kapta nişasta, un, kabartma tozunu kaşıkla
karıştırınız ve yumurtanın üzerine dökerken karıştırmaya devam ediniz. Derince bir fırın kabını yağlayınız ve ardından karışımı dökünüz.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırına sürünüz ve yaklaşık 30 dakika bekletiniz. Kekin pişmiş olduğunu anlamak için kekin merkezine kürdan
batırıp çekin. Kürdana herhangi bir yapışma olmuyorsa pişmiş demektir.
Not: Keki bir gece önceden pişirip hazırlayın 3-4 saat dinlendikten sonra buzdolabına kaldırınız. Ertesi gün dolaptan çıkardıktan sonra oda
sıcaklığına gelene kadar bekletip kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız.

Tiramisu Hazırlanışı:
Nescafe ve şekeri bir fincan içinde sıcak su ile karıştırınız. Ardından tiramisu kekini enlemesine iki parçaya ayırınız ve kekin iki parçasını
da hazırladığınız nescafeli karışımla ıslatınız.Un, şeker, süt ve yumurtayı karıştırdıktan sonra koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriniz.
Ocağı kapattıktan sonra labne peynirini ekleyin ve telle çırparak pütürsüz olmasını sağlayınız.Hazırladığınız kremanın yarısını ılıkken,
kek parçalarından birinin üzerine sürünüz. Kekin diğer yarısını üzerine kapatınız ve kalan kremayı sürünüz. Kahve ile süsledikten sonra
soğuması için bekletiniz.
Afiyet olsun...
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KARİKATÜR

Cem
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BAŞVURU MERKEZLERİ
• SERİ NOKTA
(Ana Bina)
• İletişim Merkezleri
(Alemdağ, Madenler, Ömerli)

BAŞVURU İÇİN
GEREKENLER
• Doğum Belgesi
• Kimlik Fotokopileri

hoşgeldin

bebek
Çekmeköy2023

- 71

Çanakkale Ruhu
RÖPORTAJ

Çanakkale
Destanı
Çekmeköy’de Canlanıyor
Platosu

1-7 Nisan 2015
Çekmeköy Belediye
Binası Önü
Şehid oğlunun mezarı başında “vatanın bekası için sende git!” diyebilen kahraman analar...
...Ana duası ile yola çıkan askerler Rumeli-Mecidiye tabyasına geldiklerinde top mermilerinin
ortasında kalırlar. Topçu Seyit ve Ali Onbaşı dışında bütün nefer şehid olur. Elde kalan tek topun
da vinci kırılır. Koca Seyit, 276 kiloluk mermiyi imanın verdiği şevkle topun ucuna yerleştirilir
ve ateşler. Bu hamle ile düşman gemisi suların dibine gömülür, Çanakkale’nin geçilemeyeceği
tüm dünyaya kanıtlanır. Çanakkale’de yazılan bu destanı Çekmeköy Belediye binası önünde
kurulacak olan platoda yeniden yaşayacağız.
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