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Yaşama başka bir pencereden bakmak herkesin göremediklerini görmeyi, herkesin duyamadıklarını duymayı, herkesin bilemediklerini bilmeyi getirir beraberinde. Zihnini yargılarla doldurmuş olmayan bir birey zihinsel esnekliğe,
özgün düşünmeye yatkın ve nev-i şahsına münhasır olabilmiş kimsedir. Bizi
biz yapan değerlerin de aslında bizden olmamızı istediği budur. Çünkü nev-i
şahsına münhasır olmak özgün olmak demektir. Özgün olmak, üretebilmeyi,
icat edebilmeyi, evrenin üzerine kurulduğu yasaları keşfedebilmeyi beraberinde getirir. Bireyleri, bu sıfatlarla mücehhez bir toplum, köklerini geçmişten alarak
geleceği daha güçlü inşa edebilecektir.
İnsanoğlu tarih boyunca ne zaman karanlık dehlizlerden birine girse ne zaman
sarp bir uçurumun kenarından aşağı düşecek olsa ne zaman yaşamını sınırsız
arzu ve isteklerinin eline bıraksa bir elçi, bir yol gösterici onları ilahi mesajlarla
uyarmıştır.
Nisan 2015 Kutlu Doğum’un yıldönümü. 1444 yıl önce dünyayı teşrif eden
Yüce Nebi’nin bizlere getirdiği ilahi buyrukların, çağları aydınlatan anlamlarını kavramak için çalışıyoruz. Evreni insana musahhar kılan o buyrukların
bizi biz yapan temel kriterler olduğunu biliyoruz. Geleceği inşa edecek neslin bu
ilahi mesajları getireni daha iyi anlaması ve tanıması için hazırladığımız Siyer-i
Nebi Yarışması Kutlu Doğum haftası ile eşzamanlı olarak nihayete erdi. Yarışmada başarılı olan gençlerimiz Cumhurbaşkanımız ile bir araya geldi ve birbirinden değerli ödüller aldılar. Hiç şüphe yok ki en değerli ödülü zaten Yüce Nebi’nin
hayatını öğrenerek almışlardı.
İnanıyoruz ki en kutsal çaba Yüce Nebi’nin getirdiği mesajların daha iyi okunması
ve daha iyi anlaşılmasıdır. Hiç şüphe yok ki O’nu sevmek sevgilerin en güzeli, en
yücesidir.
Biz O’nu Çok Sevdik!
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41 Kere Maşaallah…
Allah’a hamdolsun ki, Çekmeköy 2023, ismine yakışır ve gönülden 41 kere maşaallah dedirtecek bir sayıyla daha karşınızda. Siz değerli okuyucularımızın takdir ve
tebrikleriyle bir numara olma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Çekmeköy
2023, her geçen gün biraz daha zenginleştirdiği içeriği ileve her satırını keyifle okuyabileceğiniz daha nice sayılar sunmanın arzusu ve mücadelesi içerisinde.
İşte yine yeniden karşınızda olduğumuz sayımızda öne çıkan başlıklar; On parmağında on marifet olan sahnelerin prensi yakışıklı sanatçı Alişan, hiç bilinmeyen yönlerini
tüm samimiyetiyle sizler için anlattı. Çekmeköy’ün tarihine altın harflerle yazılan
ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla eşsiz bir
geceye dönüşen “Biz O’nu çok sevdik” siyer-i nebi yarışması ödül töreninin tüm
detayları bu sayımız da. “Futbol Dünyasında dönen paralara şaşırıyorum” diyen
yılların tecrübesi usta kalem Akın Sel’den, çok konuşulacak bir yazı. Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, eğitimle ilgili projelerini Çekmeköy 2023’e anlattı. Belediyemizden öne çıkan haberler ve daha fazlası siz değerli okuyucularımız
için hazırlandı.
Çatık kaşların gevşediğini, asık yüzlerin gülümsemeye dönüştüğünü, içinizden bir
şeylerin yer değiştirdiğini, maddi değeri olmayan ancak önemli bir ödeme şekli olan
teşekkürün fazla görülmediğini, görebilmek umuduyla iyi okumalar…
Bir başka yeni sayıda görüşmek üzere, Allah’a emanet olunuz.
Görüş ve önerileriniz için adresimiz: cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
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ÇEKMEKÖY’ÜN TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILAN GECE

ekmeköy
Belediyesi’nin
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile
hayata geçirdiği “Biz O’nu
Çok Sevdik” isimli Siyer-i
Nebi yarışmasının ödül
töreni Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile
gerçekleştirildi.
Çekmeköy
Belediyesi
Kültür
Müdürlüğünün 2014 yılının kasım ayında hayata geçirdiği Biz O’nu Çok Sevdik
isimli Siyer-i Nebi yarışmasında sona gelindi. Sınava giren 4 bin 90 kişiden dereceye girmeye hak kazanan 200 öğrenci, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın katıldığı törende ödüllerini
aldılar. Yarışmaya katılan öğrencilerin
fakülte dağılımlarına bakıldığında, ilahiyat fakültelerinin yanı sıra tıp, hukuk,
eczacılık ve mühendislik fakültelerinden
katılımların yoğun olduğu görüldü.
4 aylık süreç sonunda, birincilik ödülünü
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Seyfullah Fatih Aydın, ikincilik
ödülünü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Nursena Erener, üçüncülüğü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden
Abdüllatif Çetin almaya hak kazandı. İlk
beşegiren gençler ödüllerini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan aldılar.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni’nde
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Hz. Muhammed’i rahmetle,
minnetle, özlemle andıklarını, kendisine
bağlılıklarını bir kez de bu toplantı vesilesiyle ifade ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yarışmanın
düzenlenmesinde emeği geçen herkese
ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum” dedi. “Peygamberimizin izinde bir
gençlik istiyoruz” diyen Erdoğan, “Ellerine
kalemi alarak, Nur Peygamberini, Güllerin
Elçisini kağıda aktaran bu gençliği gördükçe
ülkem adına, milletim adına ne kadar gururlandım bilemezsiniz” dedi ve sözlerine şöyle
devam etti:
“Biz işte böyle bir gençlik istiyoruz. Elinde
döner bıçaklarıyla dolaşan bir gençlik istemiyoruz. Molotof kokteyliyle dolaşan
gençlik istemiyoruz. Demir bilyeler atacak sapanlarla dolaşan gençlik istemiyoruz. Biz saygıyı, sevgiyi, özellikle de

sevgili Peygamberimizin izinde bulan bir
nesil istiyoruz. Gençler, siz bizim gururumuzsunuz. Siz bu ülkenin, bu milletin,
ümmetin göz bebeğisiniz. Allah gayretinizi mübarek kılsın. Niyetinizi menziline
ulaştırsın.”
Erdoğan, 1400 yıllık İslam tarihi boyunca pek çok ilim adamı, sanatçı ve edebiyatçının dili döndüğünce Hz. Peygamberi
çağına anlatmaya, dönemine tanıtmaya
çalıştığını söyledi.
Her dönemin kendine özgü siyer külliyatı yazıldığını ve yazılamaya da devam
ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Dünyadaki kağıtların tümünü doldursak, mürekkebin hepsini kullansak bile o
Rahmet Peygamberini anlatamayız. Onu
tarif etmeye mısralar kafi gelmez. Onun
yüceliğini dile getirecek kelimeler bulamayız.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
hiçbir kitabın Hz. Peygamberi Kur’an-ı
Kerim kadar güzel ve doğru anlatamadığını ve anlatamayacağını belirterek, şunları kaydetti:
“Kur’an’da Cenabı Zülcelal Hazretleri,
Peygamberimize ‘Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik’ diyor. Bu ifadenin
üstünde bir ifade olabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler baş-
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ta olmak üzere milletin desteğinin her
zaman yanlarında olduğunu gördüklerini
ve bildiklerini ifade etti.
Erdoğan, “Ama birileri çıkıyor Kur’an’a
meydan okuyor, birileri çıkıyor sevgili Peygamberimizin o yoluna, sünnetine
meydan okuyor. Bunlar bunu yaparken
ne yazık ki demokrasiden, özgürlükten
bahsediyor. Herhalde bunlara milletimiz
gereken dersi vakti geldiğinde, gerekli
yerde verecektir. Bu ülkede kimse kalkıp
da ‘Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’
ifadelerine yasak getiremez, asla yasak
koyamaz. Bu tür çevreler var mı? Var.
‘Ezan seslerinden rahatsız oluyoruz’ diyenler var mı? Var. Ben o zaman diyorum
ki işte bunlara en güzel dersin verileceği
mahal demokrasilerde sandıktır. Burada gereken dersin verilmesi lazım” diye
konuştu.
“Müslüman Müslümanı öldürüyor”
Irak’ta, Yemen’de, Suriye’de ve Libya’da
Müslümanın Müslümanı öldürdüğünü
belirten Erdoğan, tek farklarının mezhep
olduğunu söyledi.
Bir süre önce bir ziyarette bir ülkenin en
üst düzey yöneticisine, “Benim dinim
Sünnilik değil, inanıyorum ki sizin dininiz
de Şia değildir” dediğini ifade eden Erdoğan,
şöyle devam etti:
“Bizim dinimiz İslamdır, İslam. Olaya

Kur’an tilavetiyle başlayan program, salonda bulunan gençlerin “Dik Dur Eğilme
Bu Gençlik Seninle” nidaları, şiir ve ilahi
dinletisiyle devam etti.
buradan bakmamız lazım. Biz burada belirleyici olarak dinimiz İslamı aldığımız
zaman bu sapkınlıklardan kurtuluruz. Ama
alamazsak bu felaketler devam edecektir.”
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hat tablosu hediye eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, açılış
konuşmasında “Biz O’nu Çok Sevdik” Siyer-i Nebi yarışmasının serüvenini anlattı.
Böyle bir yarışmaya imza atmaktan mutlu
olduğunu ifade etti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı ödül törenine
ayrıca; Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Marmara Üniversitesi Rektörü M. Emin Arat,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı Ali Köse, Çekmeköy Belediyesi
Başkan Yardımcıları Şenol Çetin, Eyüp
Yıldırım, Şahmettin Yüksel, Ahmet Epli,
Fatih Sırmacı, Latif Coşar, Hasan Öztürk,
yarışmaya katılan üniversite öğrencileri ve
binlerce İstanbullu katıldı.

Biz O’nu Çok Sevdik
Çekmeköy Belediyesi ve Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği
ile hazırlanan “Biz O’nu Çok Sevdik”
projesinde, Hz. Muhammed’in insanlığa
örnek hayatının genç nesillere aktarılması
hedeflendi. İstanbul’daki üniversitelerde
eğitim gören lisans öğrencilerini kapsayan
projede, yarışmaya katılmak isteyenlere
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın İslam
Peygamberi isimli kitabı dağıtıldı. www.
bizonucoksevdik.com isimli siteden alınan
başvurularda; öğrencinin adı-soyadı, kimlik
numarası, okuduğu üniversite, fakülte ve
iletişim bilgileri istendi. Başvuru bilgilerinin
doğruluğu onaylanan yarışmacılara kitapları,
kargo ile gönderildi. 7 bin öğrenci başvurdu,
4250 kişinin başvurusu kabul edildi.
Kitapları okumaları için 3 ay süre verilen
yarışmacılar, 12 Nisan’da internet üzerinden online sınava alındılar. Sınavda dereceye giren ilk 200 kişi ödül almaya hak
kazandı. Birinciye; 20 bin TL, Umre ve
kitap seti, ikinciye; 15 bin TL, Umre ve
kitap seti, üçüncüye; 10 bin TL, Umre ve
kitap seti verilirken, ilk yüze giren diğer
yarışmacılar altın ve kitap setlerinden
oluşan hediyelerle ödüllendirildiler.
Çekmeköy2023
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Çekmeköy 2023 ile memleket hasretiniz son bulacak.
Gezmeye, görmeye ve yeniden keşfetmeye hazırsanız başlıyoruz.

İlk durağımız ORDU…

Doğanın tüm güzelliklerinin cömertçe
sergilendiği Ordu’yu karış karış siz
okuyucularımız için geziyoruz… Türkiye’nin en kalabalık otuzuncu şehri olan
Ordu, 1920 yılında bağlı olduğu Trabzon’dan ayrılarak 4 Nisan 1920 tarihinde
il statüsüne kavuşmuştu. Bölgenin en uzun
kıyı şeridine sahip olan Ordu’ya girdiğiniz
andan itibaren mavi ve yeşilin muhteşem
uyumuna şahit olacak, doğal ve kültürel
zenginlikleri, yöresel yemekleri ve el
sanatlarıyla adeta tarihe tanıklık edeceksiniz.
Hemen her çeşit tatil seçeneğinin bulunduğu ilimizde dilerseniz yayla keyfi,
dilerseniz rafting ve kano turu yapabilirsiniz. Ayrıca tarih/kültür gezisi veya doğal
güzelliklerden plaj, vadi ve şelale gezisi
yapabilirsiniz. Acıkınca “ne yerim” diye
düşünmeyin, tadacağınız lezzetler ve yöresel yemekler kilo almanıza sebep olabilir
bizden söylemesi.
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Yolunuz düşerse veya birazdan anlatacaklarımızdan sonra dayanamayarak bavulunuzu hazırlayıp yola koyulursanız,
vardığınızda bizden de selam götürmeyi
unutmayın.

ORDU İSMİ NEREDEN GELİYOR?

18. yüzyılda şu anki Ordu ilinin bulunduğu yerde bataklıklar ve ormanlar bulunmaktaydı. Boztepe’nin eteklerinde
hiçbir mesken kurulmamıştı. O bölge civarında yaşayan yetkili kişiler başlangıçta
hükümete bağlı iken nüfus ve kudret sahibi
durumuna gelerek kendi başlarına buyruk
olmaya başlamışlar. Bu yüzden bölgede
asayişi sağlamakta zorlanan padişah, mahalli asayiş kuvvetlerini önleyemeyeceğini
düşünerek Osman Paşaya geniş yetkiler
vererek Ordu’ya bir askeri birlik göndermeye karar vermiş. Ordu’nun ismi en kuvvetli rivayete göre buradan geldiği söylenmektedir.

ORDU’YA HAS
Sarmaşık Kaplıcaları (Fatsa)

Ülkemizin doğal zengin kaynaklarından
biri olan kaplıcalar, yaşlı insanların tercihi
olarak bilinse de işin aslı 7’den 70’e herkese şifa dağıtmaktadır. Adeta yenilenme
kaynağı olan Fatsa’nın 10 km uzağında bulunan Sarmaşık Kaplıcaları, kaplıca sevenlerin ve sağlığına düşkün olanların mutlaka
uğraması gereken yerlerden biridir.

Boztepe Teleferik

Ordu’yu tepeden gören Boztepe durağında
harika bir teleferik keyfibizi bekliyor. 450

YAZI DİZİSİ
yaz dinlenmesi için en ideal koşulları
taşıyor.

ORDU’NUN GÜZELLİKLERİ

Tatiliniz başladığında, elinizde uzunca bir
gezilecek listesi, “hangi birine gideceğim?”
diye düşünmeyin. Rehberiniz olarak sizin için gezip Ordu’nun en güzel yerlerini
seçtik. Doğal güzellikler ve tarihi yerler
bakımından oldukça zengin olan Ordu’nun
en meşhur yerleri;Hoynat Adası, Gaga Gölü,
Ünye Kalesi, Gölköy Kalesi, Bolaman Kalesi, Yasonburnu Yarımadası, Çaka Kumsalı
ve Mesire Alanı, yaylalar ve mağaralarını
doğal güzellik olarak sıralayabiliriz. Tarihi
ve turistik olarak; Osman Paşa Şadırvanı,
Paşaoğlu Konağı (Etnografya Müzesi) ve
Taşbaşı Kültür Merkezi görülmesi gereken
yerler arasında. İşte sizin için seçtiklerimiz;

Ulugöl
metre yükseklikte bulunan teleferik yolculuğu boyunca Ordu’nun eşsiz güzellikleri
ayaklar altına seriliyor. Ordu’nun teleferik
ile seyir keyfi belki de hayat boyu unutulmayacak dakikalar yaşatıyor. Üstelik sıra
beklemek gibi bir dert olmadan deniz ve
şehir manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

Çambaşı Yaylası

Ordu’nun 61 km. güneyinde bulunan yayla, deniz düzeyinden 1850 metre yüksek-

likte bulunan bir mesire yeridir. Doğayla
iç içe olmak ve stresli yaşantınızdan biraz
uzaklaşmak için gidebileceğiniz en güzel
yerlerden biri Çambaşı yaylası. Yaylaya
çıktığınızda akşamları demli bir çayla,
yeşillikler içinde sessiz sakin vakit geçireceksiniz.Çarşısı, pazarı, piknik yerleri,
lokantaları ve otelleri olan; sütü, eti, yağı,
peyniri, sebzesi, meyvesi ve tüm bunların
ötesinde doğal güzellikleri çok iyi ve bir

Gölköy’ün dinlendirici atmosferinin
yanındaUlugöl, yeşil ve mavinin en saf
ve dokunulmamış hallerini sunuyor. Ulugöl bir krater gölü özelliklerini taşır,
aynı zamanda şehrin en büyük gölü konumundadır. Coğrafi bilgileri es geçersek;
harika bir göl manzarası eşliğinde temiz
hava ve yeşilliğin doyasıya tadını çıkarmak mümkün. Gidişiniz yaz aylarına
denk gelirse alanda yapılan şenliklere de
katılabilirsiniz.

Ulugöl
Çekmeköy2023
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Çiseli Şelalesi

Ülkemizin saklı cennetlerinden olan
Çiseli (karaoluk) Şelalesi muhteşem
görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. 7
metre yükseklikten akan şelalenin önünde
bir kazanı andıran 100 m2 genişliğinde bir
göl yer alıyor. Şelalenin yüksekliğinden
atlayarak kendinizi serin sulara bırakarak
veya sert akan şelale suyunun altında durarak
ayrı bir adrenalin yaşıyorsunuz.
Eğer ben keyifçiyim derseniz; yeşilliklerin
arasında bol oksijenli ortamda Şelaleye karşı
piknik yapmak da mümkündür.

Paşaoğlu Konağı (Etnografya Müzesi)

Konak 1987 yılında etnografya müzesi
olarak hizmete açılmıştır. Kültürel bir yapı
olan Paşaoğlu Konağı göz dolduran bir mimariye sahip. Ordu’nun tarihi yapılarından
biri olan Paşaoğlu Konağı, il merkezindeki
Selimiye Mahallesi’nde bulunuyor. Müze,
Ordu gezinizde ilk ziyaret yerlerinizden
biri olabilir.

Kara Lahana Çorbası

Malzemeler:

3 demet kara lahana
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı salça
Su
1 çay bardağı mısır unu
1 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye
Tuz
Karabiber

Yapılışı:

Lahana yapraklarını yıkayın. İnce şeritler
halinde doğranır. Şeritler uzunsa ikiye kesin. Tencerede tereyağını eritin.
Lahanalarını ilave edip yumuşayana
dek kavurun. Lahanalar yumuşamaya
başladığında bu kez salçayı ilave edin.
1-2 dakika daha kavurduktan sonra
tencereye yeterince sıcak su ekleyin.
Tuzunu, karabiberini ayarlayın. Mısır
ununu azar azar ve sürekli karıştırarak,
ilave edin. Barbunya fasulyesini tencereye
aktarın. Sürekli karıştırarak, bir iki taşım
kaynatın. Ateşten aldıktan sonra kaselere
boşaltın. Afiyet olsun…

ORDU HATIRASI
ORDU’NUN LEZZETLERİ

“Yediğin, içtiğin senin olsun; gezip,
gördüğünü anlat” derler lakin biz bu eşsiz
ve leziz mutfağı anlatmadan geçmeyeceğiz…
Hamsi tava, hamsi buğulama ve diğer balık
çeşitleri tüm Karadeniz şehirleri gibi Ordu’nun da göz bebeği. Aynı zamanda tabiat
ananın sunduğu çeşitli bitkilerde bu güzel
şehrin yemek kültüründe etkili bir yere sahip. Kara lahananın çorbası, kavurması ve
sarması yaz/kış sofraların vazgeçilmezleri
arasında yerini almış durumda. Turşu kavurmaları da unutmamak gerek tabii…
Özellikle taze fasulye turşusu ve kara lahana turşusu soğanla kavrularak hazırlanır ve
tadına doyum olmaz. Ayrıca kuru börek,
mısır ekmeği Ordu mutfağında olmazsa
olmaz tatlardandır.
Eğer damak zevkinize uygun muhteşem
lezzetleri tatmak isterseniz, Ordu’ya
gitmenizi ve Ordu usulü Kara Lahana
Çorbasını tatmanızı tavsiye ederiz.
12 - Çekmeköy2023

Türk insanın en güzel adetlerinden biridir
sevdiklerine hediye götürmek. Bu muhteşem
gezi sonrası Ordu’daki anılarımızı hatırlatacak minik hediyeler almadan eve
dönmek olmaz. Ordunun en güzel hatırası
lezzetiyle kendini unutturmayacak olan
fındıktır. Fındığın yanı sıra kivi ve Ordu
balı da hem sizin hem sevdiklerinizin
ağzını tatlandıracak hediyelerdir. Kalıcı
ve yöresel bir hatıra edinmek isterseniz
kilim, sicim, kolan, heybe, el emeği oyalı
yazmalar, baston ve sepetler alabilirsiniz.
Müzik aletleri olarak Karadeniz müziğinde
sıkça kullanılan klarnet ve kaval alabilirsiniz.
Hatıra olarak saklayabileceğiniz en ilginç
eşya ise muhakkak ki yakma resim olacaktır.

kaçamağınızı biraz daha uzatmak ve şehrin
tam anlamıyla tadına varmak isterseniz;
• Hazinedaroğlu (Bolaman) konağına uğramadan ve Bolaman koyunca pide yemeden,
• Mahalli yemekleri (sakarca, mellocan,
galdirik, mısır ekmeği, pancar çorbası,
pancar sarması, turşu kavurması ve hamsili
içli tava) yemeden,
• Çikolatasını tatmadan,
• Günlük taze balık-hamsi yemeden,
• Yalıköy köftesi tatmadan,
• Ceviz helvasını tatmadan,
• Ordu Tostu, Ordu Pidesi (yağlısı) yemeden,
• Tepealtı, Kumbaşı, Efirli, Çaka Beyazkum, Uzunkum plajında denize girmeden,
Keyfalan, Perşembe, Argın, Yeşilce ve
Topçam yaylalarını görmeden,
• Ordu Kültür Sanat Merkezine uğramadan,
• El Sanatlar Çarşısına uğramadan,
• Perşembe yaylasındaki Medreseleri görmeden,
• Şelaleleri, ırmakları görmeden,
• Vadilerinde yürüyüş yapmadan dönmeyin.

ORDULU ÜNLÜLERİMİZ
• Kadir İnanır
• Halit Akçatepe
• Kamil Sönmez
• Gülşen
• Ümit Tokcan
• Turgut Şan
• Ferhan Şensoy
• Ali Poyrazoğlu
• Soner Arıca
• Levent İnanır
• Erdoğan Arıca
• Mustafa Altıoklar
•Ahmet Yenilmez
• Erdem Baş

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN

Gördüğünüz
güzellikler
karşısında
bizim gibi tatil

Hazırlayan: Soner Kartal-İrem Okumuş

HABERLER

BAŞKAN AHMET POYRAZ’DAN
DEVLETİN ZİRVESİNE ZİYARET

C

umhurbaşkanlığı
Sarayı’nda
basına
kapalı
olarak
gerçekleştirilen davete;
Çekmeköy
Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz,
Arnavutköy Belediye
Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek,
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu,
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Fatih
Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, Pendik Belediye Başkanı
Salih Kenan Şahin, Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay Şile Belediye Başkanı
Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi
Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan

Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat
Aydın katıldı.Yemekte, Türkiye’nin gündem-

ini oluşturan konular ve belediyelerin faaliyetleri ele alındı.
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AİLEMİZİN ÇINARLA
GÖZÜMÜN NURU
Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum.
Cemal Süreya
ehirler gibi insanlarda
sınırsız göç hikâyeleriyle
doludur. Her göç kendine
has bir iz bırakır kalanın
gölgesinde ve zaman
derinleştirir o izleri, bazen şefkatle bazen acıyla.
Her giden beraberinde bir
şeyler de götürür, kalandan. Kiminin mutluluklarını, kiminin anılarını,
kiminin hüzünlerini, kiminin yükünü alır
gider. Fakat giden gözünün nuru babansa,
onunla birlikte çocukluğunda gider.. Kalan gözyaşıyla..
82 yaşındaki Sezai Amca’nın gri gözlerinden
akan her damla yaş, ‘Babam’ diye süzülür
yanaklarından. Bir asırlık çocuktur sanki,
babası dilinde:
“… babam gittikten sonra bana öyle geldi ki herkes gitmiş bir kenarda ben yalnız kalmışım. Çünkü ne olursa olsun bir
baba bir anne adamın arkasında böyle bir
şemsiye. Ama kaç yaşında olursa olsun..
Akşam işten geldiğim vakit onları böyle
koltuk üzerinde oturur gördümmü öyle
zannederdim ki dünya benim olurdu.”
Çekmeköy’ün ilk sakinlerinden biridir
Sezai Zengin’in ataları... İfaketler olarak
bilinen Zengin sülalesi, Çekmeköy’e ilk
yerleşen sülalelerdendir. 800 sene evvel
5 hane gelip Çekmeköy’e yerleşmişler.
Diğer köylere yerleşen Kafkas ve Ka14 - Çekmeköy2023

radeniz göçmenlerinin aksine, kökenleri
Balkanlar’a dayanır. Arnavut bir baba ile
Rumelili annenin zengin kültürel özelliklerini de yansıtır Sezai Amca. Ancak
savaşlar ve yokluk her anlatı da hâkimdir:
45-50 seneleri arası.. Ne çektik be
kardeşim, ne çektik evladım. Bir gün
böyle ayağımda ben bir ayakkabı bilmem.
Siyah lastik, annemde de siyah lastik bizde
de siyah lastik öyle istediğini filan bol bol
yiyip içemezsin, ekmek bulamayan kişiler
oluyordu. Çok rençberlik yapardık, hayvanımız vardı gene en iyi geçinen bizdik.
Şimdi o zamanlar çok sıkıldık haddinden
fazla sıkıldık, bir de şey çıkardılar hayvan sayım vergisi. Geliyorlardı koyunları
sayıyorlardı, yüzden fazla koyun varsa
sayım vergisi alıyorlar bilmem kaç kuruş
mu koyun başına. Sayım vergisi bir de yol
parası alırlardı yazarlar gelir hane başına 5
lira yol parası. Ama sen bunu verebilecek
misin veremeyecekmisin hiç soran yok..
Bunca yokluğun arasında hastalık tuzla
biberdir.. Hasta olmak, ölümü göze almak.. Hani diyor ya ‘Cerrahpaşa’ya koydum canımın yarısını’.. At arabalarıyla
Göztepe yolunu tutanın akıl yazısı budur
da, görmezden gelir kaderinin karasını:
Hasta olduğu zaman bindirirsin at arabasına tangır tungur tangır tungur numuneye
kadar. Kaç tane böyle oldu. Yol yok hastane yok. Hastanenin yolların filan yapılışı
yoldan sonra oldu, gene bir hastanın olduğu

vakit köyde minibüsler falan vardı hemen
komşuya gidiyorsun diyorsun ki yahu
hastam var hemen biniyordu arabaya hastaneye götürüyordu. Böyle kaç tane oldu
ama yol yokken nasıl götüreceksin, gece
filan olursa afedersin hamileymiş…
Demokrat Parti ile birlikte yollar asfaltlanır, semtin ve insanların makûs talihi
değişmeye başlar. Hayat kolaylaşır, zaman
hızlı akar ve siler götürür tüm yokluğu..
Geriye ölüm kalır ve Sezai Amca’nın
gözyaşı.. Ailesinin üzerine titrerken de,
gördüğü gençlere de hatırlatır kendine
edindiği hayat düsturunu..
Adamın biri Hazreti Peygamber’e gitmiş, nasihat istemiş.
“-Baban vefat etti mi” diye sormuş
Hazreti Peygamber:
“-Etti, ya Resulullah” demiş adam...
Hazreti Peygamber, “Öyleyse sana
nasihat olarak babanın vefatı yeter”
cevabını vermiş.

Sezai Zengin
Çekmeköy Merkez
Mahallesi
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Mehmet DUMAN

Kentleşme ve Çevre Sorunları Uzmanı

DOLARIN
FRENİ
PATLADI

A

m e r i k a n
M e r k e z
Bankası FED,
2013
yılının
son toplantısında aylık 85
milyar dolar
tutarındaki tahvil alımını azalttığını söylemiş ve
Ocak 2014’te ise 75 milyar dolarlık alım
yapacağını açıklamıştı. Bunun üzerine
ne oldu dersiniz? FED’in tahvil alımlarını azaltacağına yönelik bu resmi
açıklamasının ardından, 2014 yılında dolar
için adeta önlenemez yükseliş başlamış
oldu. Öyle ki, dur durak bilmeksizin aldı
başını gidiyor.
Dolar, TC Merkez Bankası resmi web sitesinde bulunan TCMB döviz kurları efektif satış verilerine göre 14 Nisan’da 2.6813
TL seviyesini gördü. Doların bu hızlı yükselişi sonrasında ise Merkez Bankası’ndan
sözlü uyarı geldi. “22 Nisan 2015 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında
1- Döviz depo piyasası faiz oranlarında
ölçülü bir indirim, 2- Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarına ödenen kısmi faiz
oranlarında ölçülü bir artış gündeme
alınacaktır. Toplantıda gerekli görülmesi
halinde finansal piyasalardaki istikrarı
destekleyici yönde ilave tedbirler de ele
alınabilecektir.” Yani Merkez Bankası,
hem “isteyene daha düşük faizle dolar borç
vereceğim” hem de “bankaların Merkez
Bankası’nda tuttuğu TL karşılıklarına da
artış yapacağım” demek istedi. Bu açıkla-
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manın ilk cümlesi doları geriletti. Ayrıca
son cümlesi de “ilave tedbirler” diyerek
piyasaya sopa gösterdi. Fakat bu sözlü
müdahale doların yönünü çevirebilir mi?
Ya da ne zamana kadar çevirebilir? Bunu
zaman gösterecek…
Doların ateşi bundan sonra iner mi? Yoksa tırmanışını sürdürmeye devam eder mi?
Artış sürerse dolar nerede durur? İşte bu
yazımızda bu sorunun cevabını aramaya
çalışacağız sevgili Çekmeköy 2023 dergisi
okuyucuları…
Öncelikle piyasada dolarla iş yapan kuruluşların 2015 yılı için ortalama dolar tahminlerinin çoktan aşıldığını söylemekte
yarar görüyorum. 2014 yılında 2015 yılı
için yapılan tahminler en yüksek tahmin
2.55 TL, en düşüğü 2.21 TL seviyesindeydi.
Aralarında Merkez Bankası, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve birçok özel sektörün
dev temsilcilerinin bulunduğu kuruluşların
2015 yılı sonu için yaptığı USD/TL tahmini yılın ilk üç buçuk ayında çoktan
aşılmış durumda.
TCMB’nin finansal ve reel sektörde karar
alıcı ve uzman kişiler ile profesyoneller ve
yabancı finansal kuruluşların uzmanları arasından seçilen 80 katılımcıyla gerçekleştirilen 2015 yılı Şubat ayı Beklenti Anketine
göre 2015 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL)
beklentisi Ocak ayı anket döneminde 2,41
iken, bu Şubat ayı anket döneminde 2,50
TL olarak belirlenmişti. Yine 12ay sonrası döviz kuru beklentisi ise Ocak ayı
anket döneminde 2,44 TL iken Şubat ayı
anket döneminde 2,54 TL’ye yükselmişti.

EKONOMİ

TCMB’nin İstatistik Genel Müdürlüğünce
yayınlanan Mart 2015 Beklenti Anketi
sonuçlarına baktığımız zaman ise 2015
yılsonu dolar/TL beklentisi 2,61 TL’ye
yükselmiş ve 12 ay sonrası dolar/TL
beklentisi ise 2,65 olarak gerçekleşmiştir.
Bu makaleyi yazdığımız Nisan ayı içinde
henüz TCMB’nin Nisan Ayı Beklenti Anketi için henüz erken olduğunu ve herhangi bir verinin yayımlanmadığını söylemek gerekir. Buna rağmen 2015 yılı sonu
dolar/TL beklentisinin kesinlikle 2,61’den
ve 12 ay sonrası dolar/TL beklentisinin ise
2,65’ten yüksek olacağını tahmin etmenin
zor olmayacağını şimdiden belirtebiliriz.
Bunun için müneccim olmaya gerek yok…
2015 yılı için dolar/TL kuruna yönelik
değerlendirmelerde bulunan bir uzmana
göre güçlü gelmeye devam eden ABD
verileri ve Fed faiz artış beklentisi sebebiyle; 2014 Eylül ayından itibaren hızlanan
Dolar Endeksi’nin yükselişine paralel
seyreden global ölçekte dolarizasyonun,
ara ara mola verse de 2015 senesi içinde
de devam edeceği varsayılmaktadır. Bir
başka uzmana göre ise, “2014 yılı ikinci yarısında somut bir büyüme dinamiği

tutturan ABD ekonomisi diğer gelişmiş
ülke ekonomilerinden süratle ayrışmaya
başlamıştır. Bu doğrultuda ABD Doları’nın
diğer ülke para birimleri karşısında son
dönemde hızla kuvvetlendiği gözlemlenmekte ve bu sürecin 2015 yılında da devam edeceği öngörülmüştür. 2015 yılında
dolar ne olur sorularına birçok analist ve
uzman, asıl yarışın daha yeni başladığına
da dikkat çekmektedir. Bu yıl gelişen ülke
para birimlerinde düşüşün devam edeceği ve dolarda rekor seviyelerin tekrar
görüleceği ayrıca belirtilmektedir. Dolar
endeksinde 2015 yılında hedefin 100 ve
110 aralığı olduğu da belirtilirken, buna bağlı
olarak da dolar/TL kurunun bu yıl yükseliş

trendinde kalacağı da belirtilmektedir.
Hatta açıklamalar, global riskler, Merkez
Bankası kararları ile sert sıçramaların da
olabileceği yönündedir. Bu yükselişlerin
gelmesiyle birlikte Dolar/TL paritesinde
2.70 – 2.80 seviyeleri konuşulabileceği
bugünkü gözlemler neticesinde mümkün
görünmektedir.
Ancak doların ne olacağı konusunda
şimdiden bir şey söylemek oldukça zor.
Çünkü dolardaki durdurulamayan yükseliş
Merkez Bankası’na bile sürekli tahmin
değiştirtmektedir. Hep beraber bekleyip
göreceğiz.
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TÜRK
FUTBOLU
VE ALTYAPI

Mustafa Akucan
Spor Eğitmeni

T

ürkiye’de diğer ülkelere
göre, futbol hayatına daha
geç başlanıyor. Örneğin
Almanya, İngiltere, Fransa,
İspanya ve İtalya başta olmak üzere, futbolda
gelişmiş ülkelerde futbola başlama yaşı
5 iken, bizim ülkemizde ise en erken 10
yaşında başlanıyor. Futbola 5 yaşında adım
atmış birey, beslenme başta olmak üzere
tüm hayatını buna göre şekillendirmeye
başlıyor. Atalarımız ne güzel söylemiş…
”Ağaç yaşken eğilir…”

BİR MESLEK OLARAK FUTBOLCULUK

Futbolculuk sanıldığı gibi “1-2 top tepiştir
paranı kazan!” değil, “90 dakika oyna
tamam” da değil, kolay para kazanmanın
yolu hiç değil. Futbolculuk ne biliyor
musunuz? 90 dakikaya çıkana kadar ay18 - Çekmeköy2023

larca sabahın 7’sinde kalkıp antreman
yapmak demek. Bir tesis odasında saatlerini, günlerini, aylarını geçirmek ve sonra hiçbir şey yaşamamış gibi oradan ayrılıp
başka bir maceraya gitmek demek. Aynı
odalarda senelerce kaldığın derdini tasanı
dinleyip sana yol gösteren, kardeşim
dediğin biriyle günün birinde rakip olup
sahada mücadele etmek demek. Herkes
ailesiyle Pazar günleri kahvaltı yaparken
maç stresini yaşamak demek. 26 yaşında
olup Türkiye’de ve Avrupa’da gitmedik şehir bırakmayacak, yollarıkatetmek demek.
Sevdiklerinizden uzakta onları birkaç ayda
bir görerek senelerce çekilen hasret ve
özlem demek. Eşinle kavga etsen ayrılsan
da, Allah korusun yakınlardan birini kaybetsen de o maça çıkabilmek demek. Her
hafta gösterdiğin performans ölçüsünde
insanların sana davranışlarının değişmesi
demek. Hiçbir zaman düne güvenmeden koş-
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mak, ilerlemek gerektiğini bilmek. 30’lu
yaşlarda “ben ne yapacağım” diye düşünmek demek. Hayatın en güzel yıllarını
futbola seve seve feda etmek demek. Çok
genç yaşta hayata atılarak psikolojik savaş
verip ayakta kalmayı becerebilmek demek.
Ne kadar düşersen düş, hayal kırıklığı
yaşamaya fırsat bulmadan kalkıp mücadeleye devam etmek demek. Kısaca
sizin çok basit, çok kolay, çok eğlenceli
saydığınız o şey hariç her şey demek.

BESLENME PROGRAMI

Başlangıç olarak ailenin katılımıyla sıkı
bir beslenme ve jimnastik programı uygulanıyor. İkinci aşama ise teknik, taktik ve saha eğitimi… Özellikle jimnastik;her spor dalındaki sporcuya esneklik
kazandırır…Beslenme ile ilgili sporcu
öncelikle karbonhidratlar-proteinler, kas
ve glikojen depolarını dolduracak olan
muz, peynir, badem, ceviz, pekmez, bal
gibi yiyeceklere yönlendiriliyor. Protein
olarak et, süt, yumurta, peynir, yoğurt,
tavuk, balık gibi gıdaları yaş gruplarına
göre ayrı ayrı plan ve program yaparak
ailenin de katılımıyla verilen eğitimleküçük sporcuların kas ve iskelet yapısını
geliştiriyorlar. Zira sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur. Futbol da kuvvet,-

dayanıklılık,fizik ve kondisyona bağlıdır.
Güçlü olmazsan;yere sağlam basamazsın
ve rakip seni ezer geçer… Bu yüzden top
tekniği ve oyun tekniği ikinci aşamadadır.

BU HASTALIK TÜRK FUTBOLUNU
ADETA YEDİ BİTİRDİ

Türk futbolunun yetersizliği; altyapıya
gereken önemin verilmeyişinden kaynaklanmaktadır. Özellikle TFF (Türkiye
Futbol Federasyonu), TÜFAD (Türkiye
Futbol Antrenörleri Derneği) altyapı hocaları el birliğiyle bu alanı güçlendirmeleri
gerekir. Diğer taraftan, özellikle tesis ve
saha konusunda Türk futbolunda antrenman planlaması çok zayıf, ayrıca yetenekli, üretken, yaratıcı oyuncular yetiştirilebilmesi için Antrenör konusunda TFF ve
TÜFAD’ın iyi eğitim vermesi ve aileleri
bilinçlendirmesi gerekir. Aynı zamanda
profesyonel kulüplerin, bütçelerinin önemli bir kısmını üstyapıya harcamaları altyapıyı gereğinden fazla zayıflatıyor, buda
Türk futbolunu geriye götürüyor. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkeler üst
seviyedeki hocalar altyapıda görev alıyor,
bizde ise eğitimi yeterli olmayan altyapı
hocaları üst takımları çalıştırıyor. Bunun
sebebi TFF ve TÜFAD’dır. Türkiye’de
U13 Altyapı maçı 10 hafta sürerken bu

yurtdışında 23 hafta sürüyor. Sebebi TFF
ve TÜFAD’dır.Sporun içinden gelen ve bu
mesleği çok seven bir birey olarak şunu
söyleyebilirim ki, Türk futbolu geriye gidiyor hatta bitiyor. Bunun da başlıca sebebi
beslenme, altyapı eksikliği, ailelerimizin
bilinçlendirilmemesi ve özellikle altyapı
hocalarının yetersiz eğitim almasıdır…

HALI
SAHALARDAN
DURUN

UZAK

Bir başka önemli husus da halı saha
meselesidir… Sevgili futbol severler;
çocuklarımızı mümkünse halı sahalardan
uzak tutmaya çalışalım, çünkü halı sahalar gelişim çağındaki çocukların iskelet, fizik ve kas yapısını zayıflatır, hatta
sakatlanmalara yol açar. Çim,toprak ve
yumuşak zeminde oynamaları genç yetenekleri olumlu yönde etkileyecektir.
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ŞÖHRET OL
YETER
Akın SEL
Spor Yazarı

Yaptığın iş
senin aynan
olmalı… Senin
alın terin ve
yüz akın
olmalı…
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u futbol aleminde dönen
paralara şaşırıyorum…
Neymiş… Şöhretmiş.
Ya tamam anladık şöhretsin… Dünya’da da böyle.
Ama kardeşim seni bu kadar para kazandıracak şöhrete, üne kavuşturan kim? Yıllarca dirsek çürütüp
doktor, mühendis, avukat ve saymakla
bitiremeyeceğim birçok önemli mesleğe
sahip olan vatandaştan, kat kat fazla para
kazanmana sebep olan neden ne? Cumhurbaşkanından, Başbakanından, Milletvekilinden daha çok kazanmana sebep olan
ne?
Tabii ki şöhret… Tabii ki Özellikle son
yıllarda spor olmaktan çıkıp görsel sanat
haline gelen futbol…
Tabii ki herkes yaptığı işi bedava yapmıyor
mutlaka bir karşılığı var ve olmalı…
Ama yaptığın iş senin aynan olmalı…
Senin alın terin ve yüz akın olmalı…
Helal olmalı, kafanı yastığa koyduğunda
sabahı huzur içinde karşılamalısın…
Üç kuruş paraya gece gündüz ekmek
mücadelesi veren emektarları düşünüp
huzursuz olmalısın… Aksi takdirde ne
kazandığın paranın bir kıymeti ne de
oynadığın futbolun bir anlamı olmayacaktır…
Yaptığı işi layıkıyla, hakkıyla yerine getiren tüm futbolcu kardeşlerimi tenzih
ediyorum… Ama yine de üstüne basarak
tekrarlıyorum… Şu futbol dünyasında dönen paralara yıllardır bu camianın içinde
olan biri olarak şaşırıyor ve anlam veremiyorum.
Düşünüyorum ve bir türlü işin içinden
çıkamıyorum…
Bir insan şöhret doğar mı?
Sonra ses tellerim yırtılırcasına bağırmak
istiyorum…
Asla… Asla… Asla…

Yahu yüce yaratıcı bir düzen kurmuş.
Doğuyorsun, emekliyorsun sonra yürümeye
başlıyorsun… Doğar doğmaz koşan, bırakın
koşmayı yürüyen bir çocuğa daha şahit olmadım… Kolay ve bol para kazanma yolu
olarak futbol, öylesine hafızalara yerleşmiş
ki, artık yürümeye başlamanız yeterli.
Sonra baban elinden tutup seni büyük bir
takımın alt yapısına götürüyor…
Yıllar geçiyor 18 yaşındasın ama alt yapıdasın yani şöhret değilsin, yıldız değilsin…
Sonra diyorlar ki, şu çocuğu A takıma
alalım…
Bismillah ilk 16’dasın ve şöhret olma
kulübesindesin…
Hakkını yemeyelim, iyi de top oynuyorsun…
Ama daha ortada trilyonlar falan yok…
Sonra dikiş tutuyor gazeteciler peşinde.
Artık şöhretsin.
Lüks arabalar, evler, trilyonlar, kadınlar,
şan, şöhret derken bir bakıyorsun ayakların
yere basmıyor ve havalardasın…
Buraya kadar her şey bildiğimiz gibi…
Zira Türk futbolunun malum geldiği son
nokta ortada...
Bizdeki alt yapı; sorunu futbolda değil,
maalesef her şeyin temelini oluşturan
aileden başlıyor… Kısa yoldan para kazanma ve zengin olma hırsıyla her şeyi ama
her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırmaya
başladık. Sabah uyandığımızda karşımıza
ilk gelen evladımızı havada uçuşan dolar
banknotları şeklinde görmeye başladık.
“Yaparsın sen, sen kimin oğlusun, aslansın
sen” diye diye ülkeye faydalı bir evlat
yetiştirme yerine kırıp döken, yarardan çok
zarar veren bireyler yetiştirmeye başladık.
Görsel bir sanat haline gelen futbolumuzu
gelin katletmeyelim…
Onunla yatıp onunla kalkan futbol
aşıklarını artık üzmeyelim…
Gelin bu ülkenin geleceği olan evlatlarımızı karanlığa gömmeyelim…

HABERLER

ZAFERİN 100. YILINDA

100 OTOBÜSLE ÇANAKKALE’YE

ekmeköy
Belediyesi’nin her yıl düzenlediği
Çanakkale gezilerine bu
yıl da ilgi yoğun. Nisan
ayının ilk haftalarında,
“Zaferin 100. Yılında
100 Otobüsle Çanakkale’ye
Gidiyoruz”
sloganıyla kayıtları
başlayan gezide, ilk
kafile bir milletin yeniden var olduğu
topraklara ulaştı. Belediye binası önünden
hareket eden otobüslerin kalkışından saatler
önce alanda bulunan Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, otobüsleri tek tek dolaşarak vatandaşlara Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
selamını iletti.
Otobüslerde vatandaşlar ile sohbet eden
Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel,
“Asırlar boyunca yeryüzünde barış ve
adaletin temsilcisi olan milletimizin yeniden
var olduğu topraklara gideceksiniz. Çanakkale’den döndükten sonra çocuklarınıza,
torunlarınıza anlatacağınız çok şeyiniz
olacak. Milletimizin üzerine oynanan
oyunlar ortadadır. Çanakkale’de edeceğiniz dualarda milletimiz ve devletimizi
unutmayın” dedi.

mediler. Allah’tan dileğim sizlerin de
onlar gibi vatan millet aşkıyla her daim
çalışan gençler olabilmenizdir” dedi.

Çoğunluğu gençlerden oluşan bir otobüse seslenen Başkan Yardımcısı Yüksel,
“Çanakkale’de savaşan binlerce genç
sizlerin bugünkü yaşındaydı. Belki de
sizlerden gençtiler ve dönmeyi düşün-
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MATEMATiK VE
PROBLEMLER
O

Muhammed EROL
Vatan Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
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gün derse geç kalmıştı. Ders
matematikti ve matematik
öğretmeni dersin bölünmesinden hiç hoşlanmaz derse geç gelenleri derse kabul etmezdi. Gerçi bu durum Ali için hiç de fena sayılmayacak bir
durumdu. Matematik dersini kantinde boş
boş oturarak geçirecekti. Zil çalıp teneffüs
olduğunda öğretmene gözükmeden sınıfa
girdi yerine oturdu. Tahtada sonunda soru
işareti bulunan iki işlem gördü. Kalemini
defterini çıkartıp hemen not etti, kimse
tahtayı silmeden.
Uzun bir günün ardından dersler bitmiş, eve
dönmüştü. Her zamanki gibi annesi ödevleri yapmasını, bugün okulda yaptıklarını
tekrar etmesini söylüyordu. Ali istemeye
istemeye matematik defterini eline aldı
ve okulda anlamadan dinlemeden yazdığı
iki soruya baktı. Sorular bayağı zor
gözüküyordu. Söylene söylene sorularla

uğraşmaya başladı.
Genelde matematik öğretmeni ödev vermez, kontrol etmezdi. Ama bu şekilde
sorular yazdığında bu soruların cevaplarını gösteren öğrencilere “aferin” der ve
hatta not bile verebilirdi. Aslında hiç de
fena bir öğrenci sayılmayan Ali, uzun zamandır öğretmenden iltifat duymadığı için
bu soruları çözeyim dedi, başladı uğraşmaya.
Ertesi gün, uzun uğraşlardan sonra çözdüğü
soruları koydu öğretmenin masasının
üzerine. Biraz da zor olmuştu hani. Öğretmenin yüzü, defteri inceledikçe şekilden
şekle giriyor, şaşkınlığını gizleyemiyordu.
“Nasıl buldun bu sonucu?” dedi heyecanla öğretmen. “Bu soru 150 yıldır çözümlenemiyordu. Ben dün tahtaya matematiğin
problemlerini anlatırken yazmıştım bu
soruları. Kendim çözmeyi denemediğim
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Problemi
özümsemek,
problemde
verilenleri ve
istenenleri analiz edebilmek
problemi çözüme
kavuşturma
yolunda ciddi yol
almamızı
sağlayacaktır.

gibi, normal insanların da denemeyeceğini
düşünüyordum. Enteresan,” dedi.
Şaşırarak cevap verdi Ali öğretmenine, “
Dün derse geç kalmıştım. Tahtada soruyu
görünce diğer ödevler gibi zannettim. Ve
biraz da zorlanarak akşam evde yaptım.”
Öğretmen sınıfa döndü:
“İşte arkadaşlar! 150 yıllık çözülemeyen
problem dediğimiz, aslında 150 yıllık önyargı imiş. Bu durum gösteriyor ki, önyargılarımızdan kurtulursak hiçbir problem
bize engel olamaz hepsini çözümleyebiliriz.”
“Problem” denince akla, ortaokulda
Matematik dersinde konu sonlarında sorulup çözmekte zorlanılan dört işleme dayalı
Matematik problemleri gelmektedir. Aslında problem kavramı burada sözü edilenden
daha geniş bir anlama sahiptir ve problemin Matematik dersi ile ilgili olması şart
değildir.
Yapılan bir araştırma da 9-15 yaş aralığında öğrencilere aşağıdaki üç soru sorulmuş
ve hangisinin sonucunu merak ettiklerini,
yalnızca birine problem deseler hangisinin
problem olacağı sorulmuştur. İşte o sorular…
• Bir çiftlikte bulunan 40 inekten birincisi 1 kg süt, ikincisi 2 kg süt, üçüncüsü

3 kg süt, kırkıncısı 40 kg süt vermektedir. İnekleri 5 kardeş arasında öyle
paylaştırınız ki her kardeşe düşen inek
sayısı ve süt miktarı aynı olsun.
• %35 indirimle 25 TL ye satılan bir malın
indirimsiz fiyatı kaç liradır?
• 24 sayısının 5 katının 3 fazlası kaçtır?
Öğrenciler bu sorular karşısında çoğunluk
olarak birinci sorunun sonucunu merak ettiklerini ve bunların hepsi problem, sadece
birini seçmek olmaz demişlerdir. Ancak
gerçekte durum böyle değildir. Birinci soru
gerçek bir problem, ikincisi bir dört işlem
problemi, üçüncüsü ise bir problem değil
alıştırmadır.
En genel anlamda problem, kişinin bir şeyler yapmak isteyip de ne yapacağını hemen
kestiremediği, bilmediği bir durumdur.
Problem çözme, ne yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılması gerekeni bilmektir.
Problem çözmenin kuralları yok, ancak
sistematiği vardır. Peki bir problemi çözmek için ne yapmalıyız?
1) Problemin anlaşılması
- Sorun nedir?
- Veriler nedir?
- Koşul nedir?

2) Çözüm stratejileri belirlenmesi
- Daha önceden böyle bir problemle
karşılaştık mı?
- Bu problemi çözmek için istek, merak,
ihtiyaç oluştu mu?
3) Seçilen stratejinin uygulanması
- Plan nedir?
- Seçilen plana uygun hareket edilebilir
mi?
4) Çözümün tartışılması
- Sonucun doğruluğunu ve uygunluğunu
kontrol ettin mi?
- Problemi farklı yollardan çözüp çözümü
karşılaştırdın mı?
Bu sistematiğe göre birçoğunuz “İşte ben
bu yüzden problemleri çözemiyorum, çok
karışık, vs..” gibi ifadeleri düşünüyorsunuzdur. Gerçek aslında böyle değil. Sistematik literatürde böyle olsa da gerçekte
problem çözmek için tek yapılması gereken
anlayarak okumaktır. Problemi özümsemek,
problemde verilenleri ve istenenleri analiz
edebilmek problemi çözüme kavuşturma
yolunda ciddi yol almamızı sağlayacaktır.
Problem çözme yeteneği gelişmiş insanlar
sadece matematik derslerinde değil, tüm
derslerde ve hatta hayatta başarılı olurlar
ve toplumda saygın bir yere sahip olurlar.
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ÇEKMEKÖY'ÜN
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XVII. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ÇEKMEKÖY
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17. yüzyılın ilk yılları, Yıldırım Bayezid’le
başlayıp, Fatih Sultan Mehmed ile kanunlaşan kardeş katli uygulamasını kaldırarak,
ekber ve erşet sistemini getiren Sultan I.
Ahmed dönemidir. I. Ahmed, babası III.
Mehmed’in vefatı üzerine 13 yaşında tahta
çıktı.
Tahta geçtiğinde Osmanlı-Avusturya Savaşı
devam ediyordu. Bu savaş sonrasında Zitvatoruk Antlaşması imzalandı. Anadolu
beyliklerinin en uzun ömürlülerinden birisi olan ve Yavuz Sultan Selim döneminde
Osmanlılara tabi olan Ramazanoğulları
Beyliği’ne resmen son verildi. Bu dönemde tekrar ortaya çıkan Tavil Ahmed, Canbolatoğlu, Kalenderoğlu ve Deli Hasan
ayaklanmaları gibi Celali İsyanları ısrarlı ve sert politikalar sonucu bastırıldı.
Bir taraftan bu tür siyasi olaylarla
uğraşılırken, diğer taraftan da ülkenin
çeşitli yerlerinde hak sahiplerinin hakiki gelirlerini birbirine uygun tutmaya ve
tespit etmeye gerek duyuluyordu. Nüfus ve
servetin mütemadiyen artmakta olduğu bu
dönemlerde nüfus ve arazi tahrirleri de sık
sık yapılırdı. İmparatorluk teşkilatı ile devlet otoritesinin kendisine mahsus kudreti
haiz olduğu sıralarda yapılabilen bu işler
bir müddet sonra imkansız hale gelecekti.

HÜSEYİNLİ KÖYÜ ZİRAATLE
UĞRAŞIYORDU

Sultan I. Ahmed dönemine (1603-1617)
ait, Kocaeli Livası’na bağlı kaza ve köylerin nüfus, hâsılat ve evkafını içeren mufassal (ayrıntılı) tahrir defteri kayıtlarında
Hüseyinli’de zirai faaliyetlerle uğraşan bir
ailenin kaydı bulunmaktaydı.
Buğday, yulaf ve keten Hüseyinli Köyü
ahalisinin yetiştirdiği ürünler idi. Ağnam vergisi bulunmuyordu. Bundan da o tarihlerde
Hüseyinli’de hayvancılıkla uğraşan kimsenin
olmadığı sonucuna varılır.

SIRAPINAR’A ZİRAAT İÇİN
DIŞARIDAN GELİYORLARDI

Yine aynı dönem mufassal tahrir defter-

lerinde Sırapınar, diğer adıyla Ayna Hoca/
Eyne Hoca Köyü hakkında da ayrıntılı
bilgiler mevcuttu. 36’sı köyde mevcut, 7’si
hariçten ekenler olmak üzere 43 kişiye ait
kayıt bulunmaktaydı.
Köyde sakin olanlar içinde bir hatip, 8
mücerred, 3 bennak, 9 ekinlü vardı. Diğerleride çeşitli miktarlarda çift tasarruf
eden kişiler olarak kaydedilmişti. Köyde
1603-1617 yılları arasında ekilip biçilen
ürünler buğday, arpa, yulaf, darı, bakla
ve ketendi. Kovan vergisi, hayvan vergisi
kaydı olduğundan köyde arıcılık ve hayvancılıkla uğraşıldığı anlaşılıyordu. Vergi kayıtlarından köyde bir değirmenin de
bulunduğu ortaya çıkmaktaydı. Sırapınar
Köyü’nde bu tarihlerde toplam gelir 7.935
akçeydi.

KOÇULLU’DA BUĞDAY EKİLİP
ARICILIK YAPILIYORDU
1603-1617 yıllarına ait tahrir defterinde
Koçullu Köyü’nde “10 kişi çeşitli miktarlarda çift tasarruf eden, 4 kişi ekinlü, 6 kişi
mücerred, 1 kişi de bennak olarak toplam
22 kişi” kaydedilmişti. Başka yerleşim
yerlerinden ziraat yapmak üzere gelen
kişilerin sayısı da toplam 22’ydi.
Köyde yetiştirilen ürünler buğday, arpa,
yulaf ve ketendi. Bağ ve bahçe işleriyle
uğraşıldığı bostan vergisinden, arıcılık
yapıldığı kovan vergisinden, hayvancılıkla
meşgul olunduğu da hayvan vergisi kayıtlarından anlaşılıyordu. Tüm bu faaliyetlerden
elde edilen gelir toplamı ise 2.800 akçe idi.

ŞER’İYYE SİCİLİ VE AHKÂM
DEFTERLERİNDE ÇEKMEKÖY

Çekmeköy ve civarındaki köylerle ilgili
bilgilerin bulunduğu diğer bir kaynak da
şer’iyye sicilleri ve ahkâm defterleridir.
Şer’iyye sicillerinde, Osmanlı’nın adalet
temsilcisi olan kadılar, vazifeleri gereği
bulundukları kazâlardaki, şer’iyye mahkemelerinde gördükleri her türlü davayı
günlük olarak kaydederlerdi. Bu sebeple
şer’iyye sicilleri Osmanlı toplum hayatını

içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatı tüm
yönleri ile ortaya koyarlar.
İstanbul’un Anadolu yakasının tamamı
(Gebze, Yoros, Adalar, Kartal, Soğanlık,
Kadıköy) Üsküdar Kadılığı dâhilindeydi.
İstanbul mahkemeleri içerisinde en eski
tarihli olan siciller, Üsküdar mahkemesine aitti. Bu yönüyle de dikkati çeken
Üsküdar sicilleri, Hicri 919-1342 (Miladi
1513-1924) tarihleri arasını kapsamaktaydı. Bilâd-ı Selâse’den birisi olan Üsküdar
Kadılığı’na ait toplam 1.057 adet şer‘iyye
sicili bulunuyor. Bu sicillerden 246’sı 1995
tarihinde Mihrimah Sultan Camii’nde bulunmuş ve diğer 811 adet sicille birlikte
tasnifi yapılmıştı.
Sözlükte, “okumak, kaydetmek not etmek,
hükmetmek, karar vermek, sicile ve zabta
geçirmek” anlamlarına gelen sicil kelimesi, terim olarak; “insanlarla ilgili bütün
hukuki olayları, kadıların verdikleri karar
suretlerini, hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren
çeşitli yazılı kayıtları ihtiva eden defterler
için” kullanılır. Bu defterlere kadı sicilleri
dendiği gibi şer’iyye sicilleri, mahkeme
defterleri, zabt-ı vakâyi sicilleri, sicillât
defterleri, sicill-i mahfuz veya sadece sicil
adı da verilir.
Bizim çalışma alanımızla ilgili olarak
özellikle Üsküdar kadı sicilleri düzenli
bir şekilde tutularak günümüze kadar muhafaza edilebilmiştir. Bu sicil kayıtlarına
dayanılarak pek çok çalışma yapılmıştır.
Üsküdar şer’iyye sicillerindeki kayıtlardan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Üsküdar kadılığının yetki alanının,
sınırları zaman zaman değişmekle beraber, Gebze’ye kadar uzanan geniş bir sahayı içine aldığı anlaşılıyor. Yerleşim yeri
bugünkü Üsküdar Meydanı ve civarıdır.
Bunun dışında sahil boyunca Kuzguncuk,
Beylerbeyi, Çengelköy gibi köyler yer
alırken Marmara Denizi sahili istikametinde Kadıköy, Merdivenköy, Maltepe, Kartal,
Pendik, Tuzla gibi yerleşim yerlerinden köy
olarak bahsedilmektedir. Bunların dışında
Kısıklı, Bulgurlu üzerinden Çekmeköy,
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Sırapınar, Ömerli, Koçullu’ya uzanan hat
üzerinde de köy şeklinde yerleşim yerleri
bulunduğunu görmek mümkündür.

ÇEKMEKÖY ÜSKÜDAR
KADILIĞI’NA BAĞLIYDI

Klasik dönemde idari açıdan sancak, kaza
ve tımar örgütlenmesine göre bir kaza
merkezi olarak Yoros (Beykoz) Kocaeli Sancağı’na bağlı iken, adli bakımdan Üsküdar Kadılığı’na bağlıydı. Bu durum iç içe
geçişliliği de sağlamakta idi. Yani Çekmeköy bölgesi sınırları içerisinde kalan
yerlerin kolluk görevi İzmit Sancakbeyi
tarafından yürütülürken, adli işler Üsküdar Kadılığı’nda görülüyordu. Üsküdar
Kadılığı İstanbul’daki dört kadılıktan birisi
olarak Üsküdar’dan İzmit ve Kandıra’ya
kadarki Marmara bölgesini içine almaktaydı. 500 akçelik olan kadılıkta, kadı 100
kadar görevlisi ile vazifesini kendi evinde
ifaederdi.

ASES MUSTAFA’YA
EDİLEN TATAR KÖLE

TESLİM

Üsküdar’a ait şer’iyye sicillerinin tamamı incelenip değerlendirilebilse bizim
çalışmamıza konu olan Çekmeköy ve civarındaki köylerin Osmanlı dönemine ait
özellikle sosyal ve iktisadi durumu hakkında çok önemli bilgiler ortaya çıkacaktır.
Ancak bu başlı başına uzun zaman ve emek
gerektiren bir çalışma olacaktır. Zaten
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bahsedilen köylerle ilgili bütün mahkeme
kayıtlarını bu çalışmada değerlendirmek
teknik olarak da mümkün değildir. Bu
yüzden şer’iyye sicillerinin ilk dönemlerinden başlamak üzere birkaç misal vermekle
yetineceğiz.
Bunlardan ilki Kanuni Sultan Süleyman
dönemine ait olup, 27 Kasım 1524 tarihlidir. Yoros Kazası’na bağlı, Koçullu Köyü
ahalisinden olan Yeniçeri Ahmed b. Abdullah’a ait Tatar asıllı kaçak kölenin sahibine
teslim edilmesi ile ilgilidir.
27 Kasım 1524 tarihli sicil kaydından
anlaşıldığına göre, fiziksel özellikleri ve
üzerinde bulunan eşyaları açıkça belirtilen
(açık kaşlı, kara gözlü, buğday tenli, başında ak külâh, üzerinde yeşil aba, altında kıraba çakşır bulunan ve Gökbuze pabucu giyen) Tatar asıllı bir kaçak köle yakalanarak
mahkemeye çıkarılmıştır. Mahkeme köleyi
Üsküdar Emini yardımcısına teslim etmiş,
yiyecek, giyecek ihtiyaçları ile korunması
için de günlüğü 2 akçe olmak üzere nafaka
tayin etmiştir. Daha sonra yapılan tahkikattan kölenin Yoros Kazası’na bağlı Koçullu
Köyü’nden Yeniçeri Ahmed b. Abdullah’a
ait olduğu anlaşılarak sahibine teslim
edilmiş ve bu durum şahitler huzurunda
kayda geçilmiştir.

ALEMDAĞ ARAZİSİ ÜÇ YIL İÇİN
17 BİN AKÇEYE KİRAYA VERİLDİ

Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait

diğer bir belge ise, 24 Nisan 1524 tarihlidir.
Kocaeli Livası’na tâbi Gökbuze, İznikmid,
Kandıra, Ada, Şile ve Yoros kazalarının
aralarında Alemdağı ve Aydos’un da bulunduğu bazı köylerindeki arazilerden bir
kısmının mukataası ile yava zımmilerinin
haracı ve hayvan vergileri Hacı Yahşi b.
Ahmed’in üzerinedir. Ancak Hacı Yahşi
b. Ahmed bu mukatayı başka birine 3 yıl
süreyle 17 bin akçeye kiraya verecektir.
Mahkeme kaydı Alemdağı ve civarını da
içeren bu kiralamayla ilgilidir.

SIRAPINAR’LI MEMİ’NİN ARAP
KÖLESİ
Temmuz 1546 tarihli başka bir belgede,
kaçak bir Arap kölenin sahibine teslimi ve
nafaka tayin edilmesi konu edilmiştir.
Sicil kaydından anlaşıldığına göre, aslen
Arap asıllı olan ve kaçak durumda bir
köle Dolayab Köyü’nden Abdullah isimli
bir kişi tarafından yakalanarak mahkemeye teslim edilmiştir. Kölenin fiziksel
özellikleri ve üzerinde bulunan kıyafetleri
kayıtta açıkça belirtilmiş olan başına yeşil
takke ve eğnine gök bir kapama kaftan giyen
köle için nafaka tayin edilip Maltepe’deki
resmi görevliye teslim edilmiştir. Daha sonra kölenin Sırapınar Köyü’nden Ömer oğlu
Memi isimli şahsa ait olduğu anlaşılmış ve
şahitler huzurunda sahibine teslim edilmiştir.
İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy
Kitabından alınmıştır.
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hmet Poyraz, 18
Nisan
Cumartesi
Günü Haliç Kongre
Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı
Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla finali gerçekleştirilen Biz O’nu Çok
Sevdik Siyer-i Nebi yarışmasına destek
veren iş adamları ve akademisyenleri
akşam yemeğinde ağırladı. Programa Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız
ve Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.
Projeye verdikleri destek için katılımcılara
teşekkür eden Başkan Ahmet Poyraz,
günün anısına hazırlanan hediyeleri iş
adamları ve aynı zamanda jüri üyeleri olan
akademisyenlere takdim etti.
jüri üyelerimiz Prof. Dr. Ali Köse, Prof.
Dr. Faruk Beşer, Doç. Dr. Fatımatüz Zehra Kamacı, Doç. Dr. Casim Avcı, Doç. Dr.
Mehmet Özşenel, Yrd. Doç. Dr. Nihal Şahin Utku ve projeye destek veren Farmasi,
Ströer, ÇEKSİAD, GAP İnşaat, Balparmak, 216 İnşaat, Roman firmaları adına
temsilciler katılarak bu önemli projeye
desteklerinden dolayı memnuniyetlerini
ifade ettiler.
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BAŞARININ ADRESİ
ÇEKMEKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ
BAŞKALARI YAPABİLDİYSE, SEN DE YAPARSIN…

NAKIS
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AKTÜEL

ekmeköy Halk Eğitimi
Merkezi olarak kurslarımız tüm hızıyla
devam ediyor. Bu ay
sizlere “Nakış kursumuzu” tanıtacağız.
Özgün
çalışmayı
seven öğretmenimiz
doğaçlama yaparak farklı desenler ortaya
çıkarıyor. Üretim konusunda sınırları zorlayan bir yapıya sahipseniz bu kurs tam
size göre.
Öğretmenimiz merkezimizde halk arasında “Brezilya Nakışı” diye bilinen basit nakış iğne teknikleri, Antep işi (hardanger),
tel kırma, kurdelanakışı, iğne oyası, geleneksel el nakışları (hesap işi, Çin iğnesi,
natürel nakış, Türk işi vb…) gibi kurslarını
vermektedir. Kurslarda çeyiz ürünleri
hazırlayarak pikeler, yatak örtüleri, salon
takımları, keçe çalışmaları, bebek odaları
gibi ürünler yapılmaktadır. Ayrıca talep

doğrultusunda merkezimizde kağıt telkâri
kursu da verilmektedir.
Kursumuza her yaştan ve her kesimden,farklı kültürlerden kursiyerler katılmaktadır. Bu yüzden farklı duygu ve düşüncelerin birbiriyle iletişim kurmalarına da
köprü oluyoruz.
Kursumuzda kermesler için çalışma yaparak
öğrencilerin okumasına katkı sağlamak
için gelen gayretli pek çok kursiyerimiz de
var.
Halk Eğitimi Merkezi, merkez binamızda
3 yaş üstü çocuklarımız için kreş bulunmaktadır. Bu da özellikle ev hanımlarının
kurslarımıza katılımlarını artırmıştır.
Sağlanan güven ortamıyla uzun ömürlü
dostluklar kurulabilmektedir. Kursumuzu
bitiren kursiyerlerimiz isterlerse çalışma
hayatına da başlayabilirler.

Kursumuzu başarıyla tamamlayan
kursiyerlerimiz;
1. Turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,
2. Desen üretimi yapan işletmeler,
3. Çeyiz yapan işletmeler,
4. El nakışı üretimi yapan atölyeler,
5. Moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kurslarımıza katılmak için, okur-yazar
veya ilkokulu bitirmiş olmanız ve mesleğin
gerektirdiği fiziksel yeterliliğe sahip olmanız yeterlidir.
Özellikle kurslara gelip gelmeme konusunda tereddüt yaşayan, çocuğundan

dolayı katılamayan hanımlar; sizi bir günlüğüne misafir olarak kursumuza davet
ediyoruz. Gelin, misafirimiz olun, kursumuzu yakından inceleyin.
Kurumumuzda her yaştaki insanımıza uygun bir kurs mutlaka vardır, size uygun bir
kursu araştırın; kendinizi geliştirip güven
kazanmak, toplumumuzun gelişimine katkı sunmak istiyorsanız bizler buradayız…
Unutmayalım! “Toprağı işleyen, ekmeği
dişler” Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi…
Huzurla çalışacağınız ve iş kapılarının size
açılacağı doğru adres.

Kursumuzun başarılı Eğitmeni Semra Samancıoğlu’nu tanıyalım…

Samsun Ladik doğumlu olan Semra hoca
evli ve 2 çocuk annesi. Nakış eğitimini
Ankara’da tamamlayan Samancıoğlu, 16
yıldır Nakış Öğretmenliği yapıyor. Değerli
hocamız Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi
merkez bina, Necati Alkan Kültür Merkezi
ve Sırapınar köyü olmak üzere 3 ayrı kurs
merkezinde görev yapmaktadır.

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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DİKKAT…
Çocuğunuz Hiperaktif mi?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu (DEHB) nedir?
Ezgi Ökse

Aile Danışmanı/Çocuk Psikoloğu
ezgiokse@libraterapi.com

E

rken çocukluk yıllarında
başlayan bir hastalıktır.
Kendisinde DEHB bulunan çocukların dikkat
süreleri
akranlarından
çok daha kısadır.
Evde ve okulda dikkatlerini yoğunlaştırmakta zorluk çekerler, çünkü onlar
önemli-önemsiz duyumları ayırt etmekte
zorlanırlar. Sınıfta hem öğretmeni duyarlar, hem caddedeki arabayı, hem de
yandaki sandalyenin gıcırtısını. Aynı
şekilde, hem ders anlatan öğretmeni
30 - Çekmeköy2023

görür, hem tahtadaki resimleri, hem de
yanındaki arkadaşının kazağındaki çizgileri.
Odaklanmakta o denli zorlanırlar ki,
büsbütün vazgeçerler. Sadece ilgilerini
çokça çeken heyecanlı bir film ya da
bilgisayar oyununa konsantre olabilirler ve
aileler bu nedenle ‘isterse yapar’ düşüncesine
kapılır.
Yaşıtlarına oranla fazlaca hareketlidirler.
Elleri dursa, ayakları durmaz. Uzun süre
aynı yerde oturamazlar ve çok konuşmalarıyla dikkat çekerler.
Davranışlarını organize edemezler ve

planlı çalışamazlar. Genellikle, sonunu
düşünmeden eyleme geçerler. Tehlikeyi
kestiremezler ve bu yüzden kazalara
maruz kalırlar.
Çocuklar dikkatlerini hangi yaşlarda ne
kadar süre ile toplayabilirler?
• Bir yaşındaki bir çocuğun lastik bir
halka ile 1 dakika yoğun bir şekilde
oynayabildiği;
• 6 yaşındaki çocuklarının işaretleme
ödevlerinde 10 dakika süreyle çalışabildikleri,
• 5-7 yaşlarında dikkatin devamlılığının

KÖŞE YAZISI
15 dakika olduğu,
• 7-10 yaşları arasında 20 dakika olduğu,
• 10-14 yaşları arasında ise 25-30 dakika
dikkatin yoğunlaştığı bir çalışmanın yapabildikleri,
Çocukların değişik durumlarda ve farklı
koşullarda değişik uzunluktaki sürelerde
çalışabilecekleri belirlenmiştir.

DEHB üç temel belirti kümesinden
oluşur:

Dikkat Eksikliği:
• Belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermekte
zorlanma
• Dikkatin kolayca dağılması
• Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar
yapma
• Başlanan işin yarım bırakılması
• Kendisiyle konuşulurken, dinlemiyormuş
gibi görünme
• Görev ve etkinlikleri düzenlemekte
zorlanma
• Ev ödevi, ders içi etkinlikleri gibi
yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri
yapmaktan kaçınma
• Etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme
• Günlük etkinliklerde unutkanlık
Aşırı Hareketlilik:
• Oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması
• Belirli bir süre bir yerde oturamama,
sürekli hareket etme
• Gereksiz yere sağa - sola koşturma,
eşyalara tırmanma
• Sakin bir biçimde oyun oynayamama
ya da başka bir işle uğraşma
• Çok konuşma
İmpulsivite/Dürtüsellik:
• Sorulan soru tamamlanmadan yanıt
verme
• Sırasını beklemekte güçlük çekme
• Başkalarının sözünü kesme ya da
oyunlarında araya girme
• Sonucunu düşünmeden koşma, itme,
çekme
Diğer yandan, DEHB bulunan çocuklar
çok zaman sempatik, şeffaf, yaratıcı,
coşkulu ve empati sahibi olurlar.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun üç ayrı biçimi vardır:
Dikkat eksikliğinin önde geldiği tip:
Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır.
Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ya yoktur ya da kayda değer şiddette değildir.
Aşırı hareketliliğin ve dürtüselliğin
önde geldiği tip: Aşırı hareketlilik ve
dürtüsellik belirgin olarak vardır. Dikkat
eksikliği belirtileri vardır, ancak önemsenecek şiddette değildir.
Birleşik tip: Hem dikkat eksikliği, hem

de aşırı hareketlilik – dürtüsellik belirtileri tanı alacak kadar şiddetlidir. En sık
görülen tip birleşik tiptir.

Tanı nasıl konur?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun varlığından söz edebilmek için
belirtilerin yedi yaştan önce başlaması,
okul ve ev gibi en az iki ortamda
görülmesi, süreklilik göstermesi ve günlük yaşamı etkileyecek boyutta olması
gerekir.
Okul öncesi çocuklarda tanı koymak
zordur, çünkü küçük çocukların çoğu
hareketlidir ve davranışları değişkenlik
gösterir. Bu durumda en önemlisi zaman
içinde değerlendirme yaparak gelişimin
izlenmesidir.
Değerlendirme yapan uzman, klinik gözlemleri, muayene bulgularını, psikometrik test
sonuçlarını aile ve öğretmenden aldığı
bilgilerle birleştirerek tanıya ulaşır.
Tanı koymak kolay değildir, çünkü
aile içi problemler, sağlık problemleri,
öğrenme güçlüğü gibi sorunlar da çocuklarda hareketlilik ve kaoslu davranışlara
sebep olabilir. Her ne kadar DEHB belirtileri mevcut olsa da, böyle bir durumda
çocuk DEHB tanısı almaz.

Nedenleri nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun asıl sebebi henüz bilinmese
de, bozukluğun oluşumunda biyolojik
(nörolojik) ve genetik faktörlerin rolü
olduğuna işaret edilmektedir. DEHB’li
çocukların beyinlerinin ön kısmında ve
limbik sistemde bulunan kimyasal ileticilerin (neurotransmitterler) çalışmasında bozulma olduğu bilinmektedir.
Beynin bu bölgeleri konsantre olma,
planlama, davranışları kontrol etme,
hafıza, motivasyon konularında önemli
rol oynamaktadır.
Gebelikte ilaç ya da alkol gibi toksinlere
maruz kalma, enfeksiyonlar, zor doğum,
düşük doğum ağırlığı ve beyin travması
bu çocukların özgeçmişlerinde daha sık

bildirilmiştir.
Çevresel faktörler ya da aile tutumları
DEHB oluşmasına neden olmaz. Ama
bulguların artmasında ya da azalmasında ve ek sorunların çıkmasında etkisi
vardır.

DEHB kalıtsal bir hastalık mıdır?

DEHB kalıtsal yönü olan bir hastalıktır.
Anne ya da babada DEHB olması çocukta bu hastalığın görülme riskini %50-60
oranında artırmaktadır. Yakın akrabalarda
görülmesi ise riski %10-30 artırır.

Tedavisi nasıl yapılır?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda ilaç tedavisi etkilidir. Ailenin
hastalık hakkında bilgi ve destek alması
çocuklarına doğru yaklaşımda bulunmaları için önemlidir. Bu çocukların daha
fazla düzene ve kurallara ihtiyacı vardır.
Enerjilerini boşaltıcı etkinliklerde bulunmaları gerekir.
Uzmanın öğretmene hastalık hakkında
bilgi vermesi ve iletişim içinde olması
önemlidir. Öğretmen, kendisine saygısı ve güveni azalan çocuğun başarılı
olduğu alanları bularak, onu desteklemelidir ve planlı çalışmasında yardımcı
olmalıdır.
DEHB’de başarı ile kullanılan Oyun
Terapisi’nde çocuğun güçlüklerle başa
çıkma becerisinin geliştirilmesi hedeflenir. Çocuk organize olmayı ve zamanı
iyi kullanmayı öğrenir.
DEHB tedavisi itinalı yapılmalıdır. İlk
görüşmede, anne, baba ve çocuğun seansa
gelmesi istenilir. Aileden detaylı bilgi alınır
ve DEHB belirtileri olan çocuğa yaşına
uygun psikometrik testler yapılır, aynı
zamanda çocuğun öğretmeni ile iletişime
geçilir. DEHB tanısı konulduktan sonra tedavi süreci başlar. Terapi sürecinde
anne ve babaya hastalık hakkında bilgi ve
DEHB li çocuğa yaklaşım ve eğitim hakkında bilgi verilir. Aynı zamanda aile başa
çıkamadığı sorunları paylaşır ve uzmandan
destek alırlar.
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İMAN-İHSAN

Hikmet TEKİN
İlahiyatçı Araştırmacı

hikmettekin34@gmail.com

İslam başlangıç
noktası, iman bir
üst aşaması,
ihsan ise inancın
en üst
derecesidir.

İLİŞKİSİ

H

z. Peygamber (s.a.v) bir
gün mescitte ashabıyla
birlikte iken beyaz elbiseli
bir adam gelir ve şu soruları sorar:

İMAN NEDİR?

Hz. Peygamber: Allah’a, meleklerine,
Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine ve
öldükten sonra dirilmeye inanmandır, der.

İSLAM NEDİR?

Hz. Peygamber: Allah’a kulluk görevlerini
yerine getirmen ve O’na hiçbir şeyi ortak

32 - Çekmeköy2023

koşmaman, namazı dosdoğru kılman, farz
edilmiş olan zekatı vermen ve Ramazan
ayında oruç tutmandır, der.

İHSAN NEDİR?

Hz. Peygamber (s.a.v): Allah’ı görüyor
gibi kulluk görevlerini yerine getirmendir.
Sen O’nu görmesen de O, seni görmektedir, der.

KIYAMET NE ZAMAN?

Hz. Peygamber (s.a.v): Bu meselede sorulan, sorandan daha bilgili değildir, der ve:

KÖŞE YAZISI

“Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak
Allah katındadır…” (Lokman 31/34) ayetini
okur. Beyaz elbiseli adam gittikten sonra
da: “Bu adamı tanıdınız mı?” diye sorar.
Orada bulunanlar: “Hayır, tanıyamadık.
Belli ki, uzaklardan gelmiş, fakat üstü-başı
tertemiz olmasına bir anlam veremedik,”
derler. Bunun üzerine Resulullah (Aleyhisselam): Şöyle buyurdu: “O, Cibril’di, size
dininizi öğretmeye geldi…”(Buhari,İman 37;
Müslim, İman 1).

samimiyetiyle önce inancına sonra da eylemlerine dönüştürmesi son derece önemlidir:
“İnsanlardan kimi Allah’a sınırda kulluk
eder. Eline bir imkan geçse rahatlar; başka bir sıkıntı gelse yüz çevirir. Böylesi dünyayı da kaybeder ahireti de. Apaçık kayıp
budur işte. (Hac 22/11)
İnançta samimiyetin ve Yüce Allah’a tam
teslimiyetin ne denli önemli olduğunu anlamak için şu ayete bakmak yeterli:

İNANÇ VE DAVRANIŞLARDA İHSAN

“Denizde başınıza bir sıkıntı gelse yardıma
çağırdığınız herkes kaybolur; Yalnız Allah kalır. Allah sizi kurtarıp karaya çıkardı
mı, yüz çevirirsiniz. İnsan, yapılan iyiliği
görmez.” (İsra 17/67)

İmanın kalpte, İslam’ın fiiliyatta/
davranışlarda olduğu gerçeği göz önünde
tutulduğunda; İslam başlangıç noktası,
iman bir üst aşaması, ihsan ise inancın en
üst derecesidir. Yüce Allah’ın; her şeyi
ihsanla (güzel) yarattığını bildiren ayette
(Secde 32/7) ihsan kavramı bu anlamdadır.
“Yaptığı işi güzel yapmak ve başkasına
iyilik yapmak” anlamına uygun olarak
lütufkar ve cömertlik başta olmak üzere,
Allah’a karşı hissettiği derin saygı ve bu
halin ürünü olan bütün iyi davranışları
kapsar:
“Allah’ın sana verdiklerinden (O’nun
yolunda harcayarak) ahiret yurdunu ara;
ama dünyadan da nasibini unutma. Allah
sana nasıl ihsan ettiyse sen de başkalarına öyle iyilikte bulun. Bozgunculuğu
arzulama. Şüphesiz Allah bozguncuları
sevmez.”(Kasas 28/77)
Hz. Ali (r.a.): “İnsanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır” derken bunu
kastetmiş olmalıdır. Bu yüzden kişinin
yaptığı bir işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için, neyi nasıl yapması gerektiğini
doğru bilmesi kadar, bu bilgiyi bütün

AHLAK VE İHSAN

Özellikle modern zamanlarda ibadetle
ahlak arasında var olması gereken sıkı
ilişkiyi, birbirinden ayırmak gibi yanlış bir yol izlendiği aşikardır. “…Namaz
kılmadığına bakma, onun kalbi temiz…”
söylemi bu anlayışın ürünüdür. Oysa
“ahlak ibadetin gayesidir” anlayışından
yola çıkıldığında ahlakla ibadet arsında
sıkı bir sebep-sonuç ilişkisinin var olduğu
görülür. Öyle ki; ibadetsiz olarak inançlı
kalabilmek ne kadar zorsa, hikmetini kaybettiğinden dolayı bir tür bedensel
hareketlere dönüşen namazın da maksadına uygunluğunu koruması o kadar
zordur. Zira;“Namaz, çirkinliklerden ve
kötülüklerden alıkoyar…”(Ankebut 29/45)
İbadetlerin hedefi; yeryüzünde “ahlaklı ve
adil müminler” inşa etmek olduğuna göre
bu hedefe ulaşabilmek için ibadetlerin insan davranışlarına “güzel ahlak” olarak
yansıması ve sosyal hayatta da varlığını

iyiden iyiye hissettirmelidir. Aksi takdirde
dinle kişilik arasındaki ilişkiyi tesis etmeleri zorlaşacak olan Müslümanların hak ve
hakikat kavramını kaybetmeleri kaçınılmaz olacak, bu yüzden yeryüzündeki
varlık nedenleri de tartışılır hale gelecektir.

DAVRANIŞLARDA İHSANA BİR
ÖRNEK

Süte su katmayan kız ve Ömer b. Abdülaziz:
Hz. Ömer devridir. Halife, her zaman
yaptığı gece denetimlerinden birinde, süt
satarak geçimini sağlayan bir anne ile
kızının konuşmalarını duyar. Anne kızına;
bugün sütün az olduğunu, bu yüzden biraz
su katmasını söylemektedir.
Kız: Anne, nasıl olur, süte nasıl su katabiliriz? Hem Halife Ömer’in bu konuda kesin
talimatı var, hem de çok kötü bir şey bu,
der.
Anne ısrarla: Kızım biraz su katmakla ne
olur, hem kimin haberi olacak, gecenin bu
saatinde kim bizi görecek? Der.
Kız: Anne, hiç kimse duymasa da, görmese
de Allah görüyor ya yetmez mi? Der.
Hz. Ömer (r.a.), bu yiğit ve inançlı kızın
söylediklerini pek beğenir ve gelini olmasını arzu eder. Daha sonra konuyu oğlu
Asım’a açar, görüşmeleri başlatır ve bu
kızla oğlunu evlendirir.
Adaletiyle meşhur olan ve bu yüzden de
“ikinci Ömer” olarak anılan Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz, “ihsan inancı gereği
süte su katmayan” işte bu kızın torunudur.
Ezcümle, yukarıdaki tablo karşısında
başımızı iki elimizin arasına alıp ve kendimizi sorgulamamız gerekir: Biz bu
kıssadaki anne miyiz, kız mı?
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MAHALLEMİZİN

MUHTARI
Nizamettin KAYA
Ekşioğlu Mahallesi Muhtarı

Halk ile devlet
arasında hem
çözümleyici hem
ulaştırıcı köprü
görevini yerine
getiriyoruz.

ahalleler, başlı başına ayrı dünyalardır.
İnsanın
doğupbüyüdüğü,
çocukluk çağlarında top
oynadığı/ip atladığı,
gençlik çağlarını dolu
dolu yaşadığı, kah
ağlayıp kah güldüğü yerlerdir.
Çekmeköyümüzün de bu anlamda her
mahallesinin ayrı bir hikayesi vardır.
Dergimizin bu sayısının konuğu Nizamettin Kaya. Ekşioğlu Mahallesi’nin hikayesini,
sorunlarını öğrenmek için mahalle muhtarı
Nizamettin Kaya ile röportajımıza başlıyoruz.

Nizamettin Kaya’yı tanıyabilir miyiz?

1962 Bartın doğumluyum. Güzel bir ailem
var ve 3 çocuk sahibiyim. 20 seneye yakın
Zonguldak maden ocağında çalıştım. Sonra gençliğimizi kaybetmeden çalışmak için
İstanbul’a geldik. Ekşioğlu mahallesinde
esnaflık yapmaya başladım. Dünyanın en
ağır işi madencilik, esnaflık da bir o kadar zor. Bu sayede zoru öğrendik. Esnaflık
yaparken mahalleliyle kaynaştık birbirimizi
tanıdık. Bu şekilde muhtarlığa adaylığımı
koydum. Muhtar olarak mahalleliye karşı
görevlerimi hakkıyla yerine getirmeye
çalışıyorum.

Muhtar olarak görevleriniz nelerdir?

Muhtarlık halkın devlete uzanan ilk basamağıdır. Her türlü problem ve sıkıntıda ilk
uğranılan yer muhtarlıktır. Bizler de muhtar
olarak gücümüzün yettiği kadarıyla yardımcı oluyoruz. Hangi birime ulaşılması gerekiyorsa veya talep doğrultusunda çözüm
olarak ne yapılması gerekiyorsa yerine
getiriyoruz. Mahalleyle alakalı sorunlarda
çözüm muhtarlık olmasa bile insanların ilk
geldiği yer muhtarlıktır. Bizden bilgi alınır
ve gerekli yerlere ulaştırılır. Halk ile devlet
arasında hem çözümleyici hem ulaştırıcı
köprü görevini yerine getiriyoruz.

Ne kadar zamandır bu görevi yerine
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getiriyorsunuz?

İlk dönemimdeyim. 1 senedir muhtarlık
görevini yerine getirmeye çalışıyorum.

Muhtarlığın zor tarafları nelerdir?

Her işin zorluğu vardır. Zaten kolay olsa
herkes yapar. Marifet zorluğa rağmen Öf
demeden, yüksünmeden çalışmaya devam
etmektir. Muhtarlığın zorluğu, zaman
zaman insanların olmaması gereken şeyleri muhtarlıktan beklemesidir. Muhtar
sıfatını aşan sıkıntıları halk bizden isteyebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında zor durumlar yaşanabiliyor.

Mahallenizden bahseder misiniz?

Ekşioğlu yaklaşık 13.000 nüfusa sahiptir.
Çoğunlukla mahallede Rizeliler ve Ordulular hakim. Mahallede genel olarak
yoğunluk var. Gelişen ve iyileşen durumlarla birlikte insanların yaşamayı tercih
ettiği mahallelerden biri haline geldik. 2B
sorunun halledilmesiyle birlikte Ekşioğlu
Mahallesi, insanların ev sahibi olmak istediği bir yer oldu. Parklarımız, camilerimiz,
okullarımız ve sağlık ocağı halkın beklentilerini karşılayacak durumdalar. Halkın
ihtiyaçlarını karşılayacak her şey mevcut
şükür.

Muhtarlık döneminiz boyunca mahalleye neler kazandırdınız?

Mahalleliyle içiçe olan biri olarak muhtarlık görevine getirildim. Görevlerimi yerine
getirmenin haricinde muhtarlık binasında
oturmaktansa insanlarla kaynaşmaya devam ediyorum. Asıl amacım mahalleliyle
birlikte aş paylaşmak, onların içinde olmak
ve bana rahatça ulaşabilmelerini sağlamak.
Ancak bu şekilde gerçek problemleri en
kısa ve etkili şekilde halledebileceğimi
düşünüyorum.
Halkın isteklerinin bitmeyeceği gibi, istenildiği takdirde mahalleyle alakalı
çalışmalar da bitmeyecektir. Mahallemizde
2B ve İski gibi sorunlarımız halihazırda çözüm aşamasındadır. Bilgisi olan

RÖPORTAJ

Amacım mahalleliyle birlikte aş
paylaşmak, onların içinde olmak ve bana
rahatça ulaşabilmelerini sağlamak.
Ancak bu şekilde gerçek problemleri en
kısa ve etkili şekilde halledebileceğimi
düşünüyorum.

vatandaşlar gerekli prosedürleri uygulayıp 2B çözümüyle
tapularını alabiliyorlar. Ana caddeden başlayarak bütün
sokaklarda İski çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yol ve
kaldırım çalışmaları devam ediyor. Gerekli çalışmalar ve
yol düzenlemeleri nedeniyle İski kesinti yapabiliyor. Ki
bu kesintiler yine bize hizmet ve kaliteli yaşam içindir,
mahallemizin gelişmesi için olması gereken bir durum.
Bunların haricinde mahallemizde halk eğitim kursları,
gençlere yönelik spor tesisleri yapılabilir. Bu şekilde hem
ev hanımları hem gençlerimiz keyifli ve faydalı şekilde
zamanlarını değerlendirebilirler.

Çalışmalarınıza rağmen mahallenizdeki giderilemeyen eksiklikler nelerdir?

Sadece Ekşioğlu Mahallesi’nin değil, Çekmeköy’deki
birçok mahallenin çözülemeyen sorunu Ayedaş. Kaymakamlık, belediye ve diğer birimler problemlerle
alakalı çözüm talebinde bulunulduğunda hemen çalışma
başlatıyor. Belediyemizin desteğini her zaman ve her
konuda muhtar olarak alıyorum. Herhangi bir sıkıntıyı
gerekli birimlere ulaştırdığımda “evet sorun var, halledilmesi gerekiyor” denilip kimse mağdur edilmeden çözüme
kavuşturuluyor. Yalnızca Ayedaş kurumuyla ısrarlı
uğraşlarıma rağmen çözüme ulaşabilmiş değiliz. Arıza ve
sorunlar bildirildiği halde ilgilenilmiyor, gerekli çalışmalar yapılmıyor. Ayedaş sorunu maalesef sadece Ekşioğlu
Mahallesi’nin değil, birçok mahallenin giderilemeyen
problemidir.

Çekmeköy 2023 aracılığıyla okuyucularımıza neler
iletmek istersiniz?

Dünyanın her yerinde maalesef madde bağımlılığı
gençlerin ve ailelerin en büyük sorunudur. 1940-80
arasında siyasetle, daha sonra terör belasıyla ülkemizin
geleceği olan gençlerimizi birbirine kırdırdılar. Şimdi de madde bağımlılığıyla geleceğimizi tehdit altında
bırakıyorlar. Bu illetle ilgili hem gençlere hem ailelere
yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor.
Konuyla ilgili özellikle kalabalık ortamlarda halkı
bilgilendirmeye yönelik elimden geleni yapıyorum. Bu
bilinci yaymak adına ailelerden başlayarak, muhtarlar,
emniyet güçleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve hükümetimiz var gücüyle çalışmalıdır. Gençlerimizi, kendi geleceğimiz ve ülkemizin geleceği için korumalı, ve artık
bu soruna bir son vermeliyiz.
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2 ŞİİR 1 ŞAİR
NİZAR KABBANİ:ŞİİRİ UŞAKLIK
DURUMUNDAN KURTARMAK
BENİM İÇİN BİR ŞEREFTİR…

N

izar Tevfik Kabbani 21
Mart 1923 tarihinde
Şam’da dünyaya gelir.
Babası Tevfik Kabbani Suriyeli, annesi ise
Türk asıllıdır. Suriye Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirdikten sonra henüz 22
yaşında iken, 1945 yılında, Suriye’nin Kahire Büyükelçiliği’nde çalışmaya başlar.
Buradaki göreve 3 yıl devam eden Nizar
Kabbani, bundan sonra 1966 yılına kadar İstanbul, Beyrut, Pekin ve Madrid’de
diplomat olarak görev yapar. 1966 yılında emekli olarak Beyrut’a yerleşir.1967
Haziranında Arapların İsrail karşısında
uğradıkları yenilginin öfkesiyle kaleme
aldığı “Gerileme Kitabına Dipnotlar,
Bozgun Notları”başlıklı şiir kitabı, şairin Mısır’da aforoz edilmesine yol açar.
Bağdat’ta tanıştığı eşi Belkıs, 12 yıllık
bir beraberlikten sonra, Beyrut’ta Irak
Büyükelçiliği’ne düzenlenen bir bombalı
saldırıda, 15 Aralık 1982 yılında hayatını
kaybeder.
Nizar Kabbani 30 Nisan 1998 tarihinde
Londra’da öldü ve cenazesi Şam’a getirilerek burada aile mezarlığına gömüldü.
Çocukluk yıllarında resim ve müzikle
uğraşan Kabbani, en sonunda şiirde
karar kılarak 1939 yılında şiir yazmaya başlamıştır. Ancak bir şair olarak ilk
çıkışını henüz Hukuk Fakültesi öğrencisi
iken, 1944 Eylül’ünde kendi imkânları
ile yayımladığı (300 nüsha) “Esmer Kız/
Kadın Bana Dedi ki” adlı şiir kitabı ile
yapmıştır.
Diliyle ve anlatımıyla olduğu kadar, muhtevasıyla da –özellikle kadına ve cinselliğe yaklaşımındaki cüretiyle- geleneksel
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şiir ve ahlak anlayışının sınırlarını zorlayan bu eser, II. Dünya Savaşı kuşağının
yaşadığı kaygı, kayboluş ve duygusal
bastırılma gibi konuların cüretli bir yorumu niteliğindedir. Kitap yayınlanınca muhafazakâr ve geleneksel değerlere önem
veren çevrelerin şiddetli tepkilerini üstüne
çekmiş ve hem şekil hem de muhteva
açısından geleneksel Arap şiir tarzından
bir sapma olarak değerlendirilmiştir.
Nizar Kabbani, Arap halkının bilinç ve duygularını korku, yılgınlık ve içine düştüğü
ikilemden kurtarmaya çalıştığını ileri
sürerek, ilk dönem şiirlerinde eski belagat
putlarını yıkmaya çalışır; uçarı ve cinselliği ön plana çıkaran şiirler yazar. Şiirinde
kullandığı dil ve şiir yazarken edindiği kutlu amacı şöyle özetler:
Şiirimde topluma karşı bir kin yoktur. O,
olsa olsa, toplumu bir değiştirme çabasıdır.
Gerçek sanatçı kin tutmaz, ancak toplumu
sürekli değiştirmek ister.
Nizar Kabbani’nin şiirleri, genel olarak
kadın ve siyaset olmak üzere iki ana temadan meydana gelir. Kadın konusu, sanat yaşamının bütün safhalarında yer alır
ve gelişim bakımından süreklilik gösteren
en geniş tema olur. Siyasi şiirlerinde ise
çağdaş Orta Doğru Arap ülkelerinin (Filistin, Mısır; Arap-İsrail savaşı vb.) siyasi
meseleleri üzerinde durmuştur. İsrail’in
Filistin topraklarını haksız yere işgalinden sonra kaleme aldığı ‘Kudüs’ adlı şiir,
Nizar Kabbani’nin en ünlü şiirlerinden
biridir.
Nizar Kabbani’nin şiir serüveninin, genel
olarak bakıldığında beş aşamaya ayrıldığı
kabul edilir: Arayış dönemi, kendisiyle
başkaları arasında bulunduğu dönem, içe

kapanma dönemi, duygu ve şuur iflası
dönemi (siyasal içerikli şiirler yazdığı dönem) ve cinsel kaygı ve tutkuların yeniden
ağır bastığı dönem.
‘Kadın Şairi’, ‘Arap Milletinin Şairi’
ve ‘Bütün Nesillerin Şairi’ gibi isimlerle anılan Nizar Kabbani, şiir yazmaya
başladığı andan itibaren kendi dilini bulur
ve kendi ifadesiyle, “Onu insanların, tüm
insanların pencerelerine konan bir kuş
haline getirir.”
Şairin şiirleri birçok tartışmaya sebep olsa
da, kullandığı dil ve üslup bütün Arap dünyasında etkili olmuş; hatta öyle ki şiirinin
girmediği ev neredeyse yok, denilmektedir. Hemen her Arap’ın en azından birkaç
dizesini ezbere okuyabildiği söylenmektedir.
Nizar Kabbani vefat edeli 17 yıl oldu.
Günümüzden baktığımızda şair, kendisinin de ifade ettiği gibi şiir yazmaktaki
amacına ulaşmış ve şimdi hala etkisini
sürdüren şiirlere imzasını atmıştır:
Sonuç olarak, bir dil yarattığımı söyleyebilirim: Şiiri halkın dudağından devşirme
imkanını bulalım ve tekrar onlara iletebilelim. Şiirle, insanlar arasında yükselen engeli, şiirden korku duvarını yıktım;
onun için bir sınır olmadığını gururla
hissediyorum; çünkü ben şiiri herkesin giydiği ulusal bir kumaşa dönüştürebildim.
Kaynaklar: Süleyman TÜLÜCÜ (2011),
Nizar Kabbani ve Eserleri Üzerine Notlar, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, Sayı: 35.
Nizar Kabbani (çev. İbrahim Demirci ve
Turan Koç) (2011), Gazaba Uğramış Şiirler ve Diğerleri, İz Yayıncılık.
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VİZE
Gelişmiş ülkelerden birinin emniyet
merkezinde
Kontrol noktasında durmuştum
Hüzünlerimden başka eşyam yoktu
Ülkem bir mil ötedeydi
Suya hasret bir güvercin gibi
Göğüs kafesimde çırpınıyordu kalbim.
Pasaportum elimdeydi
Tarlalarında oynadığım toprağı düşlüyordum
Buğdayı, bademi, inciri beslemişti beni
Zindelik emzirmişti bana…
Kuyruğa girdim
İnsanlar çekirdek acıbakla yiyorlardı
Büyükbaş hayvanlar gibi içiyorlardı
Firavunlar çağından günümüze
Bir başına buyrukluk var burada hep
Toplum kendi üzerine işiyor hayvanlar
gibi…
Emniyet merkezinde iki ülkenin
Kongo’da, Tanzanya’da değil
Güneş kahverengi giyinmişti
Ağaçlar kahverengi giyinmişti
Benekli giysiler giyinmişti gül
Önümüzde korku vardı burada
Arkamızda korku
Beş yıldızla ve iğrençlikle donanmış bir
subay
Çekiyor ardında bizi koyun gibi
Kabil’in çağından günümüze
Katil mesleğini icra ediyor burada
Hayvanlar gibi yüzülüyor toplum…
İşkence merkezinde güneş dönmez
Saat dönmez
İnsanlar kabuk ve lif kalır ancak
Uzar kızıl bir çizgi
İki Berlin, iki Beyrut, iki San’a arasında
İki Mekke, iki Kur’an, iki Kıble
İki mezhep
İki lehçe
İki mahalle
İki geçit arasında…
Mevsimlerin efendisiydi korku
Eylülden yağmur dileniyordu toprak
Bizse giriş için Emr-i Hümayun dileniyorduk.

Hayret…
Ne zaman özgür davranmaya kalkışsa
Asya halklarından bir halk
Kahramanları mezbahaya mı sürecek onu
Hayvanlar gibi?
Ben nerdeyim?
Büyün belirtiler gösteriyor ki:
Bu bir Arap…
İşittiğimiz hakaretlerin hepsi
Öteden beri üretilen şey: Bir Arap
Bütün patikalar, ama hepsi.
Yer açıyor azgınların kılıcına…
Ben nerdeyim?
Tüm caddelerin arasında
Doğruldu ülke
Her hurmayla gölgesi arasında
Doğruldu ülke
Her kadınla yavrusu arasında
Doğruldu ülke
Ey beni yaratan: Ey ufkun ressamı, göğün
mühendisi
Yoksa şu görülmez delik
Ülke mi???

SIĞINIŞ
Eğer ne istediğimi bilseydim…
Sana korkmuş bir kedi gibi sığınarak
gelmezdim…
Eğer ne istediğimi bilseydim…
Eğer gecemi nerede geçireceğimi bilseydim…

Eğer yüzümü nereye yaslayacağımı bilseydim
Sana çıkmak zorunda olmazdım
Sorma nereden geldim?
Ve nasıl geldim?
Bu saçma sorulara verecek cevabım yok…
Yanında kibrit ve biraz sigaran var mı?
Var mı herhangi bir gazete
Tarihi önemsiz
Gazetelerin hiç biri yeni bir şey söylemiyor
Evde başka bir yatak var mı dostum
Ben daima yalnız adamım
Sen gir ve uyu…
Kahvemi kendim yapacağım
Ben daima… Yalnız adamım…
Yollar beni öldürüyor
Haritalar ve sınırlar beni reddediyor
Postayı sorarsan
Yüzyıllardır kapımı çalmış değil…
Sigaraları getir. Ve kaybol…
Bütün istediğim bu…
Yalnız adamın tüm istediği bu…
Ardından kapıları kilitleme
Sinirlerim sanki donmuş gibi
Hiçbir şeyi kilitleme…
Cinsellik mi?
İstediğim son şey o!...

Hazırlayan

Deniz BİNİCİ
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Tufan DUMAN
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi

BİYODİZEL:
TEHDİT Mİ
FIRSAT MI?

T

ükenmeye yüz tutan dünya petrol rezervleri yenilenebilir enerji kaynakları
arayışını her geçen gün dahada gerekli kılmaktadır. Jeotermal enerji,rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi
derken son 15 yıldır da “biyodizel” kavramı gündemimizi meşgul eder oldu. Peki
teknoloji ve enerji çağının bu yeni enerji kaynağı nedir, ne değildir diyerek “biyodizel”
konusunu bu sayımızda ele aldık.

atık yağlarınbir katalizör eşliğinde alkol ile
reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt
olarak kullanılan ürün, “biyodizel” olarak
adlandırılmaktadır.
Biyodizelin tarihçesine ufak bir göz atmak
gerekirse; ilk olarak karşımıza 1893 yılında dizel motorun icadını gerçekleştirerek
adını veren Rudolf Diesel‘in tarihler 1898’i
gösterdiğinde Paris Dünya Fuarı’nda yakıt
olarak yerfıstığı yağını kullanan motorunu
sergilemesi çıkmaktadır.

Ayçiçeği, soya, kolza (kanola), aspir, mısır
ve yerfıstığı gibi yağlı tohum bitkilerinden
elde edilen yağların, hayvansal yağların
veya ev ve işyerlerinden toplanan bitkisel

Biyo yakıtların ulaşım sektörü için önem
kazanacağını düşünen tek kişi Rudolf Diesel
değildi. Henry Ford da otomobilleri dizayn
ederken 1908’den sonraki modellerinin biyodizel kullanımına uyumlu olmasını göz
önünde tutmuştur. Rudolf Diesel ve Henry
Ford gibi dizel motor üreticilerinin yenilenebilir kaynaklardan üretilecek yakıtların geleceğini çok önceden görmelerine
rağmen politik ve ekonomik savaşların
arasında sektör gereken ilgiyi zamanında
bulamamıştır. 1912’de Diesel “Bitkisel
yağların motorlarda kullanımı günümüzde
önemsiz görünebilir, ancak bitkisel yağlar
zamanla petrol ve kömür katranı kadar
önem kazanacak” diyerek bugünleri 100
sene öncesinden görebilmiş ve petrolle biyodizel arasındaki rekabeti başlatmıştır.
Türkiye konuyla ilgili ilk çalışmasını 1934
yılında “Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Kullanımı” adı altında Atatürk Orman Çiftliğinde yapmıştır.Savaş ve benzeri olağanüstü durumlarda dışabağımlı
olmanın önüne geçmek ve yurtiçindeki
kaynaklardan enerji elde edebilmek adına
bitkisel yağları yakıt olarak kullanabilm-
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hayata geçirmiştir. Amerika’da, çiftçilerin
‘kendi yakıtını kendin yap’ sloganıyla biyodizeli üretmeleri ve kullanmaları yaygınlaştırılarak petrol dizelinin yüksek
fiyatlarından ve olabilecek enerji krizlerinden korunmalarını sağlayacak çalışmalar
sürdürülmektedir. Günümüzde ekonomik
ve politik yaklaşımlar artık fosil kökenli
yakıtlara alternatif yakıtları destekler yönde
değişmiştir. Bu bağlamda biyodizel tüm
dünya ülkelerinde kabul görmüştür ve kullanımı desteklenmiştir.
eye çalışmıştır. Ülkemizde ticari biyodizel
çalışmaları ise 1998 yılında başlamıştır.
Patenti 31 Ağustos 1937 yılında Belçika’daki Brüksel Üniversitesi’nden G.Chavanne tarafından alınan bu alternatif dizel
yakıt, 1973’de OPEC’in dünya petrol
durumunu kontrol ederek petrol teminini
düşürmesi ve buna bağlı olarak fiyatların
yükselmesiyle yaşanan ekonomik krizle
birlikte yeniden büyük ilgi görmüştür.
1978’de yaşanan ikinci krizle otomobil
alıcıları daha çok dizel araçları tercih etmeye
başlamışlardır.

1990’lı yıllarda yaşanan petrol krizleriyle
birlikte tekrar gündeme taşınan biyodizel
özellikle 2000 yılında Dünyada ham petrol ve ham kanola fiyatlarının kesişmesiyle
iyice ön plana çıkmış ve yatırımlar büyük
bir hız kazanmıştır. Britanya’lı işadamı
Richard Branson’ın Virgin Voyager isimli treni dünyanın ilk biyodizel ile çalışan
treni olmuştur. Havacılık sahasındaki ilk
biyo yakıtlı uçuş ise 23 Şubat 2008 tarihinde Boeing - Virgin Atlantic Havayolu - General Electric işbirliği tarafından
gerçekleştirilmiştir. 4 motorlu Boeing
747-400′ün tek motoruna %20 oranında
hindistan cevizi ve babassu bitkisinden
elde edilmiş biyoyakıt eklenmiş ve uçuş
başarılı olmuştur.
Biyodizel, yenilenebilir enerji kaynakları noktasında enerji ihtiyacımıza
çevreci bir bakış açısı kazandırmak için
yepyeni fırsatlar sunabilir. Enerji ihtiyacımızı çevreye en az zararla karşılamış
olurken diğer yandan da enerjide dışa
bağımlılığımızı asgari seviyeye indire-

bilme imkanına sahip olabiliriz.Bunun
yanında aspir gibi üretiminde fazlaca suya
ihtiyaç duyulmayan bitkilerin ülkemizin
yarı kurak alanlarında ekiminin yapılması
da teşvik edilmiş olunacaktır. Dolayısıyla
kendi çiftçimiz ve tarım sektöründe istihdam edilen vatandaşlarımız için yeni iş imkânları doğmuş olacaktır.
Biyodizel kullanımıyla karbonmonoksit emisyonu %50, partikül madde %30
oranında azalmakta; asit yağmurlarının
ana nedeni olan kükürtoksit ve sülfatlar
ise açığa çıkmamaktadır. Biyodizelin
belirli bir zehirleyici özelliği bulunmamaktadır. Doğada 28 gün içerisinde
%95 oranında bozunabilmektedir. Petrol
kaynaklı dizelde ise bu oran %40 seviyesindedir. Bu etkileyici oranlar ışığında düne kadar nüfus artışları ve iklim
şartlarının belirlediği dünya bitkisel yağ
üretiminde bundan böyle tek belirleyicinin biyodizel olduğu ifade edilmektedir.
Son olarak şunu belirtmekte fayda var ki,
her petrol kriziyle yeniden gündeme gelen
biyodizel, günümüzde büyük bir ikilemin de
başrolünde. Dünya nüfusunun bir bölümü
gıdaya erişimde zorlanırken ve artan nüfusla birlikte günden güne bu payın büyümesi
beklenirken, tarım arazilerinin biyodizel
üretiminde kullanılacak bitkiler için ayrılması ciddi bir etik sorunu beraberinde
getirmektedir. Tarım arazileri yaşamın temel gereksinimi olan yiyecek üretiminde
mi kullanılacak yoksa topraktan yiyecek
üretimi saltanatınıbiyodizel üretimine mi
kaptıracak?

1980’lerde, bitkisel yağların metil alkolle
reaksiyonuyla ideal bir akışkanlık kazanan
bu bitkisel yakıt, ilk olarak 1992 yılında
Amerika Ulusal Dizel Geliştirme Kuruluşu tarafından “biyodizel” adı ile kullanılmıştır.
Günümüzde yaşanan küresel iklim
değişikliği sorunu, hava ve su kalitesindeki
düşüş ve insan sağlığı sorunları; yenilenebilir, emisyonlarıyla temiz, çevreci alternatif yakıt biyodizel kullanımını hızla
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O, ARABESK FANTEZİ MÜZİĞİN GENÇ VE ÖZGÜN ÇİZGİSİ…

ALiŞAN
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GÜÇLÜ BİR
YORUMCU
SPORTMEN BİR
SUNUCU
YETENEKLİ BİR
OYUNCU…

Çekmeköy 2023 show dünyasına adını altın harflerle kazımış olan Alişan’ı konuk
ediyor. Güleryüz ve samimiyetini esirgemeyen Alişan ile röportajımıza başlıyoruz.

Yoldaki vatandaşın, eşin, dostun,
arkadaşın bize sorduğunu biz de
sana soralım. Kimdir bu Serkan Burak Tektaş?

19 Haziran 1976 İstanbul Beyoğlu doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimden sonra
İ.T.Ü Konservatuvar bölümünü okudum.
Müzik sektörüne girene kadar adım Serkan Burak’tı. Lise 1. sınıftayken, babamın
maddi desteğiyle ilk kasetimi yaptım. Ben
çocukluğumu doya doya yaşadım. Küçük
yaşlarda çalışmadım. Güzel bir çocukluk
geçirdim. Babamın arabasını gizlice alıp
keyfini sürdüğüm günler de oldu. Mahalle
kavgası da yaptım. Anlayacağınız oldukça
haylazdım. Sonrası malum uzun ve yorucu
bir maratonun ardından çok şükür bu günlere geldim.

Yeşil sahaların Metin, Ali ve Feyyaz’ı
gibi sahnelerinde Mahsun, Özcan
ve Alişan’ı vardı. O günleri özlüyor
musunuz?
Her doğan güneş yeni bir gün ve yeni
umutlar demek. Ben geçmişini unutmadan
geleceğine yön veren bir insanım. Özlediğim günler de var, özlemediğim keşke
hiç yaşamasaydım dediğim günler de var.
İyisiyle kötüsüyle o günler artık geride kaldı.

Var olmanın ve gündemde kalmanın
oldukça zor olduğu bir piyasanın
içindesiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Çok çalışarak ve işimi iyi yaparak… Günü
birlik işlere değil, yıllarca hatırlanacak
güzelliklere imza atarak. Her hangi bir
konuda karar vermeden önce benliği bir
kenara bırakıp güvendiğim dallara tutunarak, sarılarak sonuca vardım. Yaptığın
her işte samimi ve dürüst olursan eğer,
gerisini Allah tamamlıyor zaten. Çık-

tığın basamakları sana nasip eden Allah,
kıymetini bilmediğin takdirde almasını da
bilir. “Ne oldum değil, ne olacağını” düşünen her insan, inanın ki başarılı olur. Allah
beni ve ailemi bu duygu ve düşünceden
mahrum etmesin.

Sahnedeki Alişan ile sahne dışında ki
Alişan arasında ne gibi farklar var?

Hiçbir fark yok, ben neysem oyum. “Ya
olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi
ol,”anlayışını benimserim. Sahnede işini
iyi yapmak için ter döken bir Alişan, sahne dışında herkes gibi 9 ay sonra dünya ya
gelmiş sade bir vatandaş.

Şöhretli bir sanatçı olabilmek için
güzel bir ses sizce yeterli midir?

Eskiden belki, ama şimdi her şey ortada yetmiyor. Bizim piyasa da tutunmak
her geçen gün daha da zorlaşıyor. Artık
piyasaya çıkan sözde sanatçılar sesleriyle
ve yetenekleriyle değil de, başka yeteneklerini kullanarak şöhret olmaya
Çekmeköy2023
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Deyim yerinde ise on parmağında on
marifet. Futbolcu, oyuncu, sunucu
ve ses sanatçısı. Hangisinde daha iyi
olduğunu düşünüyorsun?

Her mesleğin kendine has güzel yanları
olduğu gibi zor tarafları da var. Çok şükür
hepsini iyi yaptığıma inanıyorum. Fakat
benim asıl mesleğim ses sanatçılığı ve bu
alanda daha iyi olduğumu söyleyebilirim.

Peki sence hangisi daha zor?

Gerçekten hepsi birbirinden zor meslekler.
Benim iyi olduğum ve sürekli yaptığım
meslek ses sanatçılığı olduğu için bana
kolay geliyor olabilir. Ama bir başkasına zordur. İyi çalışan ve yeteneği doğrultusunda hareket eden her insan mutlaka
başarılı olur. Ancak altını çizerek bir kez
daha söylemek istiyorum hepsi birbirinden
zor meslekler. Öyle ekrandan seyredip
ahkam kesmeye benzemiyor. İşin içine
girince çok daha iyi anlıyorsunuz.

Annenizin lakabı ‘Hanımağa’ymış.
Gerçekten hanımağalık yapıyor mu?

çalışıyor. Sonuçta bu kapıyı ardına kadar
aralayan da var aralayamayan da. Sanatıyla
gündeme gelenler ve iyi iş yapanlar ekmek
yemeye devam ediyor, fakat farklı yollarla şöhret kapısını aralayanlar er ya da geç
silinip gidiyorlar. Kimseyi yargılamak ve
yadırgamak benim haddime değil, ama
üzülüyorum. Ne diyelim, Allah herkesin
yolunu izini açık etsin.

Yoğun iş yaşamından uzaklaşmak ve
stres atmak için neler yaparsınız?

Daha çok ailemle vakit geçirmeye
çalışıyorum. Fırsat buldukça eş dost
görüşmeleri ve bir de spor. Aslında
doğrusunu söylemek gerekirse işim gereği
kendime fazla vakit ayıramıyorum. Televizyon
programı, konserler derken haftaların ayların
nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Liseli yıllarda başlayan çalışma tempom her geçen
gün artıyor. Gençlik elden gitmeden çalışmak ve bir şeyler kenara atmak lazım ki,
yaşlandığımız da kimseye muhtaç olmayalım.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Fenerbahçe…
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Biz anne oğul gibi değil de arkadaş gibiyiz. Ben her sorunumu önce anneme anlatırım. Aramızda gizli saklı hiçbir şey
yoktur. Eve gelmeden annem asla uyumaz. Biz kalabalık ve birbirine bağlı bir aileyiz. Bugüne kadar hiç birbirimizden kopmadık. Evlenip yuva kurana kadar da bu
böyle devam edecek. Bu nedenle Annem
bizim hanımağa’mızdır ve ölene kadarda
hanımağa’mız olarak kalacak.

En sevdiğiniz ve sevmediğiniz huylarınız nelerdir?

Öyle abartılacak kadar sevmediğim bir
huyum gerçekten yok. Sevdiğim huylarımı
sıralamaya kalksam sayfalar yetmez.
(Gülüyor) Alişan olarak çok şükür yaşam
tarzım belli olduğu için her huyumu seviyorum desem yeridir. İnsan önce kendini
sevecek ve saygı duyacak ki karşı taraf da

aynı duygulara sahip olsun. Ancak şunu
unutmamak lazım. Kimse dört dörtlük
değil.

En büyük hayalin nedir?

Benim en büyük hayalim; düğünümde
İbrahim Tatlıses’in sahneye çıkması ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ile İbrahim Tatlıses’in nikah şahidim olması.

Keşke dediğiniz bir durum var mı
hayatınızda?

Çok olmadı ama 2000’li yıllarda iyi bir
teklif almıştım. Keşke değerlendirseydim diyorum. O dönem kimseyi satamam
diyerek kabul etmedim. Ama sonra çok
satıldım ve çok pişman oldum.

Neleri kaybetmekten korkarsınız?

Allah korusun öncelikle sağlığımı kaybetmekten çok korkarım. Allah kimseyi
sağlığıyla imtihan etmesin. Şan, şöhret,
para, pul bunların hiç mi hiç önemi yok,
hepsi gelip geçici. Bir de tabii ki ailemi ve
sevdiklerimi.

Ölümden korkuyor musunuz?

Her canlının mutlaka ölümü tadacağına göre korkmak yerine hazırlık yapmak
gerekiyor diye düşünüyorum. Korkunun
ecele faydası yok. Allah herkese hayırlı
ölümler nasip etsin.

Ufukta evlilik var mı?

Evlilik öyle çarşı pazardan bir şey almaya
benzemiyor. Ben de herkes gibi evlenmek
ve bir yuvanın reisi olmak istiyorum.
Evliliğe bakışım belli. Çocuk sahibi olmak için can atıyorum. Ben ne istediğini
bilen ama bir türlü bulamayan biriyim.
Bundan sonra beni taşıyacak, anlaşabileceğim birine çocuk için evet derim.
Anne olacak bir eş istiyorum.
Röportaj Soner

KARTAL

HABERLER

BÜYÜK DESTAN BÖYLE YAZILDI

ekmeköy Belediyesi,
Çanakkale Zaferi’nin
100. Yılı etkinlikleri
kapsamında belediye
bahçesine, Çanakkale
platosu kurdu. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliği yaptığı açılışa;
İstanbul
Milletvekili
Metin Külünk, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Garnizon Komutanı Albay Hasan Kaymaz, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
İlçe Emniyet Müdürü Hürol Öztürk, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Çekmeköy Müftüsü Muhammed Suiçmez ve çok
sayıda davetli katıldı.
Savaşın ve zaferin canlandırıldığı Çanakkale Platosu’nda; Çanakkale Şehitleri Anıtı,
Soğanlıdere Şehitliği, Osmanlı Tayyaresi
modelleri, Seyit Onbaşı heykeli yer aldı.
Alanda bulunan platolarda, oyuncular
tarafından canlandırılan savaş sahnelerinde
yer alan Seyit Onbaşı ve 57. Alay’daki
askerlerin kendi cenaze namazlarını kılması izleyicilere duygulu anlar yaşattı.
Çanakkale şehitleri için okunan Kuran-ı
Kerim ile başlayan program, İBB Kent
Orkestrası Mehter Takımı’nın İstiklal Marşı
icrası ve Çekmeköylü öğrencilerin Çanakkale’de şehit olan dedelerine yazdıkları
mektuplardan bir tanesinin okunması ve
içinde mektupların bulunduğu 1200 Türk
Bayraklı balonun gökyüzüne salınmasıyla
devam etti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz konuşmasında; “Çanakkale Zaferi’nin
100. yılında bölgemizde yaşayan genç

kardeşlerimize dönemin acısını ve onurunu
anlatmak istedik. Biz bugün bu ülkede refah
ve huzur içinde yaşıyorsak, o gün Çanakkale’de genciyle yaşlısıyla 250 bin şehidin
yüzü suyu hürmetinedir. Rabbim onların
şefaatine bizleri nail eylesin. Bu ülkenin
yetiştirdiği güzel bir insan daha şehit oldu.
Rabbim bu ülkenin kardeşliğini bozmak
isteyenlere geçmişte olduğu gibi şimdi de,
şimdi olduğu gibi gelecekte de fırsat vermesin” dedi.
Konuşmasında,
Çekmeköy’de
kamu
kuruluşları ile ortak yapılan Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl etkinliklerine
değinen Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, sözlerine şöyle devam
etti: “Belediyemizin bu etkinliği farklı
bir anlam taşıyor. Bütün güzellikleriyle
zaferin ortamını ilçemizde yaşamak ayrı
bir mutluluk... Bu güzel çalışmada emeği
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Bu çalışmanın Çekmeköy’de yaşayan
gençlerimizin, aziz şehitlerimizin kahramanlıklarını anlaması adına ayrı bir önem
taşıyor. 3 kıtada at koşturan şanlı Osmanlı
devleti gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti
6 kıtaya adalet götürmeye çalışıyor. Barış,
kardeşlik, güzellik götürmeye çalışıyoruz.
Mazlumların dostu, düşmanların korkusu
olduk. Bunu da atalarımızdan aldığımız

o ruhla yapıyoruz. Rabbimizin istediği,
yaradılışımıza uygun bir mahiyetle dünyanın süper gücü olma yolunda emin
adımlarla ilerliyoruz.”
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci konuşmasında; “Osmanlı, Çanakkale savaşından bir yıl önce topraklarının
yüzde 20’sini kaybetti. Payitahtını yani
İstanbul’unu kaybetmek ve Anadolu’nun
işgal edilmesi tehdidi ile karşı karşıya
kaldı. Çanakkale, Balkan Savaşı’nda bitti denilen bir milletin yeniden doğuşunun
simgesi olduğu için çok önemlidir. Seyit
Onbaşı’nın iman gücüyle tek başına top
mermisini kaldırması, 15 yaşındaki çocukların vatanları uğruna şehit düşmesi, özetle
Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılması önemlidir” dedi.
Son olarak söz alan İstanbul Milletvekili Metin Külünk; “Çanakkale, bu milletin, bu coğrafyanın, mazlum halkların 20.
Yüzyıldaki kıyamete dek var oluşun miladıdır. Çanakkale, insanlık için medeniyet
inşa ettiğimiz koca Osmanlı coğrafyasıyla
ya varız ya yokuz noktasına geldiğimizde,
bizim bir daha asla kıyamete kadar İslamsız yaşayamayacağımızın ispatı olmuştur. Varlığımızın 20. yüzyıldaki sırrı
Çanakkale’dir. Çanakkale bizim nasıl bir
medeniyet, nasıl bir millet olduğumuzun
ifadesidir” dedi.

Çekmeköy2023

- 43

TEKNOLOJİ

HER ŞEY TEK BİR
HÜCREYLE BAŞLAR

B

Oğuzhan AYDEMİR
Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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ir zamanlar gezegenimiz çok daha çeşitli organizmalara ev sahipliği
yapardı. Birçok tür ise
geniş sahalarda ve farklı
bölgelerde yaşamaktaydı. Hatta Avrupa’da Balkan yarımadasında
aslanlar yaşardı! Herodot, “Herodot Tarihi” olarak bilinen eserinde Pers İmparatoru
Kserksess’in ordusuyla Makedonya’ya ilerleyişi sırasında deve sürüsünün aslanların
saldırısına uğradığını yazar... Çeşitliliğin azalmasına insanoğlunun katkısı yadsınamaz.
Günümüzün bilim adamları, geleceğin
olumsuz değişikliklere gebe olduğunu ve
küresel ısınma gibi faktörlerin canlılığı
olumsuz etkileyeceğini, nesil kayıplarının
devam edeceğini bilimsel kanıtları ile ileri
sürmektedirler. Yarın, güneşin kızılı, kurak
iklim vede vasa kum fırtınaları, dünya
da canlılığın ne şekilde devam edeceğine
karar veren önemli faktörler olacaklardır.
Yine de yaşam varolmak isteyecek ve
çeşitliliğini devam ettirebilecek olasılıklar
geliştirecektir. Bakteriler, virüsler, tek hücreliler yaşam döngüsü ve varoluş teorilerinin
adeta kahramanlarıdır.
Her şey on-

larla başlar ve hayat adeta onların faaliyetlerine bağlıdır.
Hayat ışığı hücresel boyutta varoluş
enerjisine dönüşür dönüşmez, hücreler
sürekli bölünür ve bir vücut oluşturma
çalışmalarına başlar. Tam 47 bölünme
sonunda vücudumuzda on bin trilyon
(10.000.000.000.000.000) hücre oluşur.
Üstelik gelişim sürecinde oldukça fazla
hücre kaybederiz. Başlangıç ile son nefes
arasında geçen yolculuğumuz esnasında
hücrelerimiz hiç bir komut beklemeden,
hiç bir zaman ne yapacaklarını karıştırmadan bizi korumak, beslemek ve yaşatmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Her
biri, vücudunuzun kullanım kılavuzu
niteliğindeki genetik şifrelerimizin eksiksiz kopyaları ile donatılmıştır. Hücrelerin
çok donanımlı dünyasını, 1665’te Robert
Hooke’un onları tanımlamasıyla birlikte tam
350 senedir araştırmaktayız. Yine de hücrelerin yaptıkları işleri nasıl yaptıklarını tam
anlamı ile bilememekteyiz.
Günümüzün teknoloji kurumları ve bağlı
araştırmacıların büyük bütçeler ayırdıkları
insan vücudu ve hücresel faaliyetler konusu
enson “calico” isimli bir araştırmaya konu
oldu. Apple, Google ve Genetech
ortaklığında
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yürütülen araştırmalar iki yılı geride bıraktı. “Ölümü öldürmek” sloganı ile başlanılan
proje kapsamında her insan vücudunun
500 sene yaşayabilecek potansiyele sahip
olduğu kanısına ulaşılmıştır. Ancak deneysel olarak kanıtlanamayan bu teori, tıbbi
gelişmeler ve biyomekanik alanında ilerlemelere dayanmaktadır. Ölümsüzlük, mekanik devamlılık, nano teknolojiler ve hasta
olmayan organizma bütünleri arayışı sürekli araştırmalara konu olmakta ve geleceğe
yapılan bilimsel yatırımların önemli bir
kısmını oluşturmaktadır. Yine de yokoluş
saatini değiştirebilecek bir bilimsel faaliyet geliştirilebilmiş değildir! Çünkü insanoğlunun arayışına, bakteri ve virüsler,
gen yapısını oluşturan nukleotid çiftlerinin
sıralanmasında veya yapısında oluşan ve
bu yüzden imal edilecek olan proteinin işleyişini değiştirici nitelikteki mutasyonlarla karşılık vermektedirler.
Dünya, farklı coğrafyalarda kendisini anlayacak, yaşamın gizemli yönlerini aydınlatabilecek her ırktan ve dinden insana
doğal laboratuvarlarında çalışma imkanı
sunmaktadır. Cürretkar ve kabul edicidir.
Tüm deneylerinize izin verir. Doğaya
zarar vermenize dahi aldırış etmez hatta siz isterseniz bir atom bombasını dahi
bağrının her hangi bir köşesinde patlatabilirsiniz! Üstelik yaşam savaşı içerisindeki birçok canlıyı yok ederek onu
anlama
olasılığından
uzaklaşmanıza
rağmen... Gezegenimizin teknoloji haritası çıkarıldığında ve araştırma sahaları
ışıklandırıldığında tamamının aynı renkte
fakat yoğunluklarına göre farklılaştıklarını

görürüz. Anlamak ve mümkün olduğunca
yaşam döngüsü içerisinde yerimizi alabilmek adına araştırmaktan asla vazgeçemeyiz.
En çetin savaş dönemlerinde dahi araştırma
ve geliştirme faaliyetlerimiz devam eder.
Geleceği anlamak ve hücresel sürekliliğin
dünyasını keşfetmek için geçmişte üretilen
teoriler oldukça önemlidirler. J. Richard
Gott, “ Einstein Evreninde Zaman Yolculuğu” isimli kitabında Kopernik İlkesini
bir adım öteye taşıyarak mevcut bir durumun sürekliliğini yüzde %95 ihtimalle
ve basit bir matematiksel işlem ile hesaplayabileceğini iddia etmektedir. Geleceğe
yönelik hücrelerin dünyası üzerine araştırmalar yürüten Yenilik Akademisi, Çekmeköy Belediyesi’nin vizyonunu anlamanıza
önemli katkılar sağlayacaktır. Örneğin; bilim
camiasında Kopernik İlkesi birçok alanda
kullanılırken Yenilik Akademisi
öğrencileri olası salgınların tarihlerini
hesaplamak
için
söz
konusu
hipoteze

başvurmaktadırlar.
Tarihte kaydı tutulan ilk grip salgını 1580
yılındadır. Son salgın ise 2009 yılında
gerçekleşen H1N1 gribidir. Bir grip pandemisinin en erken kaç yıl içinde ortaya
çıkacağını Kopernik İlkesine göre hesapladığınızda karşımıza 11 sayısı çıkar. Son
salgın yılına 11 sayısını eklediğimizde
2020 yılını buluruz. Yenilik Akademisi, geleceği ön görme, toplumsal katkılar
sağlama ve teknolojik yeterliliğin gelişmiş
ülkeler seviyesine çıkarılabilmesi adına
yoğun ve etkili çalışmalar yürütmektedir. Hücrelerin zengin yapısal işleyişlerinden uzay araştırmalarına kadar
çok geniş bir yelpazede çalışmalar yapılmakta ve her mecrada edinilen tecrübeler
paylaşıma açılmaktadır. Dün bir hücreydik
bugün 1785...
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BAŞARI HİKAYELERİ İLE
PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ

4

Hakkı Oray UÇAL

UÇAL KAĞIT

İnsanın doğasında var olan
hızlı tüketim alışkanlığıyla kullandığı malzemelerin
geri dönüşümü için, tekrar
kullanılabilir hale getirilmek
amacıyla çalışan, bu yüzden de
dünyamız ve geleceğimiz için
önemli bir sorunu kendine
vazife haline getiren,
başarısıyla adından çok da söz
ettiren Uçal Kağıt firmasının
sahibi Hakkı Oray Uçal ile
röportajımıza başlıyoruz…
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sata çeviriyoruz. Bu sayede hem başarıya
ulaşma hem gelişme imkanı buluyoruz.

Yoğun iş yaşantısından uzaklaşmak
adına hangi yollara başvurursunuz?
Ve bu yoğunluk içinde hayatınızın
diğer alanlarına ailenize ve kendinize
yeterince vakit ayırabiliyor musunuz?

İş yoğunluğundan fırsat bulduğumda kendimi izinli sayıyor ve tatile çıkıyorum.
Hafta sonlarını ailemle vakit geçirerek
ve doğa yürüyüşleri yaparak değerlendiriyorum. Yurtdışı tatilleri genelde
iş seyahatleri oluyor, tam anlamıyla işten
koparak vakit geçirmem mümkün olmayabiliyor. Omuzlarımda büyük bir sorumluluk
taşıyorum. Baba mesleğini sürdürürken
gelecek nesillerin önünü açarak tabiri
caizse veliahtlarımın yerini hazırlıyorum.
Hal böyleyken sosyal yaşantı ve eğlenceye
fazlaca zaman kalmayabiliyor.

Uçal Kağıt firmasının sahibi olarak
kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?

Başarıya ulaşmak için oluşturduğunuz altın kurallarınız var mı?
Okuyucularımıza bununla ilgili ne
gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

1951 İstanbul doğumluyum. İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi mezunuyum,
iki çocuk sahibiyim. Kağıt üretiminde
babamın vefatı dolayısıyla ailenin ikinci
neslini temsil ediyorum. 1986 senesinde
işletmeyi Sırapınar köyüne taşımamızla
birlikte bugüne kadar faaliyetlerine devam
eden firmamız 46 yıldır kağıt üretimine devam etmektedir.

Uçal Kağıt ne zaman ve nasıl ortaya
çıktı?

UÇAL Kağıt 1954 yılında Kazlıçeşme’de
E.M.E olarak kurulmuştur. 1984 yılında,
Kazlıçeşme’den sanayi tesisleri kaldırılınca, şuan da faaliyetlerini devam ettirdiği
Çekmeköy, Sırapınar Köyüne taşınmıştır.
Aynı yıl Uçal Kağıt San. ve Tic. A.Ş. olmuştur. O günden beri de aynı yerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Uçal Kağıt’ta
hurda (atık) kağıtlardan karton, çeşitli
ambalaj kağıtları üretimi yapılır. Bu hurda kağıtların değerlendirilmesi ile hem bu
kağıtların çevreye vereceği kirlilik azaltılmakta, hem de ağaç kesimini önleme
konusunda aktif rol aldığımız kanısındayım. Firmamız bünyesinde yaklaşık 100
çalışan bulunmaktadır.

Firma sahibi olarak, çalışanlarınızla
iletişiminiz nasıldır? Herhangi bir sorun
anında çözüm için neler yaparsınız?

Firmanın sahibi çalışanlarıdır. Yönetim ve işçi olarak ayırım yapmayız. İşçi
sendikalarına mensup çalışanlarımız da
mevcuttur. Güven, saygı ve sevgi içerisinde el
ele verilerek bir bütün halinde aynı amaç
için çalışırız. Güvene bağlı paylaşım ve
yardımlaşma esas kurallarımızdır. 24 saat

çalışan bir firma olarak çalışanlarımız,
kendilerini bir aile ortamında hissederler.
Her ailede olduğu gibi firmamızda da dalgalanmalar olabiliyor. Sorun varsa çözüm
de vardır mantığıyla, yapıcı bir şekilde
empati kurarak ve en doğru şekilde nasıl
halledilebilir düşüncesiyle yaklaşıyoruz.
Zaten güven ve saygıyı esas aldıktan sonra pozitif fikirlerle çözüme kavuşmayan
bir problemimiz de kalmıyor.

Başarının getirdiği zorluklar muhakkak vardır. Siz büyük bir firma sahibi
olarak ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz?

Piyasada gelişen ve değişen durumlarla
alakalı olarak Uçal Kağıt ailesi de tabii
ki zor günler yaşayabiliyor. Ama biz zor
günlerde endişeye kapılmak yerine pozitif
düşüncelerle var olan sıkıntılı durumdan
kurtulmaya çalışıyoruz. Başarı aleyhine
olan durumu lehine çevirmektir. Bu şekilde
gelecek için keşkelerimizi azaltmış oluyoruz.
Negatif olan durumlarda öz eleştiri yaparak,
iyileşme yoluna giderek kendimiz için fır-

Başarıya ulaşmak için sabırlı ve azimli olmak gerekiyor. Dünyanın gelişimi ve ekonomiyi mümkün olduğu kadar yakından takip etmek gerekiyor.
Zorluklara ve problemlere karşılıklı
diyalogla ve empati kurarak yaklaşılırsa en faydalı sonuç alınacağına
inanıyorum. Gençlerimiz Türkiye’nin
geleceğidir. Geleceğimiz olan gençleri
iyi yetiştirirsek Türkiye için endişelenecek hiçbir durum kalmaz. Eğitimli,
özgüvenli ve sabırlı olursa yeni nesil
başarı basamaklarını adım adım tırmanacaktır.

Yeşillikler diyarı, Eğitim vadisi Çekmeköy’ü hiç görmeyen birine nasıl
anlatırdınız?
Çekmeköy merkezi konuma sahip ormanla
şehrin birleştiği noktada olan, yeniliğe açık
ve hızla büyüyen bir ilçedir. Başkanımız
Ahmet Poyraz’ın önderliğinde eğitim,
mimari, ulaşım ve spor gibi her konuda
gelişmektedir. Bu hızla çalışmalar devam
ederse Çekmeköy’ün İstanbul’un yıldızı
olacağına hiç şüphe yoktur.

Röportaj İrem
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sanat
Deniz BİNİCİ / SOSYOLOG

B

SIRF BİRİSİ İYİ GECELER
DEMEDİĞİ İÇİN, İYİ GEÇMEYEN
GECELER VARDIR!

Kısa Kısa

u ay vizyonda birçok farklı
film yer aldı. Hızlı ve Öfkeli serisinin heyecanlı kareleriyle yüreğimiz ağzımıza
gelirken, kitaptan sinemaya uyarlanan Kocan Kadar Konuş romantik komedisiyle her kadın ve erkek
kendinden bir şeyler bularak kahkahaya
boğuldu. Gündemini değiştirmek ve belki biraz olsun gerçeklerden uzak kalmak
için bu tarz filmlerin herhangi biri işinizi görecektir. Ancak ne yazık ki ülke ve
dünya gündemi, içinde bulunduğumuz
derin karanlığın vahametini sürdürmeye
devam etmektedir. Bu karanlıktan en çok
etkilenenler ise çocuklar olmaktadır.
Savaşların, silahların, açlığın ve hastalığın
barutlu yüzüyle daha elleri ufacıkken tanışan
çocuklar.. Onları mahkum ettiğimiz bu çirkin
dünyada, bizden daha fazla kötülüğe maruz
kalan çocuklar.. Şimdi sizin bayramınız,
birlikte kutlayalım diyebilme yüzsüzlüğünü
gösterebilir miyiz?
Göstermeyelim. Ama çocukların dramını
da gözler önüne sermekten geri durmayalım.
Bu sebeple bu ay vizyondaki bir filmi
değil, savaşın çocukları ve onları uzaktan seyreden diğer çocukları konu edinen
bir filmi paylaşacağım: Binlerce Kez İyi
Geceler. Çocukluğunu yaşayamayan tüm
çocuklar için..
Film tam da bu karanlık dünyaya ışık tutmak isteyen bir fotoğrafçının hikâyesini

konu edinir. Ufacık bir ışık huzmesiyle
başlar film. Zifiri karanlıkta ufacık bir ışık..
Tüm tozların ayaklandığını gördüğümüz
bu ışık, birkaç saniye sonra 3 ışık huzmesi
oluyor ve sonra artıyor. Karanlığı delecek
en ufak bir aydınlık, o karanlığı yırtmaya
yetecektir çünkü..
Bu ışıklar bir kadının hiç yapılamayacak
cenaze töreni seremonisine uzanır. Kabil’de bir intihar bombacısı kadının, diğer
kadınlar tarafından hazırlanışını izleriz.
Bu anları fotoğraflayan Rebecca, arabayla
şehrin merkezine kadar eşlik eder kadına.
Bombayla şehrin merkezine gelen arabanın
önünde, rengârenk balonların etrafında neşeyle dönen çocuklar Rebecca’nın
yüreğini sızlatsa da, son andaki bomba var
uyarıları çarşı yerinin harabeye dönmesine
engel olamaz.
Filmin temel konusu, kendi hayatı ve diğerlerinin hayatları arasında kalan bir insan/
kadın ve aynı zamanda kendi çocukları ile
diğer çocukların dramı arasında kalan bir
kadın/anne sorgusudur. Hangisi tercih edilmeli? Duyarlı bir insan ve kadın olmak mı,
yoksa kendini sadece çocuklarına adamış
bir anne olmak mı? Toplumun ve ailesinin
ondan beklediği, adanmış kutsal bir anne
olmaktır. Ancak sosyal bir varlık olarak
insanın, başkalarının hayatlarına duyarsız
kalması onu ne kadar insan kılar? Zaten
bunca insan diğerlerinin yaşam sınırlarına,
haklarına ve özgürlüklerine duyarsız kalıp

kulak tıkadığı için, tüm çocuklar ve dünya
bu zulme şahit olmakta değil midir?
Bu soruların cevaplarını Rebecca ile kızı
Stef arasındaki şu diyalogdan alabiliyoruz:
- Neden savaş fotoğrafları çekmeye
başladın?
- 0Öfkeden! Bütün bu dehşetle çekilen
acılarla karşılaşınca, insanların içtiği kahvenin boğazlarına kaçmasını istiyorum.
Gazetelere bakınca bunu hissetsinler ve
tepki versinler.
Bu öfkeyle hayatını sürdürmeye karar veren
Rebecca, ne yazık ki aynı duyarlılığı ailesinden ve kendi çocuklarından göremez. Ta ki
büyük kızı ile birlikte Kenya’daki göçmen
kentlerini ziyaret edene kadar. Ağlayan bebek sesleri ilebirbirine karışan silah sesleri
duyulan kampta, her gün yüzlerce çocuk
yetim kalmaktadır. Oradaki yetim çocukların dramına gözüyle şahit olan Stef,
filmin sonuna denk gelen sahnelerden
birinde annesinin duyduğu hissiyatı anlamlandırarak emeğini şöyle değerlendirir:
O çocukların anneme benden daha çok ihtiyaçları var!
Birilerinin o fotoğrafları çekmesi, birilerinin
o haberleri okuması, birilerinin de onlara
tepki vermesi gereklidir. Daha fazla çocuk
acı çekmesin, daha fazla çocuk yetim kalmasın diye bazı çocukların biraz daha az
anneleriyle olması gereklidir. Ve birilerinin
bu filmi izleyip, başka hayatların farkına
vararak yüreğinin sızlaması..

Eğer patates püresi ile sosu karıştırırsan daha sonra ayıramazsın, sonsuza dek. Baba’nın sigarasından çıkan duman
bir daha asla içine dönmez. Geri dönemeyiz. Seçmek, bu yüzden zordur.. / Mr.Nobody
Endişelenmek okumuşlara özgüdür, Tanrı cahilleri korur./ Hair
Doğru ile yanlış arasında seçim yapmak kolaydır. Asıl seçim iki doğrudan fazla olanı ya da iki yanlıştan
az olanı seçmektir. / Fanaa
Sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık…/ Vesikalı Yarim
Her gün işe gidiyorsun. Akşamları erken uyuyorsun ve bunun karşılığında aldığın tek şey koltuk takımı. Gerçekten
acınası durum./ Fight Club
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Sessiz Mürekkep
K
itap okuyan her kişinin
az çok gündeminde olan
bir diğer edebi ürün de
dergidir. Edebi, bilimsel,
mizah, sanat, karikatür,
fotoğraf ve benzeri konulu dergiler, hem
gündemi yakından takip ederek mevcut
olay, kitap, konser gibi sosyal etkinlikler
ve yeni çıkanlardan haberdar ederken hem
de gündemi takip etmekte güçlük çekenleri
bu sosyal ortamın içerisine çekmektedir.
Özellikle en hareketli alan olan fanzinlerle birlikte birçok dergi gündemimize dâhil
olmaktadır. Ancak hem satılan mekânların farklılığı hem de dergilerin okurlar
tarafından kitaplara göre daha az tüketiliyor olması ve bu sebeple dergi sahipleri
için oluşan maddi sıkıntılar, bu dergilerin
her gün bir yaprak gibi düşmesine sebep
olmaktadır.
Günümüzde tüm bu piyasa koşullarına
uyum sağlayarak ayakta kalabilen bazı
köklü dergiler ve yeni çıkmaya başlayan
birçok dergi bulunmaktadır. Bu dergilerin
içeriklerini, yazarlarını, konularını bilmek
takip edilmelerini kolaylaştıracak, dergi
okumak isteyenler için yönlendirici olacaktır. Bu düşünceden hareketle bu sayıdan
itibaren her ay bir dergiye köşe ayırarak
bilgi vermeye çalışacağım. Kitaplar kadar
dergilerinde edebi ve insani anlamda bize
katkı sağlayacağını unutmamak gerek.
BU AY BİR DERGİ OKUMALI. PEKİ
AMA HANGİSİNİ?
Edebi dünyamıza renk katan dergilerden
biri de Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi Ayraç’tır. Nisan ayı itibariyle 66. sayısına
ulaşmış olan derginin, kendini tanımlarken
kullandığı en önemli motto; Ayraç’ın bir
edebiyat dergisi olmadığı, kitap tahlili ve
eleştiri dergisi olduğudur. Kendini tanımladığı üzere de her ay farklı mecralardan
kitapların tahlil edildiği bir içeriğe sahiptir.
Tahlil edilen kitapların son çıkan kitaplar

hakkında olması gerektiği
gibi bir zorunluluk da yoktur.
Başucu eserlerinden ya da çok
önceden basılmış herhangi bir
kitaptan yola çıkarak yazılan
inceleme, eleştiri ya da tahlil
yazıları da dergi de yayınlanmaktadır. Bu çerçeve derginin
sadece günümüz jenerasyonuna değil, geniş bir okur kitlesine hitap ettiğinin en önemli
göstergelerindendir.
Kitap
tahlili dışında dergi içerisinde
hikaye, şiir ya da deneme gibi
ürünlere yer verilmemesi,
derginin çıktığı ilk günden bu
yana istikrarlı biçimde takip
ettiği şartlardan biridir.
İsa Karaaslan, Murat Çiftçi,
Cemil Üzen, Mevlüt Üçpunar ve Yunus Emre Tozal
işbirliğinde çıkarılan derginin
en önemli özelliklerinden biri
de, her ay özgün bir konuyu
dosya konusu olarak belirlemesidir. Dergi içerisinde dosya konusu farklı açılardan
spesifik olarak işlenirken,
diğer taraftan kitap tahlilleri ve eleştirileri paylaşılmaktadır. Dosya konusu ilgili kişilerle
yapılan röportaj ve söyleşilerle desteklenmektedir. Derginin ele aldığı bazı konu
başlıkları şöyle:
- Cumhuriyet’in İlk Kuşak Aydınları
- Modernizmi Sanatla Düşünmek
- Emek Meselesi, Memleket Meselesi
- Kime Entelektüel Denir?
- Bir İdeoloji Olarak ‘Bilim ve Teknik’
- Ahlak Üzere Ticaret: Ahilik
- Muhafazarlık: Altın Çağı mı, Gerileme
Dönemi mi?
- 2015’ten 1915’e: Büyük Trajedinin Yüz
Yılı
Derginin bir diğer önemli bölümü de Ayraç Çocuk Edebiyatı bölümüdür. Derginin

geri kalan kısmı gibi bu bölümde de çocuk
edebiyatı ürünleri ve yazarları ele alınarak,
tahlil edilmektedir. Genel olarak edebiyatın
içerisinde çocuk kitaplarının çok fazla ön
plana çıkamaması dikkate alındığında,
Ayraç’ın bu çabası takdire şayan. Ayrıca,
çocuğuna kitap seçmekte zorlanan, çocuk
kitaplarının içeriği ile ilgili bilgi edinerek
çocuklarının ve öğrencilerinin okumasına
yön vermek isteyenler için ise eşsiz bir
bölüm.
Bir okur olarak sizin de yazılarını paylaşabileceğiniz derginin temel amacı, kendi
ifadesiyle şöyledir: Ayraç, kitaplardan yola
çıkarak bir dünya inşa etmeye, bir perspektif kazandırmaya, imgelerle donanmış bir
yolculukta hakikat arayışı içinde olmaya
çabalayan bir dergi olacaktır.
Çekmeköy2023
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KÜLTÜR SANAT

YAŞAMDA ÖLÜMÜN
MELVİLLE’CESİ

İ

lk kez 1853 yılında yayınlanan
Kâtip Bartleby, Herman Melville’in novella türündeki hikâyelerinden biridir. Yaşadığı zaman
içerisinde pek teveccüh edilmeyen
Melville’in eserleri, bürokrasi gibi
ağır ve içinden çıkılmaz döngüye sahip
olan yapıları enteresan ve ilgi çekici bir
dille anlatmayı başarmıştır.
Wall Street’te, iş dünyasının kalbinin attığı, her şeyin tıkırında bir çark gibi ilerlediği bu hareketli mekanda, zamanın işleyişine dur diyebilen bir katibin hikayesi
Bartleby.. Bu direniş çok basit bir ifadeyle
kendini bulur: Yapmamayı tercih ederim.
Bartleby içe dönük ve kapalı bir karakter
özelliği gösterse de, bu sinik görüntü fırtına
öncesi sessizliği barındırır. Bu özelliğiyle
Bartleby bir sapmadır.‘Yapmamayı tercih
ederim’ ile başlayan her cümle, işverenin
kendisini sorgulamasına sebep olan bir itki
oluşturur. Aklı ile vicdanı arasında kalan
işveren, diğerlerinden her anlamda farklı
olan Bartleby ile ne yapacağını bilemez.
Onu ne kapı dışarı edebilir ne de içeri
buyur edebilir. Hikâye içerisinde toplum
dışı bir kimlik kazanan Bartleby, bu defa
toplumun vicdanı olarak ön plana çıkar. Bu
sorgu yer yer anlatıcının şu cümleleriyle
dile gelir:
Bu sabah gördüklerim, beni yazıcının
doğuştan ve şifa bulmaz bir hastalığın kurbanı olduğuna inandırmıştı. Gövdesi için
yardımda bulunabilirdim, ama ona acı
veren gövdesi değildi, ruhundan çekiyordu ve ruhuna ben ulaşamıyordum.
Kendisine verilen görevleri yapmamayı
tercih ederek klasik bürokratik düzeni alt
üst eden Bartleby, sistemin dayatmasında bir boşluk oluşturarak mevcut düzeni
sekteye uğratır. Yöneten-yönetilen, işveren-çalışan, efendi-köle diyalektiğindeki
rolleri değiştirerek, kısa bir süreliğine de
olsa efendisini kendisine muhtaç bir köle
haline getirmiştir. Bu noktada hamlesiz
kalan efendi, sadece Bartleby’i izlemekle
yetinmiştir. Kitabın sonundaki yakarış,
hem bu çaresizliğe bir ilenme hem de
vicdanın durdurulmaz sesinin bir haykırışı
olmuştur: Ah Bartleby, ah insanlık!
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Tüm bunların yanı sıra Bartleby’nin
geçmişi ya da ailesine ilişkin bir bilgi
yoktur. Nereden geldiğini, kim olduğunu,
daha önce ne yaptığını bilemeyiz. Ancak
Melville bu novellada sadece ona bir isim
verir. Hikâyenin anlatıcısı da dâhil olmak
üzere Bartleby dışındaki çalışanların hiç
birinin gerçek bir adı yoktur. Herkes bir
lakap ile anılır; Hindi, Kıskaç, Zencefilli
Kurabiye. Sadece bir sapma ve öteki olan
Bartleby’nin isimlendirilmiş olması, aslında kimin sorgulanması gerektiğine de işaret
eder. Diğer herkes aynılaştırılırken, katip
Bartleby’e isim verilerek de bir farklılık
oluşturulur. Bartleby tüm çalışanların gölge
benliği olur.

Kafka romanlarını andıran Katip Bartleby, Kafka’nın Joseph K.’sı ile de benzerlik gösterir. Ancak kişisel kanaatim Melville’in kullandığı ironik dilin Kafka’ya
göre çok daha albenili olduğudur. Bu
sebeple aslında anlatılan bu ağır konu
içerisinde merak uyandırarak kitabın sonuna kadar ilgiyi canlı tutan bir yönü var
Melville’in.

KÜNYE

ADI: Katip Bartleby
YAZARI:Herman Melville
YAYINEVİ:İletişim Yayınları
SAYFA SAYISI:63
BASIM YILI: 2013
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YENİ TÜRKİYE YOLUNDA

ÖDENEN BEDELLER
“ÖZAL’DAN YENİ
TÜRKİYE’YE”
Hasan Celal Güzel, ”Levent Ersöz Ergenekon meselesinde son derece karışık
bir kişiydi. Onun da bu işle ilgili olduğu
söylendi. Sedat Simavi ile alakalı olduğu
söylendi. Aslında çok yakınlarının ismi
söz konusu oldu. Hatta Bedrettin Dalan’ın bile ismi geçti. Çünkü o maruz
kaldığı suikastta Bedrettin Dalan’ın da
parmağı olduğu söylendi” diye kaydetti.

M

erhum Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın yakın
arkadaşı ve eski bakanlardan Hasan Celal
Güzel, “Özal’ın şehit
edildiğini” savundu. Güzel, Özal’dan
sonra Türkiye’nin geldiği noktaya değinerek, “Özal, Yeni Türkiye’nin kurucularındandı ama esas mimarı da Recep Tayyip
Erdoğan’dır,” dedi.
Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Özal’dan Yeni Türkiye’ye” isimli konferansta Çekmeköylülerle buluşan
eski Bakan Hasan Celal Güzel yakın
arkadaşı merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ve yeni Türkiye gerçeklerini
anlattı. Turgut Özal Kültür Merkezinde
gerçekleşen programa eski bakan Hasan
Celal Güzel’in yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Konferansta Özal’ın hayatındaki
bilinmeyenlerden yeni Türkiye gerçeğine
kadar birçok konu tartışıldı.
Özal’la olan anılarını vatandaşlarla paylaşan Güzel, sürekli rüyasında Özal’ı
gördüğünü belirterek, “Rüyamda ikimiz
de kollarımızı sıvamış her zaman olduğu gibi
gömleklerimizi, kravatlarımız yana kaymış, bir program üzerine konuşuyoruz.

“TÜRKİYE’NİN GÜZEL YÖNETİCİLERİ OLDU”
Rahmetli Özal bana, ‘İkinci yeni programı
tamamlayamadan ayrıldık’ diyor. Ben de
Turgut ağabey, şimdi Tayyip Bey tamamlıyor dedim” ifadelerini kullandı.
“Özal’ın şehit edilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu
bir çalışma yaptı ve bu konuda çok büyük
şüpheler olduğunu” söyleyen Güzel, kabrin
açıldığını, cesedin çok fazla bozulmadığını
ve inceleme yapıldığı, ayrıca şehit edildiğine
dair pek çok başka emare olduğunu belirtti.

“ÖZAL’IN EMPERYALİST VİZYONU
ALEYHİNE OLDU”

Özal’ın suikastçılarının kim olduğu
konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Güzel,
“Titiz bir şekilde araştırılırsa ortaya çıkacaktır. Musul Kerkük konusu bir taraftan
Ortadoğu’daki başarıları Orta Asya’da
büyük bir entegrasyona Türk Birliği ile
gitme konusundaki idealleri, birçok kimseyi ürküttü. Bir defa Rusya’yı ürküttü.
Sonra İsrail’i ürküttü. Hatta Amerika’yı
bile ürküttü. Dolayısıyla böyle bir şeyi
istemiyorlardı. Rahmetli Özal’ın emperyal
vizyonu o konuda çok aleyhine oldu. Ama
bence çok da önemliydi” dedi.

Türkiye’nin güzel yöneticilerinin olduğunu
belirten Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel, “Özellikle
Adnan Menderes, rahmetli Turgut Özal
Cumhurbaşkanımız, Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız bu ülkenin tarihinde iz bırakan isimler. Ama onlarında her
zaman yanlarında yol arkadaşları vardı.
Bugün de aramızda rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın yol arkadaşı
Hasan Celal Güzel var. İnşallah bugün
burada Özal’dan yeni Türkiye’ye doğru
konferansında bilgilerini aktaracak” şeklinde konuştu.
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel program sonunda
katılımından dolayı Çekmeköy Belediyesi adına Hasan Celal Güzel’e çiçek ve
hediye takdim etti.

“ÖZAL SUİKASTINDA ÇOK İSİM
ANILDI”
Özal’a
kişinin

düzenlenen suikastta birçok
isminin anıldığını hatırlatan
Çekmeköy2023
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YAZI DİZİSİ

MECLİS ÜYELERİMİZ

YALÇIN
DEMİRKOL
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YAZI DİZİSİ
Omuzlarında halkın sorumluluğunu
taşıyan ve amacı hep vatadaşa hizmet
olan meclis üyelerinden Yalçın Demirkol
ile röportajımıza başlıyoruz…

birlikte kurslar verilmeye başlanabilir. Bu
hedefimi, hedeften öte gönülden isteğimi
çeşitli vesilelerle dile getirmişimdir. Bir
kez de Çekmeköy 2023 aracılığı ile dile
getirmiş oldum.
İkinci isteğim, çocuk sahibi kamu çalışanlarına yardım amaçlı kreşler oluşturulmasıdır. Belediye çalışanı olarak birçok
anne, çocuğunu bir yakınına bırakarak işe
gelmek durumunda kalıyor. İş verimliliğini
azaltan ve ciddi sorun haline gelen bu
problemi ortadan kaldırmak adına şu anda
değerlendirilmeyen belediye alanlarının
kreş haline getirilebileceğine inanıyorum.
Bu sayede kamu personeli olan anneleri rahatlatmış ve iş verimlerini artırmış oluruz.

Yalçın Demirkol’u tanıyabilir miyiz?

18 Ağustos 1973 Kars, Selim doğumluyum. 1975’ten beri İstanbul, Taşdelen’de
ikamet etmekteyim. Atatürk Üniversitesi
İşletme bölümü mezunuyum. Meslek olarak
Mali Müşavirlik yapmaktayım. Evli ve 3
çocuk babasıyım.

Plan Ve Bütçe Komisyonu’nun görevi nelerdir? Vatandaşa ne gibi hizmetlerde bulunur?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görevi
belediyenin yıllık alacağı harçlar, vergiler
ve inşaatlardaki hesaplamalarla ilgili planlama yapmaktır. Bu planları Çekmeköy’ün
gelir düzeyine göre ayarlayarak, sunmaktır. Bu durumlara bağlı olarak, belediyenin
toplam harcamaları ve bu harcamalarda
ihtiyaca göre hangi birime ne kadar bütçe
ayrılacağı konusu tamamen Plan ve Bütçe
Komisyonu’na bağlıdır.
Komisyonumuz, genel olarak vatandaşın
yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda hizmet vermektedir. Çekmeköy’de
eğitim, sağlık veya sosyal donatı alanları
hangi mahallede daha düşükse; ihtiyaca yönelik gerekli birimlere bütçe ayrılır.
Meclis onayından sonra gerekli eksiklikler
vatandaşa daha iyi hizmet için giderilir.

Siyasi kimliğiniz haricinde hangi iş
ile meşgulsünüz?

Serbest muhasebeciyim ve 2007’den bu
yana mali müşavirlik yapıyorum. Aynı
zamanda yakında faal hale getireceğimiz
Fenerbahçe Çekmeköy şubesinin yönetiminde yer alacağım.

Hangi takımı tutuyorsunuz? Fanatik
misiniz?

Fanatik Fenerbahçe’liyim. Fenerbahçe
sevgisi benim için bir futbol takımından
çok daha ötededir.

‘Çekmeköy 2023’ dergisi 3 isteğinizi yerine getireceğini söylese, bu
istekleriz neler olurdu?

Meclis üyeleri arasında gündemdeki
konularla ilgili uzlaşma sağlamak
için hangi yollara başvurursunuz?

0konular. Fikir ayrılığı durumlarında, ilgili müdürlük veya başkan yardımcısından
bilgi alınır. Bilgilendirmeden sonra da fikir
birliği sağlanmazsa konuyla ilgili mecliste
oy çokluğuyla en sağlıklı karar alınmaya
çalışılır.

Siyaset idealleri gerçekleştirme durumudur. İdeallerinizle alakalı şu ana
kadar neler gerçekleştirdiniz? İleriye
yönelik hedefleriniz neler?

Siyasete atılmamda, bir ağabeyimin yönlendirmesi etkili olmuştur. Öyle ki, siyasi
çalışmalarıyla etnik köken, din, dil ayırmaksızın vatandaşa yardımlarını esirgemeyişi benim için rehberlik niteliğinde
olmuştur. İdeallerim, istediklerimi başarabilecek konuma gelebilirsem, maddi olarak
zor durumda kalmış ve arka planda olan
vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. O
vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam adına elimden geldiği kadarıyla
yardımcı olmak istiyorum. Şu ana kadar
konuyla alakalı belediyemizin yardımıyla
ve kendi çabalarımla çeşitli yardımlarda

bulundum.
Geleceğe yönelik iki isteğim bulunuyor.
Sağır ve dilsiz vatandaşlarımız, hayatla ilgili birçok konuda olduğu gibi dini
konularda da bizlerden daha fazla zorluk
çekiyorlar. Bu kıymetli insanların, dini
eğitimlerini rahatlıkla alabilmeleri için projeler geliştirilmesi gerekiyor. Diyanet İşleri
Bakanlığı’nın engelli vatandaşlarımıza
yönelik din eğitimiyle ilgili uygulamaları
olduğunu biliyorum. Çekmeköy’de de
Sağır Ve Dilsizler Federasyonu mevcut,
eğer çalışmalar başlatılırsa eğitim verilecek
alan oluşturulabileceğini düşünüyorum ve
Diyanet İşleri Bakanlığı’na istekte bulunulursa konusunda uzman eğitimcilerimizle

* Tüm vatandaşların eşit ve adaletli hizmet
görmelerini,
* İnsanların dini inançlarını hoşgörü ortamında özgürce ve istedikleri şekilde
yaşamalarını,
* İnsanların etiketlenmeyeceği ve kısıtlanmayacağı bir hayat sürdürmelerini
isterdim.
* Hazır böyle bir imkanı bana vermişken benim bir isteğim daha olacak.
Sevdiklerimle ve sevenlerimle birlikte
sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür
geçirmeyi istiyorum.Çekmeköy 2023’ün
buluşturduğu ve şu an bu satırları okuyan
herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

Röportaj /

Soner KARTAL
Çekmeköy2023
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YENİ BAŞKAN
GÖREVİNE BAŞLADI

ciler okudukları şiirler ve söyledikleri
şarkılar ile 23 Nisan’ı coşku dolu geçirdiler. Etkinlik Çekmeköy’de bulunan
ilköğretim okullarında düzenlenen şiir,
kompozisyon ve resim yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere ödüllerinin
verilmesi ile son buldu.

23 Nisan Kutlamaları Nükte Sözen İlköğretim Okulu öğrencilerinin belediye binasını
ziyaretiyle başladı. Öğrencileri Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a vekaleten
Başkan Yardımcısı Şenol Çetin karşılayarak,
belediye başkanlığı koltuğunu kendilerine
devretti. 23 Nisan Kutlamaları Taşdelen
Meydanı’nda çelenk sunma ile devam etti.
KUTLAMALARIN MERKEZİ TURGUT
ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ OLDU
Daha önce Doğa Park’ta yapılacağı ilan
edilen kutlamalar yağış sebebiyle Turgut
Özal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şenol Çetin, Garnizon Komutanı Hasan Kaymaz, İlçe Milli Eğitim
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Müdürü Ahmet Aktaş, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN
ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Kutlamalar ilçede bulunan okulların
hazırladığı halk oyunları, yöresel ve geleneksel oyunlar ile devam etti. Öğren-

.

.

KÖŞE YAZISI

23 NISAN ULUSAL EGEMELIK VE
ÇOCUK BAYRAMI ÇEKMEKÖY 'DE
COSKUYLA KUTLANDI
'
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SOKAĞIN SESİ

“Teknoloji harikası
televizyon, bilgisayar
ve telefonların
kaçınılmaz sonucu
olan ‘sanal dünya’
ebeveynlerinizle/
çocuklarınızla
iletişiminizi nasıl
etkiliyor?”
“Korkarım ki bir gün teknoloji, insan iletişiminin ve yakınlaşmasının
önüne geçecek”…

E

Albert Einstein

instein’ın korkularını haklı çıkaran günümüz dünyasında, teknoloji hayatımızı
kolaylaştıran değil de büsbütün ele geçiren ve adeta yok eden bir virüs haline
gelmiştir. Teknoloji evde, yolda, arabada, sokakta ve deyim yerinde ise her
yerde bizleri kendine mahkum etmiş…
Virüs bu kadar yayılmışken “Sokağın Sesi” Çekmeköy sokaklarına çıkıyor ve
soruyor: “Teknoloji harikası televizyon, bilgisayar ve telefonların kaçınılmaz
sonucu olan ‘sanal dünya’ebeveynlerinizle/çocuklarınızla iletişiminizi nasıl etkiliyor?”

Yavuz Zengin

45 Yaşında
26 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor
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T

eknolojinin olumlu ve olumsuz yanları mevcut. En ciddi olumsuz etkileri, evinizde
aile ortamında otururken bile herkesin elinde akıllı telefonların olması, buna
bağlı olarak sohbet ortamının kalmaması durumu söz konusu. Telefon ve diğer
teknolojik aletler, insanlar arasındaki iletişimi nerdeyse tamamen bitirmiş durumda. Misafirliğe gittiğinizde dahi televizyon kapatılmamışsa herkes oraya odaklanıyor,
kimse kimseyle sohbet edemiyor. Hızla gelişen ülkemizde bu tarz sorunların olması çok
normal. Çünkü olumsuzluklara rağmen teknolojiye ve gelişen dünyaya ayak uydurmak durumundayız. Sonuç olarak teknolojinin beraberinde getirdiği gelişmeler hayatımıza inanılmaz kolaylık katıyor. Günlük yaşantımızda herhangi bir adresin tarifini dahi öğrenmek için
teknolojiye başvuruyoruz. Buna benzer birçok fayda sağladığı için teknolojiden kopmamız
mümkün değil. Olumsuz yönlerini biraz daha azaltmak adına, aile içerisinde iletişimi kuvvetlendirmeye yönelik, teknolojik aletlerin kullanımına sınırlandırılma getirilmesi gerekiyor. Örneğin, akşam yemeği saatlerinde telefon, televizyon ve bilgisayar gibi bütün aletler
kapatılabilir. Kesin bir çözüm sağlamasa da teknolojinin olumsuz etkilerini azaltmak için
gerekli tedbirleri almamız, ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor.

SOKAĞIN SESİ

T
İslam Özkan

20 Yaşında
20 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

eknolojinin olumlu/olumsuz sonuçları tamamen kullanıma bağlıdır. Çok faydalı da olabilir, vakit kaybı da olabilir. Aslında sorun teknoloji değil, teknolojinin kullanılmasındaki yanlışlıklardır. Teknolojik aletlerle çok haşır neşir olmamama rağmen, aile içi ilişkileri etkilediğini düşünüyorum. Bir telefon artık
hem bilgisayar hem televizyon demek, cebimizde dünyayı taşıyoruz. Bu dünya hayatımızı
kolaylaştırırken, etrafımızdaki insanlarla iletişimizi azaltıyor. Aile içinde birine ulaşmak
istediğimizde yüz yüze görüşmek yerine telefonla söyleyeceklerimizi iletiyoruz. Bu tarz
olumsuz etkileri görmezden gelmek mümkün değil. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen
teknolojik aletlerin kullanımında sınırlama olabileceğini düşünmüyorum.

Y
Hüsnü Bahadır

48 Yaşında
20 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

eni nesil için teknolojinin yararlı olduğunu düşünmüyorum. Fakat şu anda 7’den
70’e herkesin elinde cep telefonu veya bilgisayar bulunuyor. Bu durum tüm insanlarla iletişimi koparıyor. Aile bireyleri eve geldiği zaman kimi televizyona
dalıyor, kimi bilgisayarla vakit öldürüyor, kimi telefonla uğraşıyor. Bu durumda
kimse kimseyle sağlıklı sohbet edemiyor. Evinize bir misafir geldiğinde bile televizyonu
kapatmak mümkün olamıyor, ancak sesini kısabiliyoruz. Durum bu olunca teknoloji insanların arasındaki diyalogu öldürüyor. Önlem olarak yapılacak şey tek, belli zamanlarda
bütün teknolojik aletleri kapatmak, bu şekilde en azından birkaç saati kendimize ayırabiliriz. Çünkü bu devirde teknolojiden tam anlamıyla kopmak neredeyse imkansız.

G
Yaşar Sungur

35 Yaşında
35 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

ünlük hayata bakıldığı zaman teknolojinin olumlu hiçbir etkisi görülemiyor.
Yeni nesilde saygı, sevgi duygusu kalmamış durumda. Bizler gençken mahallemizde bile sigara içemezken, şimdiki gençler sanal alemin getirdiği
deformasyonla sokaklarda, toplu taşıma aracı beklerken rahat tavırlar sergileyebiliyorlar. Bu davranış şekillerinin temeli televizyonlardaki diziler ve sosyal medyadaki
çevreleridir. Bu konuyla ilgili en başta aileler olmak üzere herkesin dikkatli olması gerekiyor. Devletimizin televizyonlarda izlenilen diziler ve programların içeriğiyle alakalı
gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Ailemde tedbir olarak, çocuklarımı teknolojiden tamamen koparmam mümkün olmadığı için, kullanımlarına sınırlandırma getiriyorum. Ödevlerini bitirdikten sonra günde en fazla yarım saat oyun oynamalarına müsade ediyorum.
Eğer sınırlandırma koyulmazsa çocukların ne evle ne okullarıyla alakaları kalır. Her aile
buna benzer sınırlandırmalar getirirse olumsuzluklara karşı yeni nesli daha fazla koruyabileceğimizi düşünüyorum.

S
Neziha Keleş

49 Yaşında
4 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

anal alem insanların beynini uyuşturuyor. Sosyal medya kullanımına başladığınız
anda zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamıyorsunuz. Torunlarım bilgisayar
oyunlarına daldıklarında yemek yemeği dahi unutuyorlar. Bir misafir geldiğinde
televizyon açıksa herkes televizyon izliyor. Açıkçası teknoloji hayatımızın her
alanına nüfuz etmiş durumda. Bunu engellemek için teknolojinin kullanımını kısıtlamamız
gerekiyor. Teknolojinin muhakkak ki faydaları var fakat olumsuz sonuçlarının yanında faydalarından bahsetmek pek mümkün olmuyor. Bilgi edinme açısından, internetin kaynak
olarak çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Biz ödev verildiği zaman kaynağından bilgi
alırken, şimdiki çocuklar içeriğine bile bakmadan çıktıyla tüm ödevlerini ve araştırmalarını bitiriyorlar. Bu şekilde bilinçsiz, tembel ve hazıra alışmış bir nesil yetişiyor. Geleceğe dönük daha çok zarara uğradığımızı düşünüyorum. Teknolojinin olumsuzluklarına
karşı yapılabilecek iki şey var; ya tamamen hayatınızdan çıkarmak ya da doğru kullanmayı
öğrenmektir.
Çekmeköy2023
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SOKAĞIN SESİ

T
Keramettin Şahin
17 Yaşında
3 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

eknolojik alet olarak telefon kullanıyorum. Gün içinde çok yoğun olarak kullandığımı söyleyemem. Olumsuz yönlerinden etkilenmiyorum çünkü gerektiğinde telefonumu kenara kaldırabiliyorum. Bu sayede aile içi iletişimimi ve
etrafımdaki insanlarla iletişimimi etkilemiyor. Eğer ciddi anlamda bağımlılık
yaşanırsa telefona veya bilgisayara o zaman tabii ki herkesle iletişim en aza indirgeniyor.
Yapılması gerekenler belli, telefonu bağımlılık yapan veya her an kullanılması gereken
bir iletişim aracı olarak değil, gerektiğinde kullanılan haberleşme aracı olarak görmeliyiz. Ailemizle ve arkadaşlarımızla iletişimimize engel olmamalı. Gerçek iletişim sanal
alemdeki değil yüz yüze olandır, eğer bunun farkına varılırsa olumsuzlukların tamamen
ortadan kalkacağına inanıyorum.

S
Cemil Akmaz

17 Yaşında
3 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

anal alem ve teknoloji, insanlar arası iletişimi bitirmiş durumda. İnsanlar yan
yana geldiğinde dahi sosyal medya üzerinden paylaşım yapmadan veya paylaşılanları takip etmeden duramıyor. Aşırı bağımlılığın sonucu olan bu durum,
iletişim alışkanlıklarını tümüyle tersine çeviriyor. Aile içi sohbet veya arkadaş
buluşmasındaki muhabbet kalmamış durumda. Teknolojinin olumlu yönleri hayatımıza
sağladığı pratiklik ve derslerimize yardımcı olması. Genel olarak bakıldığında olumsuz
yönlerin daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Teknolojiden zarar görmek istemiyorsak,
onun bizi ele geçirmesine izin vermeyelim. Teknoloji bizim sahibimiz olmasın, biz onun
sahibi olalım…

T
Şule Kılıçoğlu

17 Yaşında
17 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

eknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar inkar edilemez. Buna bağlı en büyük
olumlu sonuçlar, biz öğrencilere ders anlamında ciddi yardımı olması. Teknolojinin yanlış kullanımı ve ona bağlı yaşamak olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.
Eğer doğru kullanım sağlanırsa herhangi bir zararı olacağını düşünmüyorum.
Gün içinde tüm yoğunluğu sanal alem ve sosyal medyaya ayırırsak aile içi iletişimden
tutun da tüm yaşantımıza kadar bizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumda derhal önlemler alınması gerekir. Ama bilinçli kullanımda herhangi bir önlem alınması gerektiğini
düşünmüyorum.

T
Beytullah Aksoy
17 Yaşında
7 Yıldır Çekmeköy’de
Oturuyor

eknolojik aletlerin insanların hayatına renk kattığını düşünüyorum. Özellikle
gelişmiş fotoğraf makinesi birçok insana hobi alanı oluşturmuş durumda. Yaz
aylarında boşa vakit geçirmek yerine insanlar bu tarz etkinliklerle zamanını faydalı şekilde geçirebiliyorlar. Fakat teknolojinin aşırı kullanımı söz konusu olduğunda özellikle biz gençlere yönelik aileler tarafından kısıtlanmalar olabiliyor. Çünkü telefona veya internete daldığımız anda etrafımızdaki dünyayla bağımızı koparıyoruz. Bu da
doğal olarak ailelerimizin hoşuna gitmiyor. Teknolojiye bağımlı yaşayan çok fazla insan
var. Aslında bu durum ülke olarak hepimizi ciddi tehditler altında bırakıyor. Birey olarak
herkesin kendi hayatıyla ilgili teknolojik aletlere karşı tedbirini alması gerekiyor. Ancak bu
şekilde teknolojinin olumsuzluklarından korunabileceğimizi düşünüyorum.

Röportaj

ÖMER İSLAM
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HABERLER

BAŞKANLARIMIZ
ÇANAKKALE PLATOSUNDA

A

nadolu
Yakası
Belediye Başkanları’nın her ay
düzenli
olarak
gerçekleştirdikleri
koordinasyon
toplantılarının
Nisan
buluşması,
Çekmeköy’de
gerçekleştirildi.
Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya; Beykoz Belediye
Başkanı Yücel Çelikbilek, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Şile Belediye

Başkanı Can Tabakoğlu, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Tuzla Belediye
Başkanı Şadi Yazıcı ve AK Parti İstanbul Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Cin
katıldı.
İlçeler bazında ele alınan çalışmalar
çerçevesinde yapılan toplantıda, belediye
başkanları, Anadolu Yakası’nın genelinde
hizmet kalitesini yükseltmek için istişare
yaptılar.
Toplantının ardından belediye başkanlarını emekliler için açılan Güngörmüşler

Konağı’nda ağırlayan Başkan Poyraz, daha
sonra misafirlerine belediye bahçesinde
kurulan Çanakkale Platosu’nu gezdirdi.

Çekmeköy2023
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AYIPTIR
SÖYLEMESİ(!)
EĞİTİM

P

encere önündeki saksıların,
iki tokmaklı kapıların ve mahcubiyetinden dolayı büyüklerinin
önünden yürümeyen çocukların ince ruhlu zamanlarını
ne çabuk unuttuk. Bir yemek ismi söylemeden evvel ‘ayıptır söylemesi’ dermiş
eskiler. Eskiler… “Eski kafalı” damgası
yemek pahasına şunu söylemeliyim ki,
ne zaman “şimdi” ile başlayan bir cümle kurmaya yeltensem instagram’lar
facebook’lar yolumu kesiyor. Aslında
yolumu kesmekle de kalmıyor, bütün
yollar onların oluyor. Onlar mı bizi bu
kadar umarsız yapan, yoksa biz miyiz
bu umarsızlığa onları alet eden? Onlar
mı aslımızı “eski” eden, biz miyiz “eskidendi” diye aslımızdan kaçan? Sahi
ne çabuk kabullendik bu yaylım ateşini.
Gün geçtikçe tepki alması beklenirken,
binlerce beğeni alıyor bu fotoğraflar.
Beni şaşırtan paylaşılanlardan çok; tepki
almaması. Şimdi, “komşusu aç iken tok
yatmayan Müslümanlar”, yediği her
yemeği komşusunun gözüne sokanlara
engel olamıyor mu? Yoksa bu işin asıl
destekçisi onlar mı? Bir de, “Müslüman,
60 - Çekmeköy2023

en güzel nimetleri hak eder,” diye kılıf
uydurmuşlar. Evet, Müslüman paylaşmanın da, ahlakın da, görgünün de,
kardeşini gözetmenin de en iyisini hak
eder.

insancıklar mı? Farkında olmadan oynayanlar var mı bu korkunç oyunu, sürünün içinde
sürüklenerek? Onları kurtarmak için çabalayanlar var mı? Tüketim/israf zincirinin bir
halkası mı bu?

“Hayat, parası olanların ne kadar parası
olduklarını gösterebilecekleri bir sahneye
dönüşürken, parası olmayanlar sanki paraları
varmış gibi görünerek, yani imaja sığınarak hayat sahnesinde starlaşamayanların tesellisini icat etti.” diyor Fatma
Barbarosoğlu. Parası olanlar sırayla hayat
sahnesine çıkıp elindekileri gösteriyor ve
hiçbir şey kazanamadan sahneden iniyor.
Alacakları alkış için mi çıkıyorlar sahneye?
Daha fazla zengin görünebilmek için
mi? Ortaya konulan zenginlik göstergelerinin kime faydası var? Seyirciye mi,
oyuncuya mı? Yoksa “fayda oyununu”
kuranlara mı? İzleyiciye nasıl daha fazla
starlaşabileceğini mi gösteriyor oyun?
Konup göçme yeri olan dünyaya, daha
çok bağlanabilmek için mi oynanıyor
bu oyun? Kendisine hiçbir alanda statü
oluşturamamış, şansını burada deneyenler
mi oynuyor? Nefsini tatmin etmek isteyen

Bu zinciri kimler bağlıyor?
Bir yanda soğuktan donan, bir yanda üzerinde marka olmayan bir tek parça bulunmayan bedenler... Bir yanda evsizler,
bir yanda beş yıldızlı oteller... Bir yanda
yiyecek ekmeğe muhtaçlar, diğer yanda
binlerce beğeni alan enfes görünümlü
ve fakat fotoğraf sonrası yarısı çöp olan
yemekler... Bir yanda ahlak, bir yanda
da... Demem o ki: Ahlak bir yanda kalmasın, biraz da üzerimize alınalım!
Birilerinin kendi menfaatleri uğruna,
kurdukları kirli oyununa alet olmayalım…
Eskimeyenlerimizi eskitmeyelim ki,
eskimeyelim; “eskidendi” demeyelim…

Hamza KAYA
Çınar Koleji
REHBER ÖĞRETMEN

KÖŞE YAZISI

ÇEKMEKÖY’DE YAZ KUR’AN KURSLARI BAŞLIYOR

Muhammet SUİÇMEZ
ÇEKMEKÖY MÜFTÜSÜ

B

GEL BU YAZ
KUR’AN’I
GÖNLÜNE YAZ

ilindiği gibi son birkaç yıldır tüm
Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de gençlerimizin Kur’an-ı
Kerim ve mealini öğrenmeleri
ve dini bilgilerini geliştirmeleri
amacıyla Yaz Kur’an Kursları
açılmaktadır. Kurs binaları, camiler, halk
eğitim ve bütün okul binalarında açılabilen
Yaz Kur’an Kursları halkımızın hizmetine
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

KİMLER EĞİTİM VEREBİLECEK

Yaz Kur’an Kurslarında öncelikle din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev
verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde
üzerinde resmi görevi olan/olmayan dört
yıllık dinî yükseköğrenim mezunları
(imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ve ahlak bilgisi ile
yaygın din eğitimi ve uygulamaları bölümü
mezunu) ile hafızlık belgesine sahip olanlar da görevlendirilebilir.
Yaz Kur’an Kurslarına katılanlara “Yaz
Kur’an Kursu Katılım Belgesi” düzenlenecektir.

KURS PROGRAMI

Bu kurslarda haftada 5 gün olmak üzere
günde üç saat eğitim-öğretim yapılacaktır.
Yaz kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları
Öğretim Programları” uygulanır. Öğreticiler
her ders için yoklama alır ve ders defterini
imzalarlar. Kurslarımızda ayrıca öğreticinin rehberliğinde sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir.
Eğitimin etkin ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesini dikkate alan Diyanet
İşleri Başkanlığımız, yaz Kur’an Kurslarında “kurlu sisteme” geçmiştir. Buna göre yaz
Kur’an Kurslarında ‘dönem esası’ benimsenmiş ve kurslar üçer haftalık üç dönem
halinde her dönem 45 saat olmak üzere
toplam 135 saat olarak düzenlenmiştir.
Kurslarımıza katılan öğrencilerimize
Elifba, Dinimi Öğreniyorum kitapları ve

Kur’an okumayı öğrenmeleri halinde de
Kur’an-ı Kerim ücretsiz olarak verilmektedir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

07-18 yaş arası gençlerimize sporu
sevdirmek, boş vakitlerini spor yaparak
geçirmelerini sağlamak ve onların fiziksel,
sosyal aktivitelere katılımlarını sağlayarak
gelişimlerine katkıda bulunmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü arasında bir protokol
yapılmıştır. Yaz Kur’an kurslarına katılan
öğrencilerimiz Öğreticilerinin nezaretinde
bu etkinliklerden de yararlanabilmektedir.
Çekmeköy ilçe müftülüğü olarak bu yıl
bir farkındalık oluşturmak amacıyla Yaz
Kur’an Kurslarımızda çocuklarımıza farklı
sosyal etkinliklerle de katkı sunmak istiyoruz.
Bu katkıyı üçfarklı proje ile hedeflemekteyiz.
1- Çocuklarımızın camiyle olan bağlarının
güçlenmesi için her camimizde “Cami
Gençlik Kolları” adı altında bir yapılaşmayı
hedefliyoruz. Böylece Yaz Kurslarının bitiminden sonra da bu gençlerimizin camiyle
ilgileri devam etsin istiyoruz. Diğer taraftan cami derneklerimiz de farklı bir işlev
görerek sadece inşaat işleriyle ilgilenen
kuruluş değil, mahallesinin gençleriyle
de ilgilenen sivil toplum kuruluşu olma
yönünde gelişim sağlayacaktır. Hedefimiz
bu projeyi bu yıl bazı pilot camilerde,
önümüzdeki yıl ise bütün camilerimizde
uygulayabilmektir.
2- Yaz Kurslarımıza gelen çocuklarımızın
gönüllerini kazanmak, onları eğlendirmek
ve farklı hobilerle donatmak bakımından
bir kamp projesi hedefliyoruz. Buna göre,
bütün kurslarımıza devam eden öğrencilerimizin birer gün de olsa dönüşümlü olarak
kampa alınmalarını düşünüyoruz. Gençlerimiz yaz Kurslarında bir günlük kampta
Kur’an-ı Kerim ziyafetleri, İlahi dinleti-

si, Gençlik Spor İl Müdürlüğü elemanları gözetiminde spor aktiviteleri, izcilik,
ikramlar, Kızılay derneğimizin tanıtımı,
vb. etkinliklerle doldurulacak programlar
yapmak. Bu projeyle alakalı ilgili kurum
ve kuruluşlarımızla görüşmelerimiz devam etmektedir.
3- Yaz Kursları projeleri kapsamında ilçemizde ön plana çıkan site yaşamına
yönelik yaz kursu açmayı hedefliyoruz.
Sitelerde oturan çocuklarımız da Yaz Kursu imkânlarından nasiplenmelidir. Çünkü
peygamberimiz (sav) şöyle buyurur;
“Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde
onlara namazı emredin. On yaşlarına gelince (namaz konusunda) onları uyarın...”
İşte bu sorumluluk gereği sitelerde de Yaz
Kursları açmak istiyoruz. Örneğin sitelerin
içinde uygun bir alana kurulabilecek bir
çadırda çocuklara Kur’an eğitimi verilebilir. Önümüz Ramazan bayanlar buralarda mukabele takip edebilir, akşamları da
site yönetimleri buralarda iftar verebilir
ve hatta teravih kılabilirler. Bunlar yapılamayacak şeyler değil, ancak konuyla ilgili
istişarelerimiz, yetkililerle görüşmelerimiz
devam etmektedir. Söz konusu bu üç projemizi bu yaz ilçe müftülüğü olarak tüm
personelimizin desteğiyle gerçekleştirmek
istiyoruz. Bunun için ilgili kuruluşlarla ve
ilgili birimlerle yardımlaşma içerisinde
olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız
konuyla ilgili farklı kurumlarla yapmış
olduğu protokollerle bizlere gerekli destek
ve kolaylığı sağlamaktadır.
Son olarak bu yıl yaz Kurslarımızın daha
bereketli, daha başarılı, milli ve manevi yönden çocuklarımıza daha verimli
geçmesini Yüce Allah’tan diliyor, projelerimiz için ilgililerden gerekli destek
beklediğimizi ifade etmek istiyorum.
Selam ve Saygılarımla...
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

AHMET AKTAŞ
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E

ğitim-öğretim
yılları,
insani değerlerin öğrenildiği, karakter oluşumunun
tamamlandığı
dönemlerdir.
Okullarımız sadece eğitim
yuvası değildir. Hayata
ilk adımımız, ilk mücadelemiz, iyi-kötü
kavramlarını ayırt etmeyi ve yaşamayı ilk
öğrendiğimiz yerlerdir. Bu serüvende bizlere
ışığıyla, bilgisiyle yardımcı olan ve geleceğimizi yönlendirmeden tutun da insani
muhasebe hatta vicdan yeteneğine kadar
bize her konuda katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz…
Eğitim vadisi Çekmeköyümüzün en
önemli kuruluşlarından biri olan Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde,
Müdürümüz Ahmet Aktaş ile röportajımıza başlıyoruz…

Ahmet Aktaş’ı tanıyabilir miyiz?

1964 yılında İstanbul’da doğdum. Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun
oldum. Kayseri’de öğretmenliğe başladım.
Daha sonra İstanbul’da gerek özel, gerekse
devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundum. Sancaktepe
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube
Müdürü olarak görev aldım. Bu arada
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Anabilim dalında yüksek lisans eğitimimi

tamamladım. 21.04.2014 tarihinden beri
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
görevimi sürdürmekteyim. Evli ve 4
çocuk babasıyım.

Çekmeköy’de her mahalleden kolaylıkla ulaşabilen ilkokul, ortaokul ve
lise mevcut mudur?

Çekmeköy İlçemize bağlı 21 mahallemizde
resmi okul olarak 5 anaokulu 22 ilkokul,18
ortaokul 12 lise; Özel okul olarak da 26 anaokulu, 14 ilkokul, 13 ortaokul 14 lise olmak
üzere toplam 124 eğitim kurumu bulunmaktadır.
Bu okullarımızın mahallelere göre dağılımına baktığımızda bütün öğrencilerimizin
kolaylıkla ulaşabilecekleri, yürüme mesafesinde ilkokullar bulunmaktadır. İlçe
merkezine uzak bulanan Koçullu, Sırapı-

nar, Hüseyinli ve Reşadiye mahalleleri
dışındaki mahallelerde yine yürüyüş mesafesinde ortaokullarımız bulunmaktadır.
Bu mahallelerimizdeki ortaokul öğrencileri
ise kendilerine yakın, eğitim imkânları
daha iyi olan okullarımıza ücretsiz taşınmaktadır. Bu öğrencilerimize aynı zamanda ücretsiz öğle yemeği imkânı da sunulmaktadır.
Liselerimize gelince, bu okullarımıza
öğrenci yerleştirme işlemi, Milli Eğitim
Bakanlığımızca merkezi olarak yapılan
TEOG sınav sonuçlarına ve tercihlerine
göre yapılmakta olup öğrenciler farklı ilçe
tercihlerinde bulunabilmektedirler. Ancak
ilçemizin değişik mahallelerinde bulunan
okullarımız lise çağındaki öğrencilerimizin
tamamına hizmet verecek kapasiteye sahiptir. İlçemizde yeni açılacak okul planlamaları yaparken okul türü açısından
öğrenci ve velilerimize farklı yelpazeler
sunmaya, onların istedikleri okul türlerine
ilçemiz sınırları içerisinde erişebilmelerini
sağlamaya çalışıyoruz.

Okullarımızın eksikleri var mı? Ne
gibi düzenleme ve yenilikler yapılabilir?

Okullarımıza
baktığımız
zaman;
günümüzde her yerde görülebilecek olan
ve eğitim sistemimiz içerisinde karşılaşılan
genel sorunlar olduğu görülür. Ancak ilçemize has sorunlar da yok değil. Bu so-
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runlarında her birinin çözümü konusunda
kaymakamlığımızın ve belediyemizin
destekleriyle gerekli girişimlerde bulunuyor
ve çözüm üretmeye çalışıyoruz.
Genel olarak değerlendirdiğimizde şunu
diyebiliriz ki, eğitim-öğretim çalışmalarını
aksatacak eksiğimiz yok, çalışmalarımız
daha ziyade sunduğumuz eğitim faaliyetlerinin kalitesini ve verimini arttırmak
yönünde. Şöyle ki; ilçemizde farklı okul
türleri açmak, yeni okul yapımı ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmak, derslik
sayısını artırarak sınıf mevcutlarını ideal seviyeye çıkarmak, öğrenci devamsızlıklarını
azaltmak için alan taramaları yapmaktayız.
Ayrıca okullarımıza imkânlar ölçüsünde aktarılan maddi kaynakları, öğrencilerimizin
yeteneklerini fark etmelerini sağlayacak ve
geliştirmelerine yardımcı olması düşüncesi
ile sosyal-kültürel etkinlikler istikametinde
değerlendiriyoruz.

İlçe milli eğitim müdürü olarak
yaptığınız okul ziyaretlerinizde hangi
konulara dikkat edersiniz?

Mümkün oldukça sık okul ziyaretleri
yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde
gözlemlemeye gayret ediyorum. Yönetici
olarak eksiklikleri doğru tespit edebilmeyi,
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konularım ve beklentilerim ortaya çıkıyor
aslında. İşte okul ziyaretlerimde bütün
paydaşlarımızın gözünden kurumun performansını değerlendirip bu doğrultuda
rehberlik yapmaya çalışıyorum.

Değerler Eğitimi ile ilgili yürütülen
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

bunlara etkili çözüm üretebilmeyi ve tabii ki doğru rehberlik yapmanın önemli
olduğunu düşünüyorum. Bunun için de
olaylara çok yönlü bakarak farklı bakış
açıları geliştirmek gerekir. Bu konuda da
kendimi şanslı hissediyorum. Zira eğitim
camiasında veli, öğretmen, okul yöneticisi olarak her kademede bulundum. Şimdi
İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev
yapıyorum. Örneğin; bir okula gittiğimde
bir baba gözüyle, öğrencimle ilgili okuldan
ne bekliyorum? Bir öğretmen olarak nasıl
bir ortamda çalışmak isterim? Bir okul yöneticisi olarak öğrenci, öğretmen ve destek
personelinden neler bekliyorum? Bu soruların cevaplarını düşündüğümde öncelikli

Toplum olarak çok güçlü değerlere sahibiz. Ancak çocuklarımız ve gençlerimiz
üzerinde etkili çok fazla olumsuz uyarıcı
var. Üstelik kent yaşamının koşuşturması
bizleri kendi kabuğuna çekilmeye ve bireysel yaşamaya zorluyor. Bu konuda
çok karamsar olmak istemiyorum ancak
gerçekleri de görmek zorundayız. Geniş
ailelerin yerini çekirdek ailelerin aldığı
günümüzde bireyselliğin ön plana çıktığı
bir vakıadır.
Ancak her şeye rağmen değerlerimizin
yaşanmasını ve yaşatılmasını sağlamak durumundayız. Okullarımızda değerler eğitimi
çalışmalarını yürütüyor, bu yönde projeler
üretiyoruz. Müdürlüğümüz ve Çekmeköy Belediyesi tarafından yürütülen Yedi
Bölge Yedi Renk-Bölgeler Arası Öğrenci
Buluşmaları Projesi’ni de bütün bu nedenlerden dolayı çok önemsiyoruz. Bu proje
ile ülkemizin yedi coğrafi bölgesindeki
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okullarımızla Çekmeköy’de proje okulu olarak belirlediğimiz okullarımızı buluşturuyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimiz
karşılıklı ziyaretlerde bulunuyorlar, birbirlerini evlerinde ağırlayıp aynı sofrada
yemek yiyor, ülkemizin zenginliklerini
birlikte keşfediyorlar. Üstelik keşfetmekle
kalmayıp bunu hikayeleştirip diğer arkadaşları
ile de paylaşmaya hazırlanıyorlar.

Öğrencilerin yıl boyu motivasyonu
için ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz?

46.967 öğrencimizin olduğunu söylemiştim.
Her birinin mutlaka iyi olduğu bir alan,
farkında olmadığı bir yeteneği vardır. Bu yetenekleri ortaya çıkarmak için çeşitli etkinlikler yapıyor ve başarıyı ödüllendiriyoruz.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından
bu yana il içi, il dışı ve yurt dışı olmak
üzere yaklaşık 29.600 öğrencimiz çeşitli
amaçlarla düzenlenen gezilere katıldı, 77
öğrencimiz resim, şiir ya da kompozisyonla
dereceye girmenin gururunu yaşadı. Çeşitli
branşlarda düzenlenen sportif yarışmalara
1660 öğrencimiz katıldı. İlçemizde bir
okulumuzun 4006 TÜBİTAK Projesi başvurusu kabul edildi ve bu okulumuz hummalı bir biçimde bilim şenliği hazırlıkları
yapıyor. Çok sayıda öğrenci ve öğretmenimizin görev aldığı gelenekselleşen Eğitim
Günleri’nin hazırlıkları başladı. Bu arada
ilçemiz okulları içerisinde beş okulumuz
AB projeleri kapsamında çalışmalarını
sürdürüyor. Özellikle ortaöğretim kurumlarımızın yurt dışında kardeş okulları var
ve bu okullarla ortak faaliyetler yürütüyorlar. Diğer yandan Vatan Ortaokulu öğrencilerimiz İstanbul elemelerinde başarılı
olarak Türkiye finalinde oynama hakkı
kazandılar. Öğrencilerimizi motive etmek
için ciddi gayret sarf ettiğimizi söyleyebilirim.

Bütün bilimsel verilerden yola çıkarak
velilerimize söylememiz gerekenleri şu üç
cümleyle özetleyebiliriz:
1. Çocuklarını ilgi, sevgi ve şefkatlerinden
mahrum etmesinler.
2. Eğitimin kesintisiz bir süreç olduğundan
hareketle çocuklarının gelişimi ve olumlu davranışlar kazanmasını sağlamak
için okuldaki eğitimi destekler bir tutum
içerisinde olsunlar.
3. Velilerimizle aynı amacı taşıyoruz.
Gayemiz ailesine, milletine faydalı, mutlu bireyler için çaba sarf ettiğimizi bilsinler ve bizlere güvensinler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve aile babası olarak Çekmeköy’ü nasıl buluyorsunuz?

Öncelikle dünyanın incisi, kültür başkenti,
Aziz İstanbul’un modern ve model yüzü
Çekmeköy’de yaşamaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Anadolu’nun
ve İstanbul’un farklı ilçelerinde görev
yaptım. Çocukluk ve gençlik yıllarımın
Avrupa yakasında geçmesine rağmen 1988
yılından bu yana ikamet ettiğim Çekmeköy’den hiç kopamadım. Artık ben de
kendimi bir Çekmeköylü hissediyorum.
Çocuklarımı burada büyüttüm. Burada
yaşamamızın avantajları olarak ilçemizin İstanbul’un birçok ilçesine göre başta trafik
olmak üzere büyükşehir yaşantısının
getirdiği olumsuzluklar açısından daha
iyi bir konumda olması, üç tarafının ormanlarla çevrili olması, merkezi noktalara
ulaşımın kolay olması ve en güvenli ilçelerinden olması sayılabilir.

Çekmeköy Belediyesi’nin eğitim ile
ilgili projelerini nasıl buluyorsunuz?
İlçemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu kurum olarak
bu konuda kendimizi şanslı addediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, attığımız adımlarla hedeflerimize ulaşmamızda yerel yönetimin
katkısı çok önemli. Belediye Başkanımız
Sayın Ahmet POYRAZ ve ekibi her
zaman yanımızdalar. Belediyemiz bir
yandan eğitim yatırımlarına her gün bir
yenisini eklerken diğer yandan modern ve
model Çekmeköyvizyonuna uygun şekilde
geliştirdiği eğitim projeleri ile bu konuya
bakışını açıkça ortaya koyuyor. Yeni okullar için arsa temini,eğitim kurumlarımızın
fiziki açıdan iyileştirilmesi, bakım onarım
çalışmaları, okullarımızın başta temizlik
malzemeleri olmak üzere sarf malzemesi
ve materyal açısından desteklenmesi ilk
akla gelenlerden.2014-2015 eğitim öğretim
yılında Çekmeköy Belediyesi tarafından
iki okulumuzda yürütülen değerler eğitimi
projesi, Çekmeköy Belediyesi tarafından
1500 lise öğrencisinin Çanakkale Şehitliğine götürülmesi, Yine Çekmeköy Belediyesi tarafından İlçemizde oluşturulan
Çanakkale Savaşı Platosunun öğrencilerimizin ziyaretine sunulması çeşitli
konularda uzman desteği ile organize ettikleri konferans ve paneller, çocuk tiyatroları ve bilgi evleri bu konuda verilebilecek
örneklerden sadece bir kaçı.

Çekmeköy 2023 aracılığı ile okuyucularımıza neler iletmek istersiniz?

Bütün çabamızın tek gayesi var; güvenli
ve huzurlu okul ortamlarında verdiğimiz
kaliteli eğitimle mutlu, yetenekleri
ölçüsünde başarılı, milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş, ailesine,
milletine faydalı bireyler yetiştirmek.
Çalışmalarımızı Sayın Kaymakamımızın
rehberliğinde, Belediye Başkanımızın
destekleriyle, velilerimizle işbirliği içerisinde
aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, Çekmeköy 2023 dergisine teşekkür
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Öğrenci velilerine düşen sorumluluklar nelerdir?

Eğitimin birçok bileşeninin olduğunu
biliyoruz ve başarıyı yakalamak da bu
bileşenler arasındaki uyuma ve işbirliğine
bağlı. Bir dizi vagonun bir ucuna bir lokomotif, diğer ucuna başka bir lokomotif
bağlandığını, bunların aksi yönde hareket
ettiklerini düşünün. Vagonlar ilerleyemeyeceği gibi belki bir noktadan sonra birbirinden kopacak ve dağılacaklardır. Bu nedenle en önemli paydaşımız olan velilerimizin
eğitime bakış açısı ve bizlere desteği çok
önemli. Yapılan araştırmalar eğitim
açısından destekleyici bir tutum içinde
bulunan ailelerden gelen çocukların okul
başarıları daha yüksek olduğunu gösterir.
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M
Ender SARAÇ

aalesef
son
yıllarda şeker hastalığı çok
ciddi bir sağlık tehdidi
oluşturuyor ve sadece ilaç
tedavisi tek başına yeterli
olmayabiliyor. Yanında doğru yaşam biçimi, egzersiz, doğal destekler, stres yönetiminide katmak uzun vadede çok daha iyi
sonuçlar alınmasına yardımcı olabiliyor.
Ben burada mutlaka hekim kontrolünde
yapılması gereken ilaçlı tedaviden bahsetmeyeceğim ama bilinçli uygulandığında
çok olumlu etkileri olan doğal önerilerden
söz edeceğim,çok sayıda hastamda çok iyi
sonuçlar aldık.

İNSÜLİN KULLANMAYAN ŞEKER
HASTALARI İÇİN ÖNERİLER

1- Öncelikle kilo kontrolü çok ama çok
önemli. Siz en iyi doktorada gitseniz en iyi
ilaçları da kullansanız eğer kilonuz aşırı
ise zamanla kullandığınız ilaçlarda daha
az etkili olmaya başlarlar hatta kilo almaya devam ederseniz bu ilaçların dozunun
artması bile hatta 2. 3. ilaçların eklenmesi
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de gerekebilir. Mutlaka ama mutlaka ideal
kiloya düşün.
2- Egzersiz çok önemli. Sadece şekerli gıdaları, yağlıları, tatlıları almamak
önemli değil belki de daha önemlisi onları yakmak. Siz kimyasal ilaçlara güvenip
kalori harcamazsanız yanlış yaparsınız
karbonhidratları az almak kadar yakmak
da önemli.

EGZERSİZ YAPIN

Asla ağır egzersizler yapmayın çünkü çok
ağır egzersizler kan şekerini düşürüp istenmeyen sonuçlara yol açabilir en doğrusu
her gün düzenli ve ağır olamayan egzersizler yapmak. Ben hastalarıma en başta
yürüyüşü sonra yüzmeyi, yogayı, pilatesi, tarlada-bahçede çalışmayı, kısacası
kaslarını kullanmalarını öneriyorum. Eğer
kaslarınızı erimesine müsaade etmezseniz
ve kas kitlenizi artırırsanız istirahat halinde
de beden daha çok kalori tüketir, düzenli
egzersiz ve hafif basit direnç egzersizleri
örneğin ağırlık çalışmaları kas kütlesini
korumak için çok iyidir.
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3- Büyük mucize tarçın. Eskiden tarçının
kan şekerini düşürücü etkisi tam olarak fark
edilememişti ama artık biliniyor. Düzenli
olarak günde 3 kez yarım tatlı kaşığı tarçın
tüketen kişilerde kan şekerinde belirgin
düşmeler gerçekleşiyor üstelik şeker
hastalarında sık görülen bir sorun olan
ayak ve sindirim sistemi mantarları da daha
az görülüyor.İsteyen kabuk tarçını suda çay
gibi demleyip de kullanabilir. Sonuçta tarçın
mutlaka tüketmenizde yarar var ama bir konuda dikkat tarçın kan şekerini düşürdüğünden
dolayı düşük kan şekeri olan hipoglisemi
hastaları için uygun değildir. Bir de tarçını ana
yemeklerle beraber tüketin ara öğünlerde çok
tüketilirse kan şekerini düşürebilir.
4- Kekik suyu. Genelde aktarlarda veya
eczanelerde bulunan kekik suyu kekiğin
kaynatılmasıyla elde edilen bir sıvı sanılır
ama bu yanlıştır çünkü kekik suyu özel
damıtılma yöntemiyle kekikten elde edilen
bir üründür ve kan şekerini ciddi düzeyde düşürücü bir etkiye sahiptir. Sabah ve
akşam 1-2 çorba kaşığı kadar kekik suyu
biraz suyla karıştırılıp içilebilir.Saf haliyle
içmeye kalkmayın çünkü tadı çok acıdır.
Sadece yüksek tansiyonu olanlar dikkatli
olmalılar tansiyonu 1 puan kadar yükseltebilir.
5- Mahlep. Kan şekerini en güzel düşüren
baharatlardan biridir.Pek çok kurabiye,
kandil simidi, hamur işlerinde kullanılan
mahlep aslında çok iyi bir şeker dengeleyicidir. Üstelik de neredeyse yan etkisi
yok denecek kadar azdır.
6- Kuşburnu. Şekersiz marmelatı,
çayı, ezmesi hepsi de yararlı. Bol bol
tüketebilirsiniz ama çayı sıvı ihti-

yacını da karşıladığından daha tercih
edilebilir.
7- Acı Badem. Ciddi bir şekilde kan
şekerini düşürür ama hala pek çok
satıcı acı badem diye normal bademi satabiliyor. Acı badem, kurabiyesinin de
yapıldığı oldukça buruk tatta bir bademdir. Günde 1-2 adet tüketilebilir ama fazlası
ve uzun süreli kullanımı sakıncalı olabilir.
8- Yahudi Baklası veya diğer adı Acı Bakla.
Bu bakla çeşidi de yine buruktur ve şekerin
doğal yolla düşürülmesinde şaşırtıcı derecede olumlu sonuç verir ama aşırı miktarda ve çok uzun süreli kullanılmaması daha
doğru olur.
9- Krom destekleri. Krom da doğal
bir mineraldir. Pankreasın insülin salgılamasını % 20-30 oranında olumlu etkiler ve ciddi bir yan etkisi yoktur.
Mayadan doğal yolla edilenleri kaliteli
çeşitlerindendir. Günde 1 veya 2 adet haplarından alınırsa kan şekerinin ayarlanmasında yardımcı olur.Eczanelerde bulunur.
10- Su Su Su. Su aslında en iyi şeker
düşürücüdür ve hele yaz aylarında en az
3-4 litre şekersiz sıvı alınmalıdır. Ne kadar bol su içilirse o kadar az idrar yolları
hastalığı görülür ve kan şekeri daha iyi
dengelenir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE
YARDIMCI ÇAY TARİFİ

1 büyük bardak su, 1 tatlı kaşığı kuşburnu,
1 tutam kekik, 4-5 adet parmak ucu kadar
parçalanmış kabuk tarçın. Kekik hariç tüm
malzemeyi 2-3 dakika hafifçe kaynatın ateşi
kapatınca kekikleri ekleyin 4-5 dakika dem-

lensin ve süzüp şekersiz olarak için. Bu
çayı günde 3-4 fincan içebilirsiniz.

ŞEKER HASTALARI HANGİ MEYVELERİ YİYEBİLİR?

Aslında diğer hamur işleri, pilav, makarna,
ekmek, tatlıları çok azalttıkları gün abartmadan tüm meyvelerden yiyebilirler ama
genelde onlara en uygun meyveler vişne,
diri çok olgunlaşmamış kiraz, erik, yeşil
elma, kivi, sert buruk armut, ayva, hamımsı
Trabzon hurması, karadut, böğürtlen,
ahududu, yaban mersini, çekirdekli buruk
mor üzüm, nar, çilek, hamımsı nektarin,
kayısı-şeftali, papaya. Muz,tatlı çekirdeksiz üzüm, portakal, mandalina, tatlı olmuş
meyveler, kavun, karpuz çok dikkatli
tüketilmesi gereken meyvelerdir. Diğer
meyvelerden kontrollü miktarda tüketilebilir.

ŞEKER HASTALARI HANGİ VİTAMİNLERİ VE DESTEKLERİ ALMALI?

Krom, B-kompleks ve özelliklede ekstradan B-12 vitamini, Co-enzim Q-10,
Omega-3, Gözler için Bilberry desteği,
arı poleni ve sütü, ileri yaşta kalsiyum ve
D-vitamini hekiminize danışarak alabileceğiniz desteklerden bazılarıdır. Ozon
tedavisi de şeker hastalarının daha genç
ve diri kalması,enfeksiyon risklerinin azalması açısından çok yararlıdır. Eğer gerek
olursa kan şekerini en kötü etkileyen faktörlerden olan stres ve depresyona karşı da
doktor kontrolünde doğal antidepresanlar
kullanılabilir.
Tüm okurlara sağlıklı ve keyifli günler
diliyorum.
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BULMACA

ÖRNEK

SUDOKU Nasıl Oynanır?
1’den 9’a kadar olan tüm rakamlar
kullanılarak boş alanlar
doldurulmalıdır. Her satırda ve
sütunda aynı rakamlar kullanılamaz.
Koyu çizgilerle belirtilen alanlarda
1’den 9’a kadar olan tüm rakamlar
yerleştirilmelidir.

1.ve 2. adam gider 2.
adam geri gelir. (4dk)
3. ve 4. adam gider
ikisi de kalır,
önceden karşıda kalan
1. adam geri gelir.
(4+11 dk) ve son
olarak 1. ve 2. adan
gider. (15+2=17 dk)

HAZIRLAYAN: AKTİF BEYİN AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Cevapları bir sonraki sayımızda bulabilirsiniz
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BULMACA

BULMACA
1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

11

12

13
14
15

16
18

17
19

20

21

22

23
24

1-Bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılan kan emici bir hayvan
2-Yuvarlak gemi penceresi
3-Ebegümecigillerden, sıcak ve ılıman yerlerde yetişen bir bitki
4-Sıcak iklimlerde yetişen, gövdesi tüylü ağaç
5-Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız
6-Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü
parçası
7-Bir çeşit Brezilya dansı
8-Gülle fırlatan ilkel bir araç
9-Yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
10-Bataklık yerlerde, patates, pancar tarlalarında yaşayan göçmen kuş
11-Öz geçmiş
12-Evlerdeki giriş bölümü
13-Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç
14-Yalnızca bir yönde akım geçiren devre
15-Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser
16-Güreşecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dua okuyarak onları alana süren kimse
17-Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı
18-İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç, meksefe
19-Adaletle ilgili
20-Süreklilik arz eden
21- Olumsuz, negatif
22- Üzüntü, keder
23- İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası
24- Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı
Çekmeköy2023

- 69

KISSADAN HİSSE

KISSADAN HİSSE

İBRETLİK
HİKAYELER
Kabağın Sahibi

V

aktiyle bir derviş berbere gider. Berberden
saçını dibinden kazımasını,
sakal
ve
bıyığını
kısaltmasını
ister. Tereddütsüz bir şekilde berber koltuğuna oturan derviş: “Vur usturayı berber efendi!” der.Berber, dervişin saçlarını
kazımaya başlar. Derviş de aynada kendini
izlemektedir. Başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır. Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken, yağız mı yağız,
bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri.
Doğruca dervişin yanına gider, başının
kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak:
“Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımızı
olalım!” diye kükrer.
Dervişlik bu… Sövene dilsiz, vurana elsiz olmak gerek. Ses çıkarmaz, biraz ça-
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resiz, biraz mütevekkil ve usulca kalkar
yerinden.
Berber, bu gariban müşterisine karşı
mahcup olmakla beraber kabadayının
pervâsızlığından da korkmuştur. Ses çıkaramaz.
Kabadayı koltuğa oturur, berber tıraşa
baslar. Fakat küstah kabadayı, tıraş
esnasında da boş durmaz; sürekli aşağılar
dervişi, alay eder: “Kabak aşağı, kabak
yukarı!”
Nihayet tıraş biter, kabadayı dükkândan
çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki,
gemden boşanmış bir at arabası, yokuştan
aşağı hızla kabadayının üzerine doğru
gelir. Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında
kalakalır. Derken, iki atın ortasına denge
için yerleştirilmiş uzun sivri demir, kabadayının karnına batıverir. Kaşla göz ar-

asında babayiğit kabadayı oracığa yığılır
kalır, ölmüştür.
Herkes bir anda olup biten bu olayın
hayret ve şaşkınlığı içindedir. Berber de
şok olmuştur; bir manzaraya, bir dervişe
bakar ve dervişin beddua ettiğini düşünerek gayr-i ihtiyarî sorar: “Biraz ağır
olmadı mı derviş efendi?”
Derviş mahzun, düşünceli cevap verir:“Vallâhi gücenmedim ona. Hakkımı da
helâl etmiştim. Gel gör ki, kabağın bir de
sâhibi var. O gücenmiş olmalı!
Ne güzel Söylemiş Yunus Emre:
‘’Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma
ki zalimin ettiği kârdır.
Mazlumun ahı indirir şâhı,
Her şeyin bir vakti vardır.’’

Tarihte Bu Ay
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TARİFLER

PEYNİRLİ
KABAK
SANDAL

Malzemeler:

Zeli
ş

Ze

1 su bardağı rendelenmiş kaşar
peyniri
1 yumurta
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber

ları
Sır

u
t
f
M
ak
n
i’

4 adet kabak
1 su bardağı lor peyniri
1/4 bağ dereotu
1/4 bağ maydanoz
1/2 çay bardağı zeytinyağı

li h a B o l at

Yapılışı:
1- Kabakları temizleyin ve boyuna ikiye böldükten sonra, bir tencereye
koyun. Üstüne 3-4 su bardağı soğuk su ekleyip haşlayın.
2- Hafifçe diri olacak şekilde haşladığınız kabakları çıkartın ve soğutun. İçlerini bir kaşık yardımıyla oyun ve çıkarın.
3- Ayrı bir kapta zeytinyağı, lor peyniri, yumurta,baharatlar, küçük
küçük doğradığınız maydanoz ve dereotunu iyice karıştırın.
4- Bir fırın tepsisini hafifçe yağlayın ve oyduğunuz kabakları dizin.
Hazırladığınız harçla içlerini doldurun.
5- Rendelenmiş kaşar peynirini kabakların üzerine ekleyin
6- Önceden ısıtılmış fırına kabakları sürün ve kaşar peynirleri kızarana
kadar pişirin. Mutlaka ılık servis yapın.
Afiyet Olsun...
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TORTELLİNİ
MANTI

TARİFLER

Malzemeler:

1 paket tortellini (dana etli)
8 adet mantar
2 paket krema
1 çay kaşığı köri
1 çay kaşığı sarımsak tozu ya da 2 diş sarımsak
1 çay kaşığı kekik
1 çorba kaşığı tereyağı
kaşar peynir rendesi veya permesan peyniri
tuz ve su

Yapılışı:
Tortellinileri 2 litre suda haşlıyoruz ve
süzüyoruz. Kesinlikle sudan geçirmiyoruz. Mantarları çok ince keserek limon
sıkılmış suda kısa bir süre bekletiyoruz.
Tavaya tereyağı ve mantarları koyup
biraz kavurduktan sonra köri, tuz ve
sarımsağı katıyoruz.Mantarlar su verip

çekinceye kadar pişiriyoruz. Kremayı ekliyoruz. Krema iyice koyulaşıp muhallebi
kıvamını alınca kekik ve tortellinileri katıp
harmanlıyoruz. Servis yaparken üzerine
kaşar peynir rendesi ilave ediyoruz. Tortelliniyi servis yapmadan kısa bir süre önce
pişirip hemen servis yapmak gerekiyor.

Tortellini bir çeşit İtalyan mantısı.
Yapılışı oldukça kolay. Zevkinize göre
herhangi bir sos kullanabilirsiniz. Ben
kremalı mantar sosu kullandım. Çok da
güzel oldu.
Afiyet olsun...

DONDURMA KIZARTMASI
Malzemeler:

50 gr ceviz
50 gr galeta unu
50 gr cornflakes
2 yumurta akı
1 çorba kaşığı süt
50 gr sütlü çikolata

Maraş kesme dondurma (Dondurmaya şekil vermek tamamen kendi
zevkinize kalmış. İster dilimleyin,
ister kalıpla şekil verin. Sadece
kızartmadan önce dolapta iyice
donmuş olmasına dikkat edin.

Yapılışı:
Cevizi ve cornflakes çikolatayı robotta çekiniz. Yumurta aklarını
mikserle çırpınız. İçine tüm malzemeyi katıp karıştırınız. Bu
işlemleri yaptıktan sonra dondurmayı malzemeye bandırıp kızgın
bol sıvı yağın içine koyunuz. Yağı iyice kızdırın ve ardından
servis tabağına alınız. Çikolata sosu ve naneyi de ekledikten sonra
dondurma kızartmamız servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun.
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Bunları Biliyor Musunuz?

BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?
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Eşek arıları 1 sene dişi

1 sene erkek olarak ya

şarlar.
Deniz kabuğundan ses
gelmez, duyduğunuz
şeyin kulağınızdaki da
gezinen kanın sesidir.
marlarda
Eskimolar, buzdolapla

rını yiyeceklerinin donm

aması için kullanırlar.
Türkiye’de Barış ismin
i ilk olarak Barış Man
ço almıştır. Gerçek ad
Yusuf’tur.
ı Tosun
Saç, kıl, tırnak ve ölü de
rinin bileşenleri toprağın
oluşumuyla aynı yapıd
adır.
90 bin yıl önce yaşamış
atalarınızın DNA’sı ha
lâ vücudunuzda bulun
ur.
Altın, doğal dünya m
adeni değildir. Yeryüz
ündeki bütün altın 3,5
önce Dünyaya yağan
milyar yıl
bir meteor yağmurunun
kalıntılarıdır.
Da Vinci, 1502’de, II.
Bayezid’a mektup yaza
rak iş başvurusunda bu
ancak cevap alamamışt
lunmuş
ır. Mektubun orijinali To
pkapı Sarayı’ndadır.
Kuyruğu uzun, kalın
ve kıskaçları küçük ola
n akrepler daha zehirli
1500 farklı akrep türünd
dir. Bilinen
en sadece 25 tanesi insa
nlar için tehlikelidir.
Yeni doğmuş bir timsa
h içinden çıktığı yumur
tadan 3 kat daha büyü
ktür.
Bir insan farkında olm
adan her gün ortalama
930.000 toz zerreciği yu
tar.
Eğer hiç hareket etmed
en 15 dakika durursanı
z vücudunuz kendini
uykuya dalarsınız.
kapatır ve
Aldığınız her 1 kilo için
vücudunuz 20 km yeni
damar üretir.
Yeni doğmuş bebeklerin
gözyaşı yoktur; gözyaş
ı 7. haftadan sonra salgı
Memelilerin kanı kırm
lanır.
ızı, böceklerinki sarı, ıst
akozunki ise mavidir.

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

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

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

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

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

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