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Değerli Çekmeköy2023 okuyucuları,
Ortadoğunun haritasının yeniden şekillendirildiği bir dönemden geçiyoruz.
Bir yanımızda sıcak savaş, bir yanımızda uluslararası diplomatik savaşlar, bir
yanımızda da mülteci akını.
Diplomasiyi, uluslararası dili, bilimi, teknolojiyi, sosyal bilimleri iyi kullanan
ve bu bilgileri ekonomiye tahvil eden ülkeler, bugün dünyanın yönetiminde
söz sahibi. Maalesef bu ülkeler doğayı, insanı, hayvanı kısaca her tür eşyayı
boyunduruğu altına alarak onlara zulmetmeyi, maddi çıkarlar için onları esir
almayı tercih etmişlerdir. Bu tavır da dünyanın merkezine adaleti değil de,
mutlak kazanma düşüncesini hakim kılmaya başlamıştır. İşte biz dünyanın
yönetiminde söz sahibi olmadığımız zaman zulüm kol gezmeye başlıyor. İnsanlar
köleleştiriliyor, insanlar üzerlerinde deneyler yapılıyor. Hayvan hakları adına
hayvanlara eziyet, çevrecilik adına doğa katlediliyor.
İşte biz ne zaman adaletten ayrılmadan güç sahibi olur, ne zaman yoksulluğu
yok ederek zengin olur, ne zaman değerlerimize daha sıkı sarılarak gelişirsek
işte o zaman mazlum halkların beklediği bir ülke oluruz. İşte o zaman Ortadoğu
coğrafyasında gözyaşı silinir, işte o zaman Afrika kendi zenginliğiyle aç
insanlarını doyurur. İşte o zaman gözü dönmüş batı, adaletin ellerine teslim
edilir.
Çalışmalarımıza bu anlayış ile yön vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz büyük
bir medeniyetin evlatlarıyız. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan
Müslümanlar hala Türkiye’nin, dünyanın adalet terazisindeki ağırlığını görmeyi
beklemektedir.
Değerli Çekmeköy2023 okurları,
Ekim ayı içerisinde Çekmeköy Sempozyumunu gerçekleştirdik. “Şehir, tarih
toplum, gelecek” konulu sempozyuma ülkemizin dört bir yanından akademisyenler
iştirak ettiler. İlçemizin fiziki yapısı, coğrafi dokusu, endemik bitki örtüsü, nüfusu,
tarihi, ekonomisi vb. alanlarda hazırlanan tebliğler dinleyiciler ile buluştu.
Aynı zamanda pek yakında bu tebliğlerden oluşan bir kitap da ilçemize ilgi
duyan okuyucular, akademisyenler ve yatırımcılar için hazırlanacaktır. Ayrıca
Kasım ayının ilk haftasında Vuslat Platformu ortaklığı ile ülkemizin yetiştirdiği
akademisyen, düşünce adamı, iş adamları ve öğrencilerden oluşan bir ekip
ile “Gençlik ve Geleceği” isimli bir sempozyum gerçekleştiriyoruz. Önemli
siyasetçi ve devlet adamlarının da katılacağı sempozyumun ülke geleceğine
büyük katkılar sunacağına inanıyorum.
Değerli Dostlarım,
Dergimiz bu sayıyla 2. yaşını doldurmuş oluyor. Tam 24 ay boyunca ekibimiz
gece gündüz demeden, yaz kış demeden, ülkenin yaşadığı en kritik günlerde
dahi dergimizi çıkardı. Ekibimiz her ayın 1’inde bu dergiyi okuyucuları ile
buluşturdu. İstikrarlı bir şekilde dergiyi bugünlere taşımış olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Çekmeköy2023 dergisi aynı zamanda geleceğe düştüğümüz bir kayıt
olarak da kitaplıklarımızda yerini alacaktır.
Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan Öğretmenler Günü vesilesiyle
çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gününü kutlar, onlara
sonsuz başarılar dilerim.
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Önceleri merakla, belki de imrenerek karıştırıldı
her sayfası, konusu, satırı… Küçücük bir kar
tanesiyken okuyucusu, yazarları ve mutfak ekibiyle çığ olup büyüdü. Artık herkes tarafından
biliniyor ki; her sayı bir öncesinden daha iyi ve
siz değerli okuyucular istedikçe, başarılarına bir
yenisi eklendikçe devam edecek. Desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın
Başkanımız Ahmet Poyraz’a, onun nezdinde
tüm başkan yardımcılarımız ve müdürlerimize,
siz değerli okuyucularımıza teşekkürü bir borç
biliriz.
Çekmeköy Belediyesi Çekmeköy2023
Dergisi’nde sayı 24, yaş 2…

Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Şahmettin YÜKSEL
Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni

Bir annenin bebeğine hazırlığı ve doğumunu
heyecanla beklediği gibi hazırlanmıştık ilk
sayımıza. Tek bir fikirle yola çıkılan o sancılı
süreçte, bizimle elini taşın altına koyan da oldu
o taşı ağırlaştıran da. Gayemiz; belediyecilik
tarihine adını altın harflerle yazdıran Çekmeköy Belediyesi’ne layık bir çalışma yapmaktı. Her sayfasında insanımızın kendinden bir
şeyler bulabileceği; annenin, babanın, öğretmenin, öğrencinin, gencinin, yaşlısının ille de
okuyabileceği bir dergi olsun istedik. Ve tarih
01.11.2016; yoğun ve hararetli bir çalışmanın
neticesinde “Çekmeköy2023” elhamdülillah
ikinci yaşında.
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kuruluşlarına ve Çekmeköy ilçesinde bulunan protokol
başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, esnaflarımıza ayrıca siz değerli halkımıza ulaşabilsin diye
belediye hizmet binalarımızda bulunan erişim noktalarına dağıtımını gerçekleştirdik ve devam etmekteyiz.
Bu zamana kadar çok çalışıp sizlere daha iyiyi nasıl
sunabiliriz düşüncesiyle elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Sizlerin olan bu dergiyi
çıkarmak için çok çabaladık, birçok sorunla karşılaştık
ama yine de yılmadık ve ilk günkü amatör ruha sahip
tecrübeyle 24. sayıyı çıkarmayı başardık. Zamanın ne
çabuk geçtiğini bu yazıyı yazarken anlıyorum. Daha
dün gibi hatırlıyorum birinci sayı için yaşadığımız korku
ve heyecanı. Aklımızda acaba bu zorlu yolda başarılı
bir şekilde ilerleyebilecek miyiz? sorusu vardı daima.
Ama kesinlikle bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz,
biz bu işi başaramayız diye de şüphemiz olmadı. Tek
endişemiz siz değerli okuyucularımızın teveccühünü
kazanamama korkusu idi. Sanırım Çekmeköy2023 dergisinin 2.yaş sayısı, sizler de takdir edersiniz ki başarılı
bir şekilde ilerlediğimizin kanıtı niteliğinde…
Bu derginin oluşmasında çok büyük emeği olan, ayrıca düzenlediğimiz tüm ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerde bizi destekleyerek cesaretlendiren
ve tüm imkanları seferber eden dergimizin imtiyaz
sahibi Belediye Başkanımız Ahmet POYRAZ’a özellikle
teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Belediyemizden
haberler, uzmanlarca kaleme alınan makaleler, bilim,
sanat, kültür, edebiyat, spor, sağlık, mizah gibi güncel
konulara sık sık yer verdiğimiz dergimizi keyif ve ilgiyle
okuyacağınızı ümit ediyorum.
Bundan sonraki sayılarda da siz değerli Çekmeköy2023 ailesi ile birlikte olmayı temenni ediyor, esenlikler diliyorum…

YAŞ İKİ…
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2014 yılından bu yana buluşma noktamız olan Çekmeköy2023 Dergimizin ikinci yaşını doldurduğu 24.
sayısında sizlerle buluşmanın ve sizlere “merhaba”
demenin büyük bir mutluluğu içerisindeyiz.
Ömrümüzden geçen iki yılı daha geride bırakırken,
Çekmeköy2023’te uğurladığımız iki yıl boyunca sizlere
özelde Çekmeköy’e ve Çekmeköy Belediyesi’ne dair
taze ve dinamik bir bakış açısı sunmayı hedefledik.
Derlediğimiz haberler, yaptığımız röportajlar, sunduğumuz makaleler, keşfe çıktığımız yerler siz değerli
okuyucularımıza yeni birer ufuk açtıysa ne mutlu
bizlere…
Bundan tam 2 sene önce sorumlu bir atılımda bulunup
"Belediyemizin neden bir dergisi yok?" diye düşünen
başta Belediye Başkanımız Ahmet POYRAZ’ın ve bir
grup idealist ve heyecan dolu çalışma arkadaşlarımın
girişimleri sonucu, kısa sürede sürdürülebilirliğini
ve aynı zamanda da dinamikliğini koruyabilen bir
dergimiz olmuştu. Üzerinden 2 yıl geçse de, daha
tecrübeli ve bilinçli olsak da, bu dergiyi çıkardığımız
o ilk günkü heyecanı asla yitirmedik. Canlılığı, özgünlüğü, sürdürülebilirliği, yenilikçiliği, dinamikliği - büyük
bir heyecanla - kararlılığı hedefleyerek, bu günlere
kadar geldik.
Mümkün olduğunca Çekmeköy’ü, Çekmeköy Belediyesince yaptığımız tüm hizmetleri ve Çekmeköy’de
olan bitenleri dergimize taşıyarak, mümkün olan
herkesin ve her kesimin haberdar olmasını kendimize
misyon edindik. Bu düşünce ile her ay 6.000 adet
basılan bu dergimizi Cumhurbaşkanlğı Külliyesi başta
olmak üzere, Başbakanlığa, Bakanlıklara, TBMM’de
bizleri temsil eden milletvekillerine, ülkemizdeki tüm
valiliklere, tüm büyükşehir belediye başkanlıklarına,
İstanbul İli dahilinde bulunan tüm kamu kurum ve
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AKADEMİSYENLERİN GÖZÜNDEN

ÇEKMEKÖY
ŞEHİR, TARİH, TOPLUM VE GELECEK SEMPOZYUMU’YLA TARİHE NOT DÜŞÜLDÜ

Ç

ekmeköy Şehir, Tarih, Toplum ve Gelecek
sempozyumu Taşdelen Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde düzenlendi.
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Sempozyumda iki gün boyunca,
Şehir, Tarih, Toplum ve Gelecek,
Tarihin ışığında Çekmeköy’ün
Bugünü Anlamak, Çekmeköy’ün
Ekolojisi, “Çekmeköy’ün Nadir ve
Endemik Bitkileri, Çekmeköy ve
Çevresinin Ballı Bitkileri, Çekmeköy’de İktisadi Yapı, Ulaşım Ağları
Açısından Çekmeköy’ün Lojistik
Potansiyeli, Mimari ve Mekansal
Gelişim Açısından Çekmeköy konuları ele alındı.
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Sempozyuma eğitim dünyasından birçok akademisyenin yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, İlçe Garnizon Komutanı Hava Savunma Al-

bay Yusuf Diker, Çekmeköy Müftüsü Muhammed
Suiçmez, Sempozyumun Koordinatör Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Belediye Başkan
Yardımcıları Ahmet Epli, Fatih Sırmacı ve Latif
Coşar, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Şehir, Tarih, Toplum ve Gelecek Sempozyumu
iki gün boyunca devam etti. Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde yapılan bilgi şöleni Çekmeköy’ün
gelişimi tarihsel perspektifle ele alındı. Bilim kurulu

başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun’un
tanıtım konuşmasıyla başlayan sempozyumda Çekmeköy’ün sosyolojik,
iktisadi, ekolojik ve mimari yapısı
tartışılmaya açıldı. İlk olma özelliği
taşıyan sempozyumun birinci
oturumuna Prof. Dr. Şengül Öymen
Gür, Prof. Dr. Korkut Tuna, Doç. Dr.
Sırma Turgut, Mimar Celaleddin
Çelik katıldı. Katılımcılar şehirlerin
sorunları, kentleşmeyle ortaya çıkan
faktörleri ele aldı. Sempozyum öncesinde Çekmeköy’ü tanıtan kısa bir
film gösterimi yapıldı.

Haberler

Sempozyumun koordinatör Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, toplumları ve ülkeleri geleceğe taşıyan
en önemli şeyin bilgi olduğunu belirterek, “Bilgi varsa eğitim, sağlık ve hukuk var. Belediye Başkanımızın
bize verdiği yön tayininde artık Çekmeköy’ün eğitimde, kültürde İstanbul’un parmakla gösterilen ilçesi olması yolunda devam edeceğiz. Şehir tarih ve gelecekle alakalı 2 günlük bir sunumla, hocalarımızı dinleyeceğiz. Bunun sonunda da sempozyumu kitaplaştırarak Çekmeköy’ü, sadece İstanbul değil, 81 vilayetimizin
bildiği ve herkesin merak ettiği bir ilçe haline getireceğiz,” dedi.

Çekmeköy’ün Olmazsa Olmazı Eğitimdir!
Sempozyumda konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “7 buçuk 8 yılda Çekmeköy’de çok şeyler yaptık.
‘Bugün Çekmeköy’ün çok acil bir ihtiyacı var, hemen yarına yetiştirelim diyeceğimiz hiçbir acil sorunumuz yok. Birçok hizmeti
eğitim, sağlık, kültürel anlamda sorunu bu 8 yıl içinde çözmüş olduk. Çekmeköy ilçe olduğunda bir lisemiz vardı. Bugün 35 lisemiz
var. Önümüzdeki cuma bir okulumuzun açılışını yapacağız. Çünkü
Çekmeköy’de eğitim çok önemsediğimiz bir hizmet,” dedi.
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Çekmeköy’ün eğitim ve kültürel çalışmalarıyla öne çıkmasını istediğini belirten Başkan Poyraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üsküdar ve Beyoğlu ilçemiz ne kadar gelişirse gelişsin onları
ölçü alarak bir gayret içinde olmam. Çünkü onlar gerçek İstanbul’du.
Üsküdar dendiği zaman Kız Kulesi,
boğazı denizi akla gelir. Biz dedik
ki Çekmeköy denince akla ne gelsin.
Çekmeköy dendiği zaman da Eğitim
Vadisi gelsin, Kültür Vadisi gelsin,
dedik. Hamdolsun Allah’a gerçekten
bugün geldiğimiz noktada bunları artık
gururla Çekmeköy için söyleyebiliyoruz. Eğitimde, kültürde çok önemli bir
noktaya geldik. Biz Çekmeköy’de çok
şey başaralım istiyoruz. Ama sizler;
özellikle bu konuda vereceğiniz eğitimlerle, bizler de elimizden geldiği kadar,
birebir halkımıza temas eden kardeşlerimiz var, bu şehre bu İstanbul’a bir
nebze katkıda bulunabilmesi için gayret
edeceğiz ve sonunda da İnşallah dua
alacağız,” dedi.

G

Sağlık

loballeşme ile birlikte
teknoloji ve hız hayatımıza gün geçtikçe
daha çok giriyor. Diş
Hekimliği de diğer
bütün meslek dalları gibi gün
geçtikçe daha çok dijitalleşiyor.
Yapılan araştırmalarda hastaların günümüzde diş hekimlerini
kullandıkları teknolojilere ve
sahip oldukları kliniklerin fiziki
durumu ve buna bağlı olarak
pozitif yorumlar üzerine seçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yapılan araştırmaların çoğunda
hastaların diş hekimi koltuğu
korkusuna paralel olarak
hekimlerinden daha az seansta,
daha hızlı ve konforlu tedaviler
beklediği tüm dünya tarafından
kabul edilmektedir. Peki, dijital
teknolojiler kliniğimizde bizlere
ne avantaj sağlayabilir? Gündelik klinik prosedürlerimizi daha
verimli hale getirip, bize farklı
tedavi olanakları sunabilir mi?

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ VE

TEKNOLOJİNİN

Yani hiçbir problem yaşanmadığı takdirde bile ortalama
en az 8 gün içerisinde hastanın
diş hekimini minimum 3 kez
ziyaret etmesi ile dişler ağıza
takılır. Dijital diş hekimliğinde
ise akıllı bilgisayar kullanılır.
Hastalar kliniğe geldiği zaman
akıllı bilgisayarın ağız içi
tarayıcısı ile ağız içinden ortalama 5 ile 30 dakika içerisinde
ölçü alınır ve alınan görüntülerden bilgisayar ortamında sanal
bir model oluşturulur. Bu sanal
model üzerinde bilgisayar programı ile dişin tasarımı yapılır.
Tasarımı yapılan diş 3 boyutlu üretim ünitesinde üretilir.
Dijital sistemin klasik metotlara
göre en büyük avantajı üretim
esnasında insan eli değmediği
için yapılacak restorasyonun
hemen hemen hatasız olmasıdır
ve buna bağlı olarak tekli veya
birkaç diş için aynı gün çoklu
dişler için ise maksimum 2 gün
içerisinde hata payı neredeyse
yok denecek kadar az bir başarı
ile dişler ağıza yerleştirilmeye
uygun hale getirilir.
Sonuç olarak büyük oranda
hastaların dişleri tek seansta takılmakta, hastalarımızın
şikayet ettiği zaman problemi,
sürekli gelip gitme ve yavaş
işleyen süreç ortadan kalkmaktadır. Dünya üzerinde bugün
dijital diş hekimliği sunan çeşitli
firmalar bulunmaktadır, bizim
kliniğimizde de dünyada bu
işin öncüsü, sektörün en önde
gelenleri tarafından kullanılan
ve başarısı bilimsel olarak da
kanıtlanmış CEREC sistemi kullanılmaktadır.
Bir sonraki sayımızda yine güncel konularda buluşmak
dileğiyle…
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Dr. Sadık GENÇOĞLAN

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
sadik_genc@hotmail.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan

Dijital diş hekimliği, diş hekimliğindeki klasik yöntemlerle
yapılan işlemleri çok büyük
oranda ortadan kaldırarak
akıllı bir ağız içi tarayıcı ve
bilgisayarlar ve 3 boyutlu
modeller yardımıyla hastaların birçoğunun kafasındaki
klişeleşmiş algıyı ortadan
kaldırıyor. İşte tam bu noktada insanlarımızın “nasıl yani”
dediğini anımsayabiliyorum.
Örneklemek gerekirse klasik
olarak yani geleneksel metotlarda porselen, zirkonyum, seramikler gibi çeşitli
restorasyonları yapmak için
öncelikli olarak hastalarda sırası
ile tanı modelleri (ağız içerisinden ölçü kaşıkları ile ölçü
alarak) oluşturulması, ardından
da dişlerin kesilerek yapılacağı
labarotuara göndermek üzere
tekrar ölçü alınırdı. Laboratuvara gönderilen ölçüler ortalama 4 gün sonra dişin altyapı
provası yapılır bu aşamadan

sonra herhangi bir problem yoksa altyapılar tekrar laboratuvara
gönderilir yine ortalama 4 gün
sonrasında dişler ağıza takılırdı.
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AKIL ALMAZ GELİŞİMİ

Sağlık

PARANIN SERÜVENİ
1843 yılında piyasaya ilk çıktığı günden itibaren hayatımızın ayrılmaz bir
parçasıdır para… Peki, günümüzde kullandığımız paranın hangi değişim
ve dönüşümlerden geçtiğini biliyor muyuz? Hatırlayan ve hatırlayamayanlar için işte paranın ilginç serüveni
İlk ‘lira’ Sultan Abdülmecid döneminde 5 Ocak 1843’te “Osmanlı
Lirası” adıyla basılır. Henüz kâğıt
para basılmadan önce kullanılan
bu Osmanlı altın parasına “Sarı lira”
denirdi. 2 Haziran 1854’te çeyrek lira
ve 18 Şubat 1855’te de iki buçukluk
ve beşibiryerde’lerin basılmasına
başlanır.
Cumhuriyet döneminde ise, 30
Aralık 1925 tarih ve 701 Sayılı Mevcut Evrak-ı Nakdiye'nin Yenileriyle
İstibdaline Dair Kanun kabul edilerek
ilk Türk banknotlarının bastırılmasına
karar verilir.
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1927'de piyasaya çıkarılan ve ön
yüzünde Atatürk'ün bir portre fotoğrafının yer aldığı banknot, Cumhuriyet dönemindeki ilk kâğıt para
olup Birleşik Krallık' ta, Thomas de la
Rue şirketi tarafından 88 bin Britanya altınına bastırılır. 1, 5 ve 10 lirada
Atatürk'ün portresi, diğerlerinde ise
Atatürk hem filigranda hem de resim
olarak gözükmektedir. Üzerinde Osmanlı Türkçesi ve Fransızca yazıların
yanı sıra dönemin Maliye Bakanının

imzası yer alırdı. Paraların yeniden
Latin harfleriyle piyasaya çıkması
büyük bir masraf olduğu için 1927'de
basılan paralar 1928'deki harf devriminden sonra da yıllarca yürürlükte
kalmıştır. 1937'de tedavüle giren Latin
harfli paraların hepsinde Atatürk
portreleri bulunmaktaydı.
İsmet İnönü ilk kez cumhurbaşkanı
seçildiğinde Londra'ya haber
verilerek basılmakta olan paralardan
Atatürk'ün portreleri çıkartılır, yerine İnönü'nün portreleri konulur.
Böylece 1938 yılından 1951 yılına
kadar paralarda İnönü'nün portreleri
yer alır.
Cumhuriyet'in kuruluşundan
günümüze kadar 9 emisyon grubunda 24 farklı değerde ve 126 tertip
banknot dolaşıma çıkartılır. İlk altı
emisyon grubundaki banknotların
tamamı ile Yedinci Emisyon Grubundaki banknotların bir kısmı değişik
tarihlerde dolaşımdan kaldırılır ve 10
yıllık zamanaşımı sürecinin sonunda
değerini yitirir.

Birinci emisyon

Dönemin Maliye Bakanı başkanlığındaki komisyon tarafından 1,
5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 liralık
kupürlerden oluşan banknotlar
belirlenir; bir Birleşik Krallık firması
olan De La Rue tarafından filigranlı
kağıtlara kabartma olarak bastırılır.

İkinci emisyon

3 Ekim 1931 tarihinde Merkez
Bankası faaliyete geçer ve para
basma yetkisi bu kuruluşa verilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası kurulduktan sonra,
Harf Devrimi’nden önce basılan
eski yazılı banknotlar, yeni harfler
ile basılır ve yeni banknotlarla
değiştirilir.

Üçüncü emisyon

Bu dönemdeki paraların tamamı İsmet İnönü portreli olarak
bastırılır. 1942-1947 yılları arasında dolaşıma çıkartılan 6 farklı
değerde, 7 tertip paralar, bu defa
Birleşik Krallık, Almanya ve ABD'de
bastırılır.

Dördüncü emisyon

1947-48 yıllarında dolaşıma
çıkartılan 2 farklı değerde, 3 tertip
olan banknotların tamamı
İsmet İnönü portreli olup Amerika
Birleşik Devletleri'nde bastırılır.

Beşinci emisyon

Beşinci Emisyon Grubu banknotlar, 7 farklı değerde, 32 tertip
olarak basılır ve 1951-1971 yılları
arasında dolaşıma çıkartılır.

Altıncı emisyon

E6 banknotlar 7 farklı değerde, 18
tertipten oluşmaktadır. 1966-1983
yılları arasında dolaşıma çıkarılan
bu banknotlardan I. Tertip 20 Türk
lirası Birleşik Krallık'ta, diğerleri ise
Türkiye'de basılır.

Yedinci emisyon

1979 yılından itibaren dolaşıma
verilmeye başlanan E7 grubu
banknotlar 2002 yılı itibariyle 15
farklı değerde, 36 tertipten oluşmaktadır. Banknotların tamamı
Türkiye'de basılır.

Sekizinci emisyon

28 Ocak 2004 tarih ve 5083 sayılı
"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Para Birimi Hakkında Kanun"
gereğince Türkiye'de ilk kez
gerçekleştirilen Türk lirasından 6
sıfır atma operasyonu kapsamında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren dolaşıma verilir. E8 Grubu
banknotlar 6 farklı değerden oluşmaktadır. Bu banknotların tamamı
Türkiye'de basılmıştır.

İçindekiler

Röportaj

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI

HASAN CAN’DAN

ÇEKMEKÖY2023’E ÖZEL AÇIKLAMALAR

İstanbul’un yükselen değeri
Ümraniye’nin mimarı
Hasan Can ile 2. yılımıza
özel söyleşimizi
gerçekleştirdik…

katkı sağlayacak işler yapıyoruz.
“İnsanların en hayırlısı, insanlara
hayırlı olanıdır” buyuruyor Peygamberimiz. Tanıdığı tanımadığı
herkese, hak edip etmediğine
bakmadan yardımcı olmayı telkin
eden bir dine mensubuz. Tüm
insanlık için fedakârlıkta bulunan
insanlar erdemleriyle anılırlar. Bu
sebeplerle hayatla ilgili bir soru
sorulduğunda ben, insanlara
faydalı olmayı kendime düstur
edindiğimi söylerim.

3 dönemdir Ümraniye Belediye Başkanısınız. Öne çıkan
hizmetlerinizden bahseder
misiniz?
12 yıl boyunca Ümraniye’de rekor
olarak tanımlanan hizmetlere
imza attık. Nikâh Sarayı, Aşevi,
Kültür Merkezleri, Bilgievleri,
Çocuk Trafık Eğitim Parkı, Belediye Hizmet Binası, Aile Sağlığı
Merkezleri, Okullar, Asfalt Fabri-
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1953 Balıkesir doğumluyum
ama 1961'den bu yana Ümraniye'de ikamet ediyorum. Evli ve
iki çocuk babasıyım. Eğitime
Ümraniye’de başladım. İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsü'nden
mezun olduktan sonra Ankara Laborant Meslek Lisesi'nde
öğretmenlik yaptım. Aynı yıllarda
ikinci üniversite olarak ODTÜ
İdari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü'nde öğrenim
gördüm. Yedek subaylık sonrasında ticarete atıldım. Henüz küçük
bir yerleşim yeri olduğu yıllardan
bu yana Ümraniye’de yaşıyorum. Bizler çocukluğumuzdan
itibaren tüm aile fertlerimiz ve
hocalarımızın, vatana ve millete hizmet etmenin önemli ve
erdemli bir görev olduğu telkiniyle yetiştik, Allah hepsinden razı
olsun. Bu sebeple çocukluğumdan itibaren, insanların hayatlarını kolaylaştıracak eylemlerde
bulunmayı kendime görev bildim.
Şimdi de vatandaşın hayatına

kası, açık ve kapalı spor
sahaları, parklar, yeşil
alanlar, camiler gibi 350’yi
aşkın kalıcı eseri Ümraniyemize kazandırdık. Verdiğimiz
ruhsat ve inşaat alanı rakamlarında Türkiye rekoru kırdık.
Sosyal belediyecilik hizmetlerinde
örnek çalışmalara imza attık.
Kültürel ve sanatsal alanlarda
gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle
Ümraniye’nin adını uluslararası
platforma taşıdık. Ümraniye; borçsuz olarak kentsel dönüşümünü
tamamlaması ve ilçe sakinlerine
hizmet vermek üzere yaptırdığı
350 kalıcı eserle ilçe belediyeleri
arasında örnek gösteriliyor. Son
12 yılda yapı stoku açısından
yüzde 65 yenilenen ilçe, depreme dayanıklı altyapısıyla da
dikkat çekiyor. Ayrıca, yeşil alan
miktarıyla Türkiye’nin ötesine
geçerek Avrupa standartlarının
üzerine çıkan ilçede, kişi başına
12 m² yeşil alan düşüyor. Yapılan
dev hizmetlerle imaj değiştiren
Ümraniye’yi, değişen vizyonu ve
gelişen sosyo-kültürel yapısıyla
İstanbul’un yeni cazibe merkezi
hâline getirdik.
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Belediye Başkanı
Hasan Can kimdir,
nasıl biridir kısaca
tanıyabilir miyiz?

Röportaj
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İstanbul’un diğer ilçelerine
göre Ümraniye’nin eğitim
seviyesi ne durumda ve belediye olarak bu konuda ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?
Geleceğin inşası ancak çocukların doğru ve iyi bir şekilde
eğitilmesiyle mümkündür. Yanlış
eğitimi telafı etmek mümkün
değil. Bizler de bunun bilinciyle
ilçedeki çocukların eğitimine katkı
sağlamaya çalışıyoruz. Üstün
zekâlı çocukların öğretmen ve
ebeveynlerini eğitiyoruz. Değerler
eğitimi kulüpleriyle geleneksel
değerlerimizi geleceğe taşıyor
spor okullarımızla zinde gençler
yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu
sayede yıllık 7 bin gencimizin
katıldığı spor organizasyonumuzu
9 yıldır sürdürüyoruz. Çünkü
eğitim, bizim milletimiz için tarih
boyunca oluşturulan bir gelenektir. Bu gelenek, siyasi ve sosyal
şartlar nedeniyle bazı dönemlerde
sekteye uğrasa da, son dönemde yapılan köklü değişimlerle
toplum nezdinde daha önemli
hâle gelmiştir. Gerek hükûmetimiz, gerekse devletimizin bütün
organları, sivil toplum kuruluşları
ve belediyeler olarak, devrim
niteliğindeki çalışmalara imza
attık. Hükûmetimiz tarafından
hayata geçirilen 4+4+4 sistemi
ile çocuklarımızın yolu açıldı. Biz
de göreve geldiğimiz ilk günden beri, gençlerimizin modern ortamlarda eğitim almaları
için elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Geleceğe yön verecek
olan çocuklarımız ve gençlerimiz
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için ilçemize yeni okullar kazandırmaya ve onların eğitimine
takviye olarak ilmî ve kültürel
programlar gerçekleştirmeye
devam ediyoruz. Belediye olarak,
12 yıldan bu yana ilçemizde bulunan okul, kurs ve yurtlara katkı
sağlamaktan büyük bir mutluluk
duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki,
yeni binalarda ve iyi şartlarda eğitim almak çocuklarımızı olumlu
yönde etkileyecektir. Fakat eğitim
söz konusu olduğunda maddi
ve manevi şartların bir bütün
olarak ele alınması gerektiğine
inanıyorum. Bu sebeple, eğitimle
ilgili çalışmalarımız sadece okul,
kültür merkezi ya da bilgi evi
binaları inşa etmek değil; buralarda çocuklarımıza hak ettikleri ve
onları iyi günlere taşıyacak eğitimi
verebilmektir. Her mahalledeki
öğrencilerimize ulaşabilmek ve
eğitimin ulaşılabilirliğini sağlamak
adına Ümraniye’nin her noktasına
Bilgi Evi ve Kültür Merkezi inşa
ettik. Buralarda açtığımız kurslar
ve yaptığımız kültürel etkinlikler,
çevre ilçe vatandaşları tarafından
da rağbet görüyor. Her yaştan
ve her alandan vatandaşımıza,
uygun olarak gerçekleştirmeye
çalıştığımız çeşitli konulardaki
seminer, sempozyum, konferans
ve diğer etkinliklerimiz, uzman
akademisyenler tarafından
gerçekleştiriliyor. Ev hanımlarına
veya çocuklara hitap eden etkinliklere imza atıyor; Türkçede
olmayan klasik eserlerin çevirilerini belediye olarak desteklemeye
çalışıyoruz.

Yakın gelecekte nasıl bir
Ümraniye hayal ediyorsunuz?
Yeni yapılar, yollar, kavşaklar,
alışveriş merkezleri, prestijli mekânlar, yenilenen cadde ve sokaklarla çehresi değişen Ümraniye,
inşa edilmekte olan İstanbul
Finans Merkezi ve yapımı
tamamlanmak üzere olan
metroyla birlikte İstanbul’un
merkezi hâline gelecek. İş dünyası
ve büyük şirketlerin Finans
Merkezi’nin çevresinde konuşlanmasıyla emlak, inşaat gibi birtakım
sektörler hareketlenecek, bölgede
ve çevresinde ciddi anlamda bir
değişim; büyük iş merkezleri,
plazalar ve alışveriş merkezlerinin
inşasıyla da önemli bir ekonomik hareketlenme yaşanacak.
Tüm bunlar, ilçede yaşayan
vatandaşların sosyo-ekonomik
yapısına da yansıyacaktır. Yıllardır
gerçekleştirdiğimiz; kültür, sanat
ve eğitim faaliyetlerinin etkilerini de yakın gelecekte görmeye
başlayacağız. Tüm bunlar bir
araya geldiğinde Anadolu yakasının yıldızı hâline gelmiş, tüm
sakinleri mutlu bir Ümraniye hayal ediyorum. Şu anda bu hayali
büyük oranda gerçekleştirmiş
olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bulunduğunuz makam gereği
sürekli istenilen durumundasınız. Peki, bir belediye
başkanı olarak halkımızdan
isteğiniz var mı?
Ülke olarak zor günler geçirdik,
bu süreci milletimizin sayesinde

atlattık. Aziz milletimizin vatan
sevgisi sayesinde aşamayacağımız
zorluk yok inşaallah. Benim
milletimizden beklentim; birlik ve
beraberliğimizin bozulmaması,
vatanımızda huzur içinde
yaşayabilmemiz adına herkesin
bireysel olarak üzerine düşeni yapmaya devam etmesi ve
yetiştireceğimiz nesillere dost
ve düşmanlarımızı iyi anlatarak,
onların millî ve dinî anlamda dolu
birer yetişkin olmalarını sağlamalarıdır. Unutulan tarih, tekerrür
eder. Bizler çocuklarımıza yeterli değerler eğitimi vermez ve
yaşanan olayları tüm veçheleriyle
anlatmazsak, bu tip hadiselerin
tekrar yaşanmasını engelleyemeyiz. Bu yüzden yarının kahramanı olan gençlerimizin iyi
yetişmesi için herkes elini taşın
altına koymalıdır.
Çocuklarımız ve gençlerimizden
isteğim ise, ailelerinin ve milletin onlar için yaptıklarının ve

onlardan umduklarının farkında
olarak her alanda çalışıp kendilerine, ailelerine, vatana ve millete
hayırlı işler yapmak için çabalamalarıdır. Yarına dair çocuklarımız
ve gençlerimizden bunu özellikle
bekliyoruz.u yüzden onların Allah
gayretlerini artırsın inşaallah.

Yoğun çalışma temponuzdan
fırsat bulup kendinize ve
ailenize zaman ayırabiliyor
musunuz?
Bizler yoğun çalışan insanlarız.
Ben, 7/24 çalışan bir belediye
başkanıyım. Bu yüzden ailemle
vakit geçirmekte zorlanıyorum.
Fakat şükür ki ailem de insanlara
hizmet etme erdeminin farkında
olan kişilerden oluşuyor, bu konuda bana anlayış gösterdikleri gibi,
en büyük yardımı da kendilerinden görüyorum. Allah hepsinden
razı olsun.

Hasan Can’la
Kısa Kısa
Burcunuz?

Burçlarla hiç ilgilenmedim fala da
hiç inanmadım bu yüzden hangi
burç olduğumu bilmem ama 26
Aralık doğumluyum.

En çok sevdiğiniz şair?

Birçok şair ismi verebilirim fakat
en sevdiğim şair tabi ki başta
Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz
onu sevmeyen yoktur herhalde ve
de akabinde Necip Fazıl Kısakürek
diyebilirim.

Hobileriniz nelerdir?

Kendimi bildim bileli hep bir mücadelenin içinde oldum. Hobiye
çok fazla ayıracak vaktim olmadı.
Ama yürüyüş yapmayı severim
fırsat buldukça kitap okumayı da.

Röportaj

Röportaj

kalitesidir. Ve oy merkezli değil
vatandaşın memnuniyeti, aynı
zamanda Allah’ın rızasını gözetme
merkezlidir. Büyük hedef Allah’ın
rızası olmalı ondan sonra insanların
mutluluğunu sağlamak olmalı. Yani
5 yaşındaki çocuk seçmen değildir
ama bizim hedefımizdir. Lisedeki,
ortaokuldaki çocuk hedef kitlemizdir. Henüz doğmamış çocuk,
sağlıklı olarak bu dünyaya gelip
sağlıklı bir ortamda yaşamasını
temin edecek imkanları hazırlamak
bizim hedefımızdendir.

Hizmet?

Neden korkarsınız?

Sevmediğiniz yanınız?

Belediye başkanlığı?

En çok yanlış anlaşılmaktan korkarım. Bu beni üzer ve korkutur.
Çünkü bunun ileri boyutu iftiradır.
Allah korusun. Onun dışında
her insan gibi vahşi bir hayvanla
karşı karşıya olmaktan korkarım (gülüyor). Fakat karanlıktan
korkmak yüksek bir yerde yürüyememek gibi korkularım yok çok
şükür.

İnsanın kendi kendine özeleştiri
yapması kolay değil. Bu huyumu
sevmiyorum dediğinizde insanın
o huyunu değiştirmesi lazım. Sevi
yorsun ki değiştiremiyorsun.
Biraz belki fazla kuralcıyım dersem mübalağa etmiş olmam. Bir
de hem sevdiğim hem de sevmediğim yönüm biraz işkoliğim
hatta biraz değil çok işkoliğim.

Bunların hepsi benim için hizmet
anlamı taşıyor. Hizmet odaklı
olduğu için Belediye başkanlığı
ağır bir yük.

En çok sevdiğiniz yemek?

Sevdiğiniz yönünüz?

Genel olarak iyi pişmiş yemeği
severim ama en çok kuru fasulye
derim kuru fasulye bizim milli
yemeğimizdir. Ben muhacir
kökenli olduğumdan dedelerimiz
140 sene evvel gelmiş Bulgaristan’dan ama buna rağmen o
muhacir kök insanın karakterine sirayet ediyor. Balkan insanı
sebzeyi sever biz sebze yemeyi
severiz yoğurtlu sebzeleri severiz.
Yoğurtlu ıspanak mı, kebap mı
deseniz yoğurtlu ıspanak derim.

Mücadeleciyimdir. İnatlaşma
şeklinde değil ama başarıyı yakalama noktasında başarıya odaklanmış şeklinde azmimiz vardır.
Çok şükür bugüne kadarda hep
başarı muvaffakiyet nasip oldu
ama buna rağmen ne denir gayret
bizden tevfık Cenab-ı Haktan.

En çok sevdiğiniz tatlı?
Sütlacı, kazandibini ve iyi yapılmış
dondurmayı severim.

Seçmen?
Seçmene de hiçbir seçimde
olmayacak vaatte bulunmadım
söylediğim şey de soyut kavramlardır. Yani seçimlerde ben soyut
kavramlarla propaganda yaptım.
Sizlere yol yapacağım şunu yapacağım bunu yapacağım demedim şunu söyledim tabii ki yol yapacağız bunlar belediye başkanının
yapması gereken doğal işler ama
bizim ufuk çizip hedef belirleyip o hedefIeri yapacağız derim.
Seçmen kandırılması gereken oy
deposu değil doğru söylenilmesi,
hizmet edilmesi gereken insan

Çekmeköy 2023 Dergisi okurlarına iletmek istediğim kültürel ve
öğretici bir içeriğe sahip mizanpajı
böylesine güzel bir dergiyi okuyup
yakınlarına da tavsiye etmeleri olacaktır. Bunun yanı sıra tüm çalışanlara ve özellikle Ahmet Poyraz
kardeşime de başarılarının daim
olmasını diliyorum.
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Her rengi severim fakat elbisede lacivert bana yakışıyor diye
düşünüyor-um. Ama yeşilin her
tonunu seviyorum. Bir de rengin
neyle güzel durduğu önemli tabii.
Gül rengine yeşil olmaz değil mi?
Güle kırmızı yakışır, pembe yakışır.
Gülde kırmızıyı severim, bayrakta kırmızıyı severim her rengin
yakıştığı özel şeyler vardır.

Siyaseti de her düzgün
Müslümanın meşgul olması gereken bir iş diye düşünüyorum.
Gençlere de mutlaka siyasetle
uğraşın diyorum. Siyaset demek
Milletvekili, Belediye başkanı,
Bakan, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olmak demek değildir.
Bunlar siyasetin resmi görevleridir.
Siyasetle meşgul olmak memleket
meselelerine kafa yorma sanatıdır.

Son olarak Çekmeköy2023
Dergisi okuyucularına iletmek
istediğiniz bir mesajınız var mı?
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Tuttuğunuz takım?
Ümraniyespor (gülüyor).

Sevdiğiniz renk?

Siyaset?

Hizmet zaten bizim
inancımız gereği yapmamız gereken; “ insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.
Peygamberimiz aleyhisselam
söylüyor bunu. Olay bundan ibaret.

YENİKAPI RUHU
Haberler

Köşe Yazısı

ÇEKMEKÖY’DE DEVAM EDİYOR

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ile

birlikte ilçedeki siyasi parti temsilciliklerini ve

yönetimlerini ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi,
Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi’ni

ziyaret eden Başkan Poyraz birlik beraberlik mesajı
verdi.

Ziyaretlerde kendisini ağırlayan yöneticilere misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Poyraz, ülkemizde ve Çekmeköy’deki birlik ve beraberlik ruhunun
devam etmesi temennisinde bulundu.

EYVAH
!
YİNE AYNI SENARYO
Bu tatlı kâr Amerika’nın iştahını
kabartmıştı. Ama böyle olmuyordu. Daha önemli ya da önemli
hale gelecek/getirilecek sebepler
bulmalıydı. Taliban’dan devşirilen
El kaide bu sırada imdada yetişti.
ABD’nin Ruslara karşın yetiştirdiği
Taliban, El Kaide olmuş
Amerika’nın simgesel kulelerini
yerle bir etmişti. (Yerseniz tabi)
Kahraman(!) ABD askerleri bu kez
hem kendilerinin hem de dünyanın
başına bela olan El Kaide terör
örgütünü temizlemek için Af-

ganistan’ı kurtarma(!) girişiminde
bulundu. Yine kan, yine gözyaşı
bıraktı arkasında. Sorsanız Afganistan’ı da kurtarmıştı. İstediğini aldıktan yıllar sonra kendine kök söktüren El Kaide lideri
Ladin’i (Pakistan’ı işgal ederek)
öldürdüğünü ve cesedini denize
attığını söyledi. (yine yerseniz)
Acemiliğini ilk körfez savaşında
atan ABD gözünü yeniden Irak’a
dikti. İkinci harekâtı bu kez
Saddam’ı devirmek üzere planladı.
İlk “kurtarma” harekâtı yaklaşık
40 gün sürerken, 2003 yılında
başlattığı harekât resmi olarak 8
yıl sürdü. Çünkü burada kurtarma
yok “özgürleştirme” vardı. ABD’ye
göre Irak kimyasal silah sahibiydi ve komşularını (başta İsrail’i
tabi ki) tehdit ediyordu. Irak halkı
Saddam tehlikesinden kurtulup
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bedava petrol, Kuveyt’in yeniden
imarı, silahsızlanma nedeniyle
zaten azaltması gereken mühimmatın burada kullanılması ve
askeri malzemelerini yenilemesi ve
diğer kazanımlar bunların dışında
tabi)
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O

rtadoğu’daki ilk
kurtarma(!) harekâtını 1991
yılında Kuveyt için yapmıştı
Amerika. Öyle bir kahramanlık
sergilemişti ki gözlerimizden yaşlar
akar olmuştu. Nasıl olmasındı?
ABD dönemin Irak Devlet Başkanı
Saddam Hüseyin’e büyükelçisini
göndermiş, Kuveyt’i işgal etmeyi
düşünen Saddam’a “Bu Arapların
kendi arasındaki bir sorun ABD’yi
kesinlikle ilgilendirmez” dedirtmişti. Saddam bunu yol vermek olarak
algılayınca Kuveyt’i işgal etmiş,
ABD de Kuveyt’i kurtarmak üzere
Ortadoğu’ya girmişti. Kuveyt’i
özgürleştirmiş (!) karşılığında da 15
milyar dolar Suudi Arabistan’dan,
bir o kadar Kuveyt’ten, 10 milyar
dolar Almanya’dan 6.6 milyar
dolar da Japonya’dan “kurtarma” parası almıştı. (Irak’tan aldığı

İçindekiler

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sanatlar…

tesadüftür ki bölgede El Kaide bitmiş yerine DEAŞ denilen bir terör
örgütü türemişti.
Hem ülke hem de bölge bu terör
örgütünden temizlenmeliydi. Her
ne kadar bu örgütün çok tehlikeli
olduğu sivilleri hunharca katlettiği
görüntüler ortaya saçılırken ABD
ses çıkarmamış olsa da zamanı
gelmişti. (belki de korku salgınının
her yeri kaplamasını beklemişti) Kahraman (!) ABD askerleri
dünyayı bu büyük beladan kurtarmalıydı.
DEAŞ’ın iyice büyüdüğüne kani
olunca da harekât başladı. Daha
önce özgürleştirdiği ülkeye bu
kez “kurtarmak” için yeniden girdi
ABD. (Girdi derken aslında hiç
çıkmamıştı. Görünen lider İbadi
olsa da aslında 5 bin kişilik ABD’li

askeri danışman heyeti yönetiyordu ülkeyi)
Eyvah dememdeki neden de
bu zaten. ABD yine on binlerce
sivil ceset, harap olmuş bir Musul ve Şii Haşdi Şabi milislerine
teslim edilecek bir kent bırakacak
arkasında. Bunun farkında olan
Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “operasyonda da masada da varım” demesi de bu
yüzden zaten.
“Senin okyanus ötesinden gelip
“kurtarmaya” çalıştığın bu topraklarda benim bin yıllık mazim
var. Bu operasyona senin hakkın
varsa benim senden bin kat daha
hakkım var. Bölgenin haritasını
çizerken bana sormadan yapamazsın” diyoruz Türkiye olarak.
Çok da iyi yapıyoruz.

İ
GÜLÜZAR ÇEVİK
Çini hocası ve çini sanatçısı
glzrakar@hotmail.com

nce ince işlediler bir oya gibi
özendiler göz nuru dediler
emek verdiler. Sonra, sonra
vazgeçtiler, herkes unuttu yüz
çevirdi, oda boynunu büktü veda
etmek üzere bizlere. Geçmişimize
sahip çıkalım bizi biz yapan
değerlere yüz çevirmeyelim. Buna
bakır işlemeciliğiyle başlamaya ne
dersiniz ?
Bakırın bulunması tarih öncesine
uzanıyor ve alet, silah yapımında
kullanılan ilk maden olduğu da
biliniyor. Son yıllarda arkeolojik
kazılarda elde edilen somut veriler,
dünyada ilk kez madenciliğin
günümüzden yaklaşık 10 bin yıl
önce Anadolu’da Çayönü’nde
başladığını kanıtlıyor. Nitekim
ilk üreticiliğe geçiş evresine ait
önemli bir kültür merkezi olan
Çatalhöyük’te, M.Ö.7. bin yılda ilk

arıtılma işleminin gerçekleştirildiği
de anlaşılıyor. Tabiatta yaygın
olarak bulunan bakır cevheri,
arıtılan madenlerin başında geliyor.
Yapılan kazıların sonuçlarına göre,
madencilikte ilk adım olan "tavlama" işleminin, yani madeni ısıtarak
yumuşatıp işlenir hale getirme
usulünün ilk kez Anadolu insanı
tarafından gerçekleştirildiği bilinmekte.
Düz levha şeklinde elde bulunan
bakırın çekiçle çukurlaştırılıp,
sopayla dövüldükten sonra, şimşir
ağacından yapılan örste kenarlarını
kaldırmak suretiyle şekle sokulup kazan, tepsi, güğüm, bakraç,
tas vb. haline getirilmesi işine ise
bakırcılık denir. Bakırın yumuşak
olması, onun çekiçle dövülerek
sertleştirildikten sonra süslenmesi
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Geçmişimize sahip çıkalım
bizi biz yapan değerlere yüz çevirmeyelim.
Buna bakır işlemeciliğiyle başlamaya ne
dersiniz ?
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Murat ÇİÇEK

TV 24 Genel Yayın
Yönetmeni

,,

,,

özgürleştirilmeliydi ve bunu kahraman (!) ABD askeri yapabilirdi.
Gerçi “Kimyasal Silah” iddiasının
yalan olduğu sonradan ortaya çıktı
ama Saddam çoktan idam edilmiş,
Irak özgürleşmişti (!) bile. 31 Aralık
2011 tarihinde son ABD bayrağı
Irak’taki gönderden indirildiğinde
geride; öldürülen milyonlarca
Iraklı, harabeye dönmüş bir ülke,
dağılmış coğrafi ve demografik
yapı, bitmiş bir yönetim kalmış,
ülke altın tepsi içinde
kendisine “büyük şeytan” diyen
İran’a teslim edilmişti nerdeyse.
Etrafta harıl harıl kurtarılacak ülke
ararken, yönünü daha önce iki
kez özgürleştirdiği Irak’a çevirdi.
Nasılsa koltukta Irak’tan ziyade
ABD ve İran’ın çıkarları için çalışan
başbakanlar vardı. Ayrıca ne

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Süsleme özgün özellikler
taşıyabileceği gibi, taklit edilerek
de yapılabilir. Önemli olan eşyayı
fabrika malından ayırt edici özelliği
olan ve onu el sanatı ürünü olarak
nitelememizi sağlayan süslemenin bulunmasıdır. Bakırcılık
mesleğinde çırak yetiştirmenin ayrı
bir önemi vardır. Çırak, körük çevirmek ve çivi üretmekle işe başlar;
ufak parçaları keser, yuvarlaklaştırır,
çivi haline getirir. Arkasından taslak
yapmak, bakır haşlamak gelir. Bakır
haşlama, çıraklıkta, ustalıkta bakırı
süsleme, şekillendirme anlamına
gelir. Çırak bunları öğrenince kalfa
olur ve ustalığa bir adım daha yaklaşır. Metal Levha İşlemeciliği yani
bakırcılık mesleğinin eski önemi
kalmadığı gibi giderek yok olan
meslekler grubuna dahil olmaktadır. Bunun nedeni, üretilen malların kullanım alanlarının giderek
daralması ve yerine başka
maddelerin geçmesidir. Önceki
devirlerde mutfakların vazgeçilmez
kapkacakları olan bakırın yerini,
krom, çelik, porselen, alüminyum,
plastik ve cam eşya almaktadır.
Bakır ve kalayın pahalı olması da
bir başka olumsuz unsurdur.
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yumuşak olması nedeniyle ince
bir işçilik gerektirmektedir. Bakırı
kullanılır, ya da bir süs eşyası haline
getirene kadar ustanın uyguladığı
birçok işlem vardır.
Bakırcı ustası, yapacağı eşyanın,
örneğin kazanın önce taslağını
çıkarır. Ardından tokmakla gövdeyi şekillendirir. Bakır levhayı
tavladıktan yani ısıttıktan sonra ay
şeklindeki bir örsü, yer örsü ya da

yer demiri üzerinde tahta tokmakla çukurlaştırır. Bakıra gerekli şekli
verdikten sonra dip tarafın perdahlanmasına geçer. Bunun içinde
örsle dip tarafı çukurlaştırır, gövde
demiriyle gövde dibini, kazan
örsünde şekillendirir. Gövdeyi, yer
örsüyle gövde dibi birbiriyle uyumlu olacak şekle sokar. Bunun için
tırnak makasıyla kenarları keser,
bir parçayı içeriye ya da dışarıya
doğru büker; bu işlemlerden sonra
iş kaynağa gelmektedir. Bakırın
kaynak işi için de bir takım işlemlerden geçirilen hazırlanmış kazan
gövdesi, kaynak bittikten sonra
çekiçle dövülerek süsleme işlemleri yapılır. Bakırı çekiçle vurarak
süslemek, hem daha güzel, daha
gösterişli hale getirmek hem de
sertleştirmek için yapılır. Bu şekilde
bakırın ezilme olasılığı en aza
indirgenmiş olur. Bakırcı ustası
süsleme işini yaparken de birtakım
şeylere dikkat etmek zorundadır.
Süsleme çekiç vurarak yapıldığı
için, çekiç aynı derecede, aynı
güç ölçüsünde vurulmalı ve vuruş
esnasında çok dikkatli olunmalıdır.
Özellikle kenar vuruşlarında yapılacak yanlışlar bir daha düzeltilemez.
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için de olanak sağlar. Bu işlemler
yapıldıktan sonra bakır kalaylanır.
Kalay yapıldıktan sonra süsleri
ortadan kalkmaz. Kalay olmazsa bakır kabın içerisine konan
yemek ya da içecekler zehir
haline gelir. Bakırcılık özellikle
Karadeniz’de yaygındır. Hatta
denilebilir ki bakırcılık Rize’nin
Salarha yöresinde ilk kez yapılmaya başlanmıştır. Bakırcılık, bakırın
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Röportaj

MECLİS
ÜYELERİMİZ

SITKI
AYDEMİR

Sorularımıza geçmeden önce
sizi tanımak isteriz. Bize kısaca
kendinizden bahseder misiniz?
1955, Diyarbakır-Çınar doğumluyum. Çınar ilçesinde hem Yazı
İşleri Müdürlüğü hem de Belediye
Başkan Yardımcılığı görevlerinde
bulundum. 1994’te İstanbul’a
geldim ve yaklaşık 22 yıldır
Çekmeköy’de ikamet ediyorum.
Daha önce 10 yıl kadar Diyarbakır’da nüfus müdürlüğü görevini sürdürdüm. Çocukluğumdan
beri siyasetin içindeyim. Bağımsız
Meclis Üyesi olarak aktif siyasete
devam ediyorum. Emekliyim,
yarım düzüne çocuğu ve torunu
olan bir aile babasıyım.
Siyasetle ilk tanışmanız nasıl
oldu ve niçin aktif siyasette bulunmayı tercih ettiniz?
Siyasetle tanışmama bir nevi
doğduğum bölgenin şartları
vesile oldu diyebilirim. Gençlik
yıllarımda çeşitli sivil toplum
kuruluşlarına katılarak siyasete
adım attım. Devlet memuru olduktan sonra ‘Memur Sen’ de aktif
siyaset yapmaya başladım. 10 yıl

Siyaset toplum sanatıdır. Bu
sanatı icra etmek için adım adım
ilerlenmesi gerektir. Bu sebeple
yerel bir siyasetçi olarak doğru başlangıçlar ve halkla daha
iç içe olabilmek adına siyasetin
yerelden başlaması gerektiğine
inananlardanım. Alaylı-mektepli
konusunda ise şunu söyleyebilirim; mektepli olmak elbette avantaj sağlar. Fakat alaylı olmanın
da faydalarını kendi hayatımda
görüyorum. 31 yıllık memuriyet
hayatım eğitim yılına çevrilirse
yaklaşık 5 üniversite diplomasına
denk gelir sanırım. Dolayısıyla
“ille de mektep” diyorum ama

Neden Belediye Meclisi’ne üye
oldunuz? Belediye Meclisi’ne
katılınca hayatınızda ne gibi
değişiklikler oldu?
31 yıllık serüvenimin bana kazandırdığı bilgi birikimini topluma
aktarmak adına meclis üyeliğini
tercih ettim. Belediyelerin ve
meclis üyelerinin toplumda ne
denli önemli bir konuma sahip
olduğu malumunuzdur. Farkındalık oluşturmak adına bu zor
göreve bu yüzden talip oldum.
Topluma yapılan hizmetlerde kayda değer bir çalışmanın
içerisinde bulunmayı önemsiyorum. Meclis üyeliğimin ilk
döneminde olmama rağmen bu
konuda başarılı olduğumu da
düşünüyorum.
İdealist biri olarak toplum için
siyaset yapan bir insanım. Eğer
toplumda istenilen birlik beraberliğin oluşmasını amaçlıyorsak
kendi çıkarlarımızdan önce toplumun çıkarlarını düşünmek durumundayız. Şahsen buna özen
gösterdiğimi düşünüyorum.
Hayatımda en büyük değişiklik
memuriyette başladı. Devlete
karşı sorumluyken siyasi hayatın içerisinde hem devlete
hem topluma karşı sorumlu
oluyorsunuz. Sorumluluğunuz
katlanıyor, ama toplumun sorunlarını birebir yaşamak ve bir
çözüm arayışına girmek kutsal bir
görev gibi. İnsanlara faydalı olmanın verdiği mutluluk en büyük
kazancım, kaybım ise kendime ve
aileme daha az zaman ayırmak
zorunda kalmam.
Belediye meclisi içerisinde bulunduğunuz görev nedir?
Belediye kanunun birinci maddesi
şunu söyler; belediye, “medeni
ve mahalli müşterek ihtiyaçların
teminiyle mükelleftir.” Bunu objektif olarak herhangi bir ideolojik
çerçeveden bakmaksızın incelediğinizde hayatınızın her yönünü
tarif etmektedir. Türkiye’de var
olan bütün sorunları ve çözümleri
kendi içinde göstermektedir.
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Siyasetin yerelden başladığına
inananlardan mısınız? Hemen
hemen her meslek dalı için
yapılan alaylı mektepli ayrımında hangi tarafın savunucususunuz?

‘alaylı’ olmanın kazandırdığı tecrübenin ve çıkarılan derslerin de
göz ardı edilmemesi gerektiğini
düşünüyorum.

Kasım 2016

Kasım 2016

Bağımsız Meclis Üyesi
Sıtkı Aydemir’le
birlikteyiz...

nüfus müdürü olarak çalıştıktan
sonra belediyeye geçiş yaptım ve
belediyede olunca ister istemez
siyasetin içerisinde oluyorsunuz.
Bildiğiniz gibi şu anda da meclis
üyesi olarak siyasi hayatımı devam ettirmekteyim.

İşinizdeki zorluklar nelerdir?
Meclis üyeliği severek
yaptığım, başarılı olduğum bir iş. Geçmişimdeki tecrübelerim ve
birikimim sebebiyle
işimde çok zorlandığımı
söyleyemem. Çok
okurum, kanunları
araştırırım, konuyla ilgili
sempozyumlara katılırım.
Hatta personel yasası
yapıldığında çalışmalar
için Ankara’ya davet edilen 7
belediye çalışanından biriyim.
Dolayısıyla sağlam bir temelim
olduğu için zorlukları çok kolay
ekarte edebiliyorum.

Şu anda yaptığınız işin dışında
ne iş yapmak isterdiniz?
Bilgi birikimi ve tecrübelerimi
toplumla paylaşabileceğim,
kendimi iyi hissettiğim ve faydalı
olabileceğim tek alan siyaset.
Yani yine siyaset, yine siyaset…
Çekmeköy’le ilgili herhangi
bir sosyal sorumluluk projesi
gerçekleştirdiniz mi? Bölgemize
yönelik gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?
Çekmeköy’de 2.200’e yakın
aileleriyle birlikte yaşayan ‘işitme
engelli’ vatandaşlarımız var. Bu
vatandaşlarımızın kendi içlerinde
bir dayanışma sağlaması ve aktif
yaşantıya katılmaları için 4 yıl
kadar önce kurucu başkanlığını
yaptığım “Çekmeköy İşitme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü”

Röportaj – Soner KARTAL

ALTIN KARINCAÖDÜLÜ

Ç

ekmeköy Belediyesi Arama
Kurtarma Ekibi ÇEKUT,
Marmara Belediyeler

Birliği tarafından düzenlenen
Altın Karınca yarışmasında Afet
Yönetimi Kategorisi’nde ödüle
layık görüldü. Destek Hizmetleri
Müdürlüğü koordinasyonunda,
belediye personelleri tarafından
kurulan ÇEKUT, kurulduğu ilk
yıl yıllarca devam eden projeleri
geride bırakarak, Altın Karınca
Ödülü’nün sahibi oldu.
Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu’nun da aralarında
bulunduğu jüri tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucunda
ödüle layık görülen Çekmeköy
Belediyesi’nin ödülünü, ÇEKUT
projesinin Genel Koordinatörü
Başkan Yardımcısı Ahmet Epli
ve ekibi birlikte aldı. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz adına törene katılan
Başkan Yardımcısı Epli ödülü,
Marmara Belediyeler Birliği
Başkanlığı’nı da yapan Bursa

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’tan aldı.

BAŞKAN POYRAZ'DAN
ÇEKUT EKİBİNE TEŞEKKÜR
Programı nedeniyle ödül törenine
katılamayan Başkan Poyraz,
ödüllü ekibi belediyede ağırlayarak, tebrik ve teşekkürlerini
iletti. Başkan Poyraz, “Kaza ve
afet durumlarında can kaybının
en aza indirilmesi için bilinçli ve
soğukkanlı ekiplerin önemi çok
büyük. Marmara depreminde
ülkemizde böyle bir bilinç yoktu.
Yaşadığımız o korkunç günlerden
ders almış olmamız gerekiyor.
Bu bilinçle bir adım atalım istedik. Duyarlı personellerimiz de
insan hayatı kurtarmaya gönüllü
oldu. Hepsine duyarlılıkları ve
çabaları için teşekkür ediyorum.
Kurulduğu ilk yıl, yıllarca devam
eden projeleri geride bırakarak,
ödül sahibi olmalarını da ayrıca
tebrik ediyorum,” dedi.
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Dolayısıyla
belediyecilik siyasette önemli ve kutsal bir konuma sahip.
Günümüzde bunun olumlu-olumsuz yansımaları görülmektedir. Kimi belediyelerde ekonomik sıkıntılar, kimi belediyelerde
ise çözümsüzlük kendini
hissettirir.
Biz meclis üyelerinin görevi
belediyenin bir nevi işlerini
kolaylaştırmak ve halkın istekleri
doğrultusunda hareket etmektir.
Meclis üyeliğini bağımsız aday
olarak sürdürmekteyim. Doğal
olarak herhangi bir komisyonda
görevim yok. Yerel siyasete bakış
açım hizmette doğruya teşekkür,
yanlışa boyun eğmemek ve engellemektir. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka ama mutlaka
bağımsız olmak durumundasınız.
Çünkü herhangi bir siyasi partiye
bağlılık o partinin kurum çizgileri istikametinde hareket etmeyi
gerektirir. Mesela bir belediye
başkanı düşünün müthiş çalışmaları var ve doğru bir insan. Ama
içerisinde bulunduğunuz siyasi
taraf sebebiyle muhalefet yapmak
durumundasınız. Benim yapım
buna uygun değil; kötüye kötü,
iyiye iyi demeyi tercih ederim
daha çok.

Eşim de Çekmeköy Belediyesi’nde çalışmakta ve siyaseti bilen
bir insan. Sıkıntıları gün içerisinde
birlikte yaşasak da eve herhangi
bir sorun asla yansıtmayız. Evin
kapısından içeri girdiğimiz an
iş, siyaset meşguliyetimiz ne ise
geride bırakarak yaşantımıza
devam ediyoruz.

Bir diğer konu ise; ülkemizin
temel sorununu olan eğitim. Bu
konuyla yakından ilgilenerek
yeri geldiğinde düşüncelerimi
etrafımla ve yetkililerle paylaşıyorum. Çekmeköy’ün ihtiyaçları
gün geçtikçe değişiyor. Değişimin
sebebi hem gelişim hem de nüfus
yoğunluğunun artmasıdır. Tabii ki bu durum daha büyük bir
eğitim açlığına sebep olmaktadır.
Çekmeköy’de çok ciddi eğitim
yatırımları yapılmıştır fakat yeterli
olmayan bölgelerimiz hala bulunmakta.

ÇEKUT’A
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İşinizle ilgili olumlu ya da
olumsuz yaşadıklarınız, özel
hayatınıza yansıyor mu?

açıldı. Engelli vatandaşları
aileleriyle aynı çatı altında buluşturan ve kuruluş amacına hizmet
eden nadir derneklerden biridir.
Bu derneği bir adım daha ileri
götürmek için “Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Derneği”
olarak adı değiştirildi. Marmara
Bölgesi Erkek Futbolunda ikinci,
kadın voleybolda Türkiye ikincisi
olan ve hatta milli takıma oyuncu
veren başarılı bir dernektir. Yeni
ismiyle önümüzdeki yıllarda daha
fazla başarılara imza atacağını
düşünüyorum.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve çalışma arkadaşlarına, Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Derneği’ne
sağladıkları desteklerinden dolayı
teşekkür ediyorum.

Haberler

İçindekiler

EN CAZİP
BANYO FİKİRLERİ

U

fak dokunuşlarla banyolarınızı çok daha
kullanışlı ve şık ortamlara dönüştürebilir, banyonuzda
geçirdiğiniz zamanları keyifli
hale getirebilirsiniz. Banyonuzun görünümünde büyük
değişiklikler yapmak için
bütçeniz müsait
olmayabilir, kendiniz bir şeyler
yapmak isteyebilirsiniz. Bu gibi
durumlarda küçük değişiklikler
yaparak hoş bir banyo dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Siz
değerli okuyucularımıza sunmak için bir araya getirdiğimiz
fikirlerle hayalini kurduğunuz
bir banyoya kavuşabilmeniz
artık çok kolay.

1.

Banyonuzda kullanışlı ve şık alanlar
açmak istiyorsanız, pratik depolama alanları oluşturarak tüm kişisel
bakım ürünlerinizi, havludan temizlik
eşyalarına kadar pek çok eşyanızı
saklayabilirsiniz. Özellikle küçük banyolu evlerde pratik ve akıllı saklama
çözümleri uygulamak banyonuza
hareket alanı açarak sizi oldukça
rahatlatacaktır.

3.

Birçok ev kadınının her alanda ihtiyaç
duyduğu çekmece içi düzenleyiciler banyolarda adeta hayat kurtarır
hale geldi. Banyo dolaplarının raflı
bölümlerine çekmece içi düzenleyiciler
yerleştirerek çok daha düzenli olmasını
ve şık görünmesini sağlayabilirsiniz.
İsteğe bağlı saç, cilt ve yüz bakımı
için kullandığınız ürünleri ve yerleştireceğiniz çeşitli eşyalarınızı düzenleyiciler sayesinde ortadan kaldırarak
görüntü kirliliğine son verebilirsiniz.

pratik fikirse ahşap bir dosya kutusunu
veya gazeteliği dolabın iç kapağına
monte ederek, saç kurutma makinesi
ve saç şekillendiricileri için düzenli bir
şekilde kullanabileceğimiz saklama
alanı oluşturmamız mümkün olabilir. Bir başka depolama örneği de tel
sepet veya klasörler kullanarak banyo
dolabınızın yan tarafına geniş, tel bir
sepet monte ettirerek alan açabilirsiniz.
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2.
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Banyonuzda kullanışlı ve şık
alanlar açmak istiyorsanız,
pratik depolama alanları
oluşturarak pek çok eşyanızı
saklayabilirsiniz.

Kadınların çok sık kullandığı ve
vazgeçemediği eşyalardan biri de
şüphesiz saçlarını şekillendirmek için
kullandıkları aletler. Saç şekillendiricilerinin fazla yer kapladığını düşünenler için oldukça pratik bir saklama
alanı oluşturabilir, hem yerden
tasarruf etmek hem de şık bir çözüm
üretmek için maşanızı, düzleştiricinizi
veya saç kurutma makinanızı rulo
pvc yardımıyla banyo dolabınızın iç
kapağına yapıştırabilirsiniz. Bir diğer

Dekorasyon

4.

Dekorasyon

Banyolar da aksesuar kullanmak bir
ayrıcalıktır. Önemli aksesuarlardan
biri de çiçeklerdir. Çiçekler kullanarak
banyoda farklı tasarımlar uygulayabilmek mümkün. Mesela renkli cam
şişelere, kavanozlara yerleştirdiğiniz
çiçekleri banyonuzdaki köşelere koyabilir, bu kavanoz ve şişeleri banyodaki dolabınızın, lavabonuzun üzerinde,
küvet kenarlarında ya da hoşunuza
gidecek bir köşede kullanabilirsiniz.

5.

Tepsiler de tüm evin çeşitli yerlerinde
kullanabileceğiniz bir banyo aksesuar
çeşididir. Banyonuzun tarzına ve
renklerine göre yapabileceğiniz şık
tepsilerde, misafirin banyo da
kullanacağı havluları, sabunları,
şampuan vb. malzemelerinizi
yerleştirerek kullanıma sunabilirsiniz.

6.

Birçok eşya gibi evde kullanılan
dolaplar da zamanla eskiyerek
yıpranır. Yıpranan banyo dolaplarını
değiştirmek istiyoruz onları farklı bir
renge boyatıp zarif çiçek desenleriyle
yeni ve sağlam bir görüntü kazandırabilirsiniz.

8.
Tepsiler de tüm evin çeşitli
yerlerinde kullanabileceğiniz bir
banyo aksesuar çeşididir.

Hasır sepetler adeta cankurtaran gibi
lavabonuzun altına koyarak değerlendirmek size alan açar ve havlularınızı hasır sepetlerde saklamak
sureti ile yerden tasarruf etmenizi de
sağlayacaktır.

10.

Son olarak Yaz aylarının vazgeçilmezi
deniz havasını banyonuzda hissetmek
isteyebilir o havayı estirebilirsiniz.
Nasıl mı? İstiridye kabuklarından
oluşan mumlukları banyonuzda tercih
edip, deniz kabuklarından ve denizyıldızlarından yapılmış dekoratif
bir ayna ile bunu yaşatabilirsiniz.

Kendin Yap !
KONSERVE KUTULARINDAN
HAVLULUK
MALZEMELER: İsteğe bağlı miktarda
konserve kutusu, duvar kağıdı - renkli kağıt,
sprey boya ve kurdale.
YAPILISI: Konserve kutuları temizlenir ve
aynı ebatlarda kesilen kağıtlar yapıştırılır.
Sırasıyla üstüste dizip kurdela yardımıyla
bağlanır. Havluluğunuz hazır.
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Banyolara daha doğal bir görünüm kazandırmak için, zemini sudan etkilenmeyen
parke ile döşemek de uygulayabileceğiniz
farklı fikirlerden biri. Doğal ve sıcak bir
izlenim bırakan ahşap kullanarak banyoyu
daha ferah bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

9.
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7.

Sıra dışı dekorasyona meraklıysanız ve
dikkat çekici aksesuarlar kullanmayı
seviyorsanız, merdivenden havluluk
oldukça enteresan bir fikir. Evde kullanmadığınız eski ahşap bir merdiven
varsa havluluğa çevirerek yeni bir
oluşuma imza atabilirsiniz.

Köşe Yazısı

Başarılı İnsanlarıns

s

İlginç Uyku Alışkanlıkları

Thomas Edison uykunun zaman kaybı olduğunu düşünüyordu ve kısa
şekerlemeleri tercih ediyordu. Leonardo da Vinci de öyle, hatta çok fazla uykunun bir diğer adı da Vinci uykusudur. Nikola Tesla yalnızca iki
saat uyuyordu. Bu ortak nokta başarılarının sırrı olabilir mi? Uykusuzluk ve beraberinde gelen hezeyan başarının gizli kaynağı mı? Belki de
bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlardı. Sonuçta hepsi üstün yetenekli
dâhilerdi.

Oğuzhan AYDEMİR

Köşe Yazısı

LEONARDO DA VINCI

VOLTAIRE

SIGMUND FREUD

Da Vinci, Edison’ınkinden daha
zorlu bir çok fazlı uyku alışkanlığına sahipti. Uberman uyku
döngüsü adıverilen bu modelde,
Da Vinci her dört saatte bir 20
dakikalık şekerlemeler yapıyordu.
Günde uyuyarak geçirdiği zaman
yalnızca 2 saatti. Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen,
döneminin önemli bir filozofu,
astronomu, mimarı, mühendisi,
mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı,botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı
ve ressamıdır.

Voltaire, gece 12.00’de yatıp,
yalnızca dört saat sonra uyanmayı
alışkanlık haline getirmişti.
Balzac gibi büyük bir kahve
tutkunu olan Voltaire’in günde
40 bardağa kadar kahve içtiği
söylenir. Fransız yazar ve filozof.
Daha çok mahlası Voltaire olarak
tanınmıştı. Fransız ve Aydınlanma hareketine büyük
katkısı olmuştur.Din ve ifade

Freud gece 12:30’dan 06.30’a
kadar yalnızca 6 saat uyuyordu.
Bunda kendi kendini yüksek doz
kokain ile tedavi etme deneylerinin etkisi olduğu düşünülüyor.
Ayrıca sürekli sigara içtiği için,
kanser tedavisi kapsamında 33
ameliyat geçirdi. Psikanaliz öğretisini geliştirmiş olan
Avusturyalı nörolog. Kişiliğin
5 farklı dönemden geçerek
geliştiğini öne süren Psikanalitik
kuramın kurucusudur.

özgürlüklerinin yanı sıra,
insan hakları konusundaki
düşünceleri ve felsefi yazıları ile
ünlenmiştir.

BigBrandBeds’in BBC ve BusinessInsider gibi kaynaklara dayandırarak
derlediği alanında devrim yapmış insanların uyku alışkanlıklarından
bazıları şu şekilde:

Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

THOMAS EDISON

Recep Tayyip Erdoğan; siyasette
dev adımlarla kısa sürede zirveye
ulaşan başarılı bir politikacıdır.
AK Parti’nin kurucusu olan
Sayın Erdoğan, 15 iktidarda
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı makamına halk tarafından
seçilmiştir. Bu başarısının sırrını
Başbakan olduğu dönemde;
“Sürekli koşuşturuyoruz, kilomuzu her zamanki gibi korumaya
çalışıyoruz. Zinde olmamız lazım.
Günde ortalama 6 saat uyuyabiliyorum” şeklinde açıklamıştır.

Gece 12.00’de yatıp, 02.00’de
uyanıyordu. Tesla’nın garip uyku
düzeni daha 25 yaşındayken sinirsel
çöküntü yaşamasına sebep oldu.
Neyse ki kendini toparlamayı
başardı ve çalışmalarına 38 yıl
gibi uzun bir süre daha devam
etti. Sırp kökenli Amerikalı mucit,fizikçi ve elektrofizik uzmanı.
Aslında dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden’
değiştirebilecek birçok kullanılan
ve kullanılmayan’ deneye/buluşa da
imza atmıştır. Özellikle ‘elektriğin
kablosuz taşınabilmesi’ gibi bir buluşu ve bunu kanıtlaması onun ne
kadar benzersiz bir mucit olduğunu
açıklar.

Edison uykunun zaman kaybı
olduğunu düşünüyordu ve
mümkün olduğunca az uyumaya
çalışıyordu. Benimsediği çok
fazla uyku alışkanlığına göre,
günde altı kez yarımşar
saatlik şekerlemeler yaparak
toplam 3 saat uyuyordu. 20.
yüzyıl yaşamını icatlarıyla büyük
bir şekilde etkileyen Amerikalı mucit ve iş adamıdır. Bazı
icatları tamamen orijinal olmakla
birlikte eski icatların geliştirilmesi veya yönetimi altında çalışan
yüzlerce işçiye aittir.

RICHARD BRANSON

WOLFGANG AMADEUS
MOZART
Mozart genellikle gece 01.00’e
kadar beste yapıyordu. Ardından
5 saatlik deliksiz bir uykuya
yatıp, saat 06.00’da kalkıyor ve
bestelerine kaldığı yerden devam
ediyordu. Klasik Batı Müziği’nde
Klasik dönemin etkili ve üretken
bestekarlarından biridir. Yapıtları, senfonileri, konçertoları, oda
orkestralarını, piyanoyu, operayı
ve korolu müzikleri etkilemiştir.
35 yıllık ömrüne 626 eser
sığdırmıştır.

"

Büyük bir
kahve tutkunu olan
Voltaire’in günde 40
bardağa kadar kahve
içtiği söylenir.

Günümüzün en büyük
başarı öykülerinden birinin
başrolünde olan Branson, gece
11:30’dan 05.45’e kadar uyuyor.
Her sabah egzersiz yapıyor
ve ailesiyle vakit geçiriyor.
Richard Branson 350’den fazla
şirketi bulunan Virgin şirketler
grubunun CEO’su.

"
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NIKOLA TESLA
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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ŞEHZADELERİN

OYUNU ‘MANGALA’

OKULLARDA

Çekmeköy Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu’nda
gerçekleşen dağıtım törenine Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş
katıldı.
Sınıfları dolaşarak okullara verilecek mangala setlerini
öğrencilere emanet eden Başkan Poyraz öğrencilere şu
tavsiyelerde bulundu:

“Osmanlı da Şehzadelerin eğitim sürecinde de kullanılan milli zeka oyunumuz Mangala’nın yeniden canlanması ve yaygınlığının artması için hazırladığımız bu
oyun setinin sizlere çok şey katacağına inanıyoruz. Özü
asırlar öncesine dayanan ve bugün sizlere sunduğumuz
milli oyunumuz Mangala’nın nesilden nesile aktarılması için artık sıra sizde. Oyunu oynarken eğlenmeniz,
eğlenirken öğrenmenizi istiyoruz. Kasım ayı içinde yapacağımız bu turnuvada sizlere başarılar diliyorum.”

Ç
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ekmeköy Belediyesi Spor İşleri
Müdürlüğü öğrencilerin zeka ve strateji
becerilerini geliştirmek, başarılarını
üst seviyelere çıkarmak ve sosyalleşmelerini
sağlamak amacıyla Türk zeka ve strateji oyunu
olan ‘Mangala’ oyun setleri hazırladı. Hazırlanan oyun setleri ilk ve orta dereceli okullara
dağıtılmaya başlandı. Okullarda yapılacak
hazırlık çalışmalarının ardından Kasım ayı
içerisinde ilk ve orta dereceli okulları kapsayan
bir “mangala turnuvası” düzenlenecek. Türk
milletiyle özdeşleşmiş bu oyun 2012-2013
eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Zeka Oyunları seçmeli
dersi olarak okulların müfredatına eklendi.
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Köşe Yazısı

Bu bahsettiğim fiziksel
belirtiler ise aşağıda
sıralandığı gibidir:

• Uyuşmalar ( hissizlik veya karıncalanma hissi ),

• Çarpıntı, kalbin küt küt atması,
ya da kalp hızında artış meydana gelmesi,

• Kan basıncının yükselmesi,

• Terleme,
• Titreme veya sarsılma,
• Nefes alıp vermede güçlük
yaşanması, solunumun
sıklaşması,

EYVAH!
‘PANİK ATAK’ GEÇİRİYORUM…
T

oplumumuzda panik atak
olarak bilinen, genel olarak
ifade edilmek istenirse panik
bozukluk diye tanımlanan
psikiyatrik hastalığı hiç duydunuz
mu? Ya da şöyle sorsam duymayanınız var mı?

Ayşe Nurcan ÖZÜÇAĞLIYAN

• Mide bulantısı veya karın ağrısı,
• Baş dönmesi, ayakta duramama, sersemlik ya da bayılacak
gibi olma,
• Titreme, üşüme, ürperme, yada
ateş basması durumunun ortaya
çıkması

Hastalar genellikle yukarıdaki
belirtiler ile birlikte aşağıdaki
endişe ve korkuları yaşarlar:
• Yoksa kontrolümü mü kaybediyorum?
• Felç mi oluyorum?
• Kalp krizi mi geçiriyorum?
• Bana inme mi inecek?
• Ben çıldırıyor muyum?
• Delirecek miyim?
• Ölecek miyim?

Panik bozukluğu, panik nöbetlerle başlar. Ardından hastalar tekrar
olacak endişesini taşımaya başlar
ve bekleme sürecine girilir. Buna
da ‘beklenti anksiyetesi’ adı verilir.
Bununla birlikte hastalarda belirtilere karşı kaçınma davranışları
gözlenebilir. Hastaların %70’inde ilk
panik nöbetinin ortaya çıkmasından
önce kendilerini zorlayıcı, kendilerinde stres uyandırıcı yaşam olayları
mevcuttur. Bu hastalığın diğer
psikiyatrik hastalıklarla birlikte
görülme ihtimali çok yüksektir.
Burada yapılması gereken şey
aslında çok karmaşık değildir.
Öncelikle böyle bir durum ile
karşılaşılmışsa, bütün fiziksel
muayenelerden geçtikten sonra hemen bir psikiyatri uzmanı ile birlikte
bir psikoloğa başvurulmalıdır ve
doktor tarafından tanı koyulup ekip
olarak tedavi aşamasına geçilmelidir.
Tedavi sürecine de uyum sağlanmalıdır. Bununla birlikte stresle baş etme
becerilerine sahip olmak gerekmektedir ki bu konuyu birkaç sayı önce
sizlerle birlikte ele almıştık, orada
yazılanları tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Son olarak böyle bir nöbet
geçirdiğinizde elinizden geldiğince
sakin bir ortama geçmeli, kendinizi
rahat edeceğiniz bir pozisyona almalı
ve durumu normal bir süreç olarak
kabul edip nöbetin bitmesini beklemelisiniz. Artık siz de biliyorsunuz
ki herhangi bir kalp krizi veya felç
geçirmeyeceksiniz. Sadece bir anksiyete nöbeti yaşıyorsunuz ve bu da
birazdan geçecek. Mutlulukla kalın…
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Bu ay sizlerle birlikte bu konuyu ele
alalım istedim. Hiç kalp çarpıntısı,
nefes darlığı, halsizlik, titreme,
baş dönmesi, mide bulantısı
vb. şikâyetlerle doktor doktor
dolaşıp hiçbir şeyinizin olmadığını
öğrendiğiniz, defalarca kontrollere
gitmenize rağmen aynı cevapları
aldığınız oldu mu? Her ne kadar
hiçbir şeyiniz olmadığı söylense de

Panik bozukluğunu, kendiliğinden
ve beklenmedik panik nöbetleri
ile giden bir bunaltı yani anksiyete
bozukluğu olarak tanımlayabiliriz.
Panik nöbetler genellikle bir strese
cevap olarak beden tarafından ortaya konurlar ancak her zaman stresin
ortaya çıktığı an yaşanacak diye bir
şey söz konusu değildir. Bu atakların, ne zaman ve nerede geleceği
genellikle belli değildir. Uykuda bile
yaşanabilir; her an her yerde karşımıza çıkabilir. Belirtilerin, kişiden kişiye
de değişme özelliği vardır.

• Göğüste ağrı veya göğüste
sıkışma olması,

• Çevreye ve kendine yabancılaşma
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Hiç zannetmiyorum. Mutlaka
eşinizden dostunuzdan duymuşunuzdur, çok uzağa gitmeye gerek yok belki de sizler
yaşamışsınızdır veya yaşıyorsunuzdur. Peki ne olduğunu biliyor
musunuz veya ne kadar biliyorsunuz?

yaşadığınız bu bedensel yakınmalar
nedeniyle günlük hayat kaliteniz
olumsuz olarak etkileniyor mu?
O zaman panik bozukluk yaşıyor
olabilirsiniz. Başlarken de söylediğim
gibi az çok bilseniz de tam olarak bu
rahatsızlığın ne olduğunu
bilmeyebilirsiniz. O nedenle hadi
gelin aşağıda yazan tanımı birlikte
gözden geçirelim:

• Soluğun tıkandığını hissetme
veya boğuluyor gibi olma,

• Sık idrara çıkma,

Bu ve bunun gibi endişeli ifadeler bu
hastalığı yaşayan hastaların çoğunda
bulunur. Belirttiğim gibi belirtiler
kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.
Bu nöbetlerin en şiddetli olduğu
dönemi genellikle 5 – 10 dk. civarında sürer. Nadiren yarım saati geçse de
daha sonra şiddeti azalır. İlk başlarda
hastalar ne yapacağını şaşırırlar. Kalp
krizi geçirme, felç olma vb. korkuları
nedeni ile panik halinde yakınlarından kendilerine yardım etmelerini
isterler ve aileleri tarafından hemen
acil servise yetiştirilirler.

İçindekiler

H

ayatı başka bir yerinden yakalamış ve merdivenleri kendi keşfettiği basamaktan başlayarak çıkmayı seçmiş Turgay Güler... Geniş bir seven ve izleyici
kitlesinin arkasında olduğunun bilinciyle yere sağlam adımlarla basanlardan
o... Hayata bakışını ve duruşunu çok iyi belirlemiş biri, programındaki duruşu ise
kendi ifadesiyle; “İlk şart; sıradanlığa kesinlikle ama kesinlikle yer vermemek, ikinci
şart; dikkatlerden kaçanları, görülmeyenleri ya da gösterilmeyenleri ekrana taşımak, üçüncü şart; horoz dövüşüne müsaade etmemek.” Karşınızda Turgay Güler…

Sorulara geçmeden önce biraz
kendinden bahseder misin?
Yaşadığı süreç boyunca faydalı
işler yapmaya, işinde başarılı ve
üretken olmaya özen gösteren
biriyim. 1991’den bu yana gazetecilik mesleği içerisine birçok
çalışmayı sığdırmış, ‘Sürekli Sarı
Basın Kartı’ almaya hak kazanmış
ve çekirdekten yetişmiş bir gazeteciyim. Başlangıçta çeşitli dergi
ve gazetelerde görev aldım, özel
televizyonlar çıkmaya başlayınca
Kanal 7’te muhabirliğe başlayarak
renkli ve bir o kadar da zor televizyon dünyasına adım attım. O
dönemde Türkiye yine bir darbe
ile karşı karşıyaydı ve ben içinde
bulunduğumuz çetrefilli süreçte
gazeteciliğin tüm zorluklarını
yaşayan bir muhabirdim. Daha
sonra haber kanalları artınca, eski
adıyla ‘Haber 7’ olan ‘Ülke TV’
kanalında “Sıradışı” adlı programı
yapmaya başladım. Haftada 1
gün yaptığım ‘Sıradışı’ programı
inanılmaz ilgi gördü ve program iki
güne çıkarıldı. İlgi arttıkça üç-dörtbeş-altı güne çıkarıldı. Bir günü
de kendime izin olarak ayırdım. :)
İzinli olduğum günde programın
tekrarı yayınlanmaya devam etti ve
son olarak haftanın 5 günü yayınlanmak üzere
program günlerini sabitleştirdik.
Aynı süreçte Akşam Gazetesi’nde köşe yazarı olarak yazmaya başladım. İki yıldır da Güneş
Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyorum. İstanbul
doğumluyum, aslen Malatyalıyım.
Evliyim, birbirinden kıymetli 3
çocuk babasıyım.   
Hayatın seni savurduğu rüzgarlara uyum mu sağladın, yoksa
yönünü bilinçli olarak sen mi
seçtin?
Hayatın beni savurduğu rüzgarlara hiçbir zaman kapılmadım. 15
yaşımda ne düşünüyorsam, bugün
aynı istikamette daha gelişmiş

düşüncelere sahibim. Konuyla
ilgili başımdan geçen birkaç şeyi
paylaşmak istiyorum; Manyak
hakimin biri geçtiğimiz Ramazan
Bayramının arife günü, hafta sonu
olmasına rağmen, adliyeye gelerek
500 küsur sayfalık gerekçeli bir
karar yazıyor. Yazdığı gerekçede
karar şöyle sonlanıyor; “Fetullah
Gülen mehdidir.” Aynı gerekçede
benimle ilgili yurtdışı yasağı
koyarak diyor ki; “Turgay Güler
bir kitap yazmış, Fetullah Gülen’e
deccal diyor, onunla dalga geçiyor.” 2005 yılında kaleme aldığım
‘Mehdix’ adlı kitabımda geçenlerden bahsediyor. Henüz kimse bu
meseleleri konuşmazdan kaleme
aldığım kitabın düşman karak-

,,

Kadere inanırım, yapmam
gerekeni yaparım, takdir her
zaman Allah’ındır.
Hak etmediğim eleştirilere
kapalıyım ve bu tarz eleştirileri
fazlaca düşünür, peşine düşerim.

,,

TURGAY GÜLER
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terlerinden biriydi, FETÖ. Fetullah
Gülen hareketiyle benim yıldızım
hiç barışmadı ve öyle bir dönem
geldi ki Türkiye’nin genel siyaseti
içerisinde özellikle 2009’da ordumuz içerisinde bu cuntacılara karşı
mücadele öne çıkınca, geçmişteki
28 Şubat hatıralarıyla birlikte bu
yapıya olan mesafe toplumun
genelinde yerini ılımlı bir havaya
bıraktı. Daha dershane meselesi
tartışılırken şeytana ilk taşı Akşam
Gazetesi’nde ben attım. Dolayısıyla
hayatın rüzgarı beni hiçbir zaman
savurmadı. Bir kader var bunu
zorlamam, hırslı bir adam değilim.
20 yıl aynı kurumda çalışmak
bunun ispatı olsa gerek… Rüzgar
beni savurmak istese de, rüzgarın
esişi güzel olsa da istikametimi her
zaman kendim belirledim.   
Kendinin ne kadar farkındasın?
Mesela ne kadar eleştiriye açıksın?
Kendinle sık sık yüzleşir misin?
Kendimle barışığım ve kendimden
emin bir insanım. Karmaşık bir
adam değilim ve karmaşık işlerim
hiç olmadı. Çoğunlukla iş ortamındayım, herhangi bir PR çalışması
içerisinde olmadım, yani kendimi
farklı göstermeye çalışmadım.
Kadere inanırım, yapmam gerekeni yaparım, takdir her zaman
Allah’ındır. Hak etmediğim
eleştirilere kapalıyım ve bu tarz
eleştirileri fazlaca düşünür, peşine
düşerim. Kamuda çalışan biri olarak
her eleştiriye açık olmam lazım
ama haksız bir eleştiri aldığımda
‘ben bunu hak etmedim’ diye
düşünerek konunun üstüne
giderim. Aslında duymamış
gibi davranmak bu tarz
eleştirileri öldürür, duyarsanız konunuzda haklı
da olsanız eleştiriyi
büyütürsünüz. Bu
gerçeği bilmeme
rağmen tahammül
edemiyorum.
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Hain kalkışma
gecesinde seni izleyen herkesi
sokağa davet ettin. O Geceyi ve
sonrasını bizimle paylaşır mısın?
İnsanların itimat ettiği kişilerin
ağzından çıkanların önemli olduğu
bir geceyi yaşadık, bu süreçlerde
kamuoyu sizi dinler. Darbenin
ayak sesleri duyulduğunda mesajlar gelmeye başladı. Böyle olayların olma ihtimalinin farkındayız
ama insan yine de konduramıyor, darbe değil de başka bir
şeydir, tatbikattır diye düşünmeye
çalışıyor. Sonra anladık ki bir terslik
var, yayına ara verdim. Henüz
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan halka seslenmemişti.
Tayyip Bey’in yakınındaki insanlara
ulaşmaya çalıştım, haberi doğruladım ve yayına döndüm. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan
olsa ne yapardı diye düşündüm, ilk
yaptığım iş halkı sokağa çağırarak
darbeye karşı durmalarını sağlamaktı. Biz salası önceden okunan
bir milletiz, Çanakkale’de savaşa
giden gençlerimizin ellerine kına
yakılmış ve cepheye doğru yola
çıktıklarında salalar okunmuştu.
Müslüman ülkeler saldırıya maruz
kaldıklarında minarelerinden

Yakamızı bırakmayan hain eller,
dost gibi görünen lakin her fırsatta
sırtımızdan hançerleyen kahpe
yüzler ve hemen hemen her gün
yürek yakan şehit haberleri. Bu
pencereden baktığında Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsun?
Türkiye 100 yıl sonra bir tercih
yaptı. Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış 15 milyon nüfusa sahip bir
ülkeydik. Nüfusumuzun çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuklardan
oluşuyordu. Kalan nüfus gazilerdi;
kimi sakat, kimi büyük travmalar
içinde. Hepimizin ortak özelliği

savaştan çıkan bir millet olarak
yoksulluk içinde olmaktı. Bu
yaşantının üzerine bir devlet inşa
ettik, her şeyin üzerine bir çarşaf
sererek ayakta kalma mücadelesi
verdik. Kadrosuzduk, o günlerde
devletin çok önemli kadrolarına,
kumaşı Anadolu’da işlenmemiş
bir takım aileler yerleştirildi. Ve bu
aileler Türkiye’ye onlarca yıl ayak
bağı oldu, çok darbeler gördük ve
büyük sıkıntılar yaşadık. Bağımsızlığımızı ilan ettik, sadece ilan ettik
ama bağımsız olamadık. Bağımsız
olmak için de 90 yıldır mücadele
veriyoruz. En nihayetinde özellikle
2009 yılından bu yana “bir dakika,
biz bağımsız bir devletiz” dedik
ve ilan ettiğimiz bağımsızlığımızı
temellendireceğimizi, kökleştireceğimizi tüm dünyaya haykırdık.
Ondan sonra da başımıza gelmeyen kalmadı. PKK, FETÖ, DAEŞ
terör örgütlerinin isimleri farklı olsa
da; hemen hepsi siyasetin üst akıl
dediği, kiminin küresel aktör dediği
yapılar tarafından idare edildiğini

ve birbirinden farklı olmadıklarını
artık biliyoruz. Geçmişteki darbeleri de ABD yaptırmıştı, FETÖ’cü
darbeyi de yaptıran ABD’ydi. Dünden çok daha iyi bir konumdayız,
bugün bizim 2023 diye kodladığımız hedeflerimiz var. 2023’e
ulaşmamız daha çok köprü, yol
ve barajlar değildir, 2023 tam
bağımsızlığın kodlarıdır. Sizin böyle
bir iddianız olursa, üzerinize oynanan oyunlar ve saldırılar
da artar. Bu saldırıların azalması
için iddialarınızdan vazgeçerek
ekonomisi berbat, savunma gücü
olmayan, enflasyonla boğuşan,
koalisyonla yönetilen pespaye bir
ülke olmaya razı olmanız gerek.
Türkiye’de kimsenin buna rıza
göstereceğine inanmıyorum. Gezi,
17 Aralık, 6-7-8 Ekim olayları, PKK
saldırıları, 15 Temmuz hadisesini
yaşamamıza rağmen ekonomimiz
güçlenerek ayakta kalmaya devam
ediyor. Biz büyük bir birliktelik
meydana getirdik ve Türkiye burada takılıp düşerse domino etkisi
oluşturur. Birçok ülke kaderini
bizimle birleştirdi. Yani ümitsiz
olmaya gerek yok, bu saldırılar
bir yere kadar devam edecek.
Karşımızda bir sadist var, bu sadist
büyümek için öldürürken kendini
de öldürür. Bu sadist büyümek için
bugüne kadar öldürdü ama şimdi
kendini öldürüyor farkında değil.
Körü körüne ABD düşmanlığım
yok, dünya artık çok küçük, uzak

kıtalar artık komşumuz. Dolayısıyla
böyle bir dünyada herkes huzur
istiyor. Bu huzuru bozmak isteyenler, ebediyen zulümlerini
sürdüremeyecekler. Zulümle abat
olunmaz, biz bunu biliyoruz ama
onlar bilmiyorlar çünkü fıtratlarında zalimlik var. Bu zulüm yakın
zamanda bitecek, biterken zalimi
de bitecek. Dünden çok çok daha
umutluyum.   
Programını benzerlerinden farklı
kılan nedir?
Öncelikle şunu söylemeliyim,
çıkardığım her konuk iki saatlik
program sonunda bitti mi diyor.
Ev ortamı kadar samimi bir şekilde
program gerçekleştiriyoruz. Köşelerimiz yoktur son derece
şeffafızdır. Televizyonculukta en
kolay iş insanları karşı karşıya
getirerek hararetli bir tartışma
oluşturup reytingleri arttırmaktır.
Yaklaşık 10 yıldır yaptığım programda kendiliğinden gelişen
bir-iki olay dışında asla böyle bir
duruma müsaade etmeden izlenebilir olmayı başardım. İzleyicilere
gerçeği verme gayesindeyim.
Kumaşı Anadolu tezgâhında dokunanlara bir şeyler söylüyorum,
tarafım yerli ve millidir. Buna itiraz
getirilenlere ve değerlere yapılan
saygısızlıklara programımda yer
vermem. Konudan bağımsız olarak
şunu

Televizyonculukta en kolay iş insanları
karşı karşıya getirerek hararetli bir
tartışma oluşturup reytingleri arttırmaktır.
Yaklaşık 10 yıldır yaptığım programda
kendiliğinden gelişen bir-iki olay dışında
asla böyle bir duruma müsaade
etmeden izlenebilir olmayı başardım.
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Geçtiğimiz günlerde bir sosyal
medya sitesinde bana karşı yapılan
yanlış eleştirileri gördüm, özellikle 15 Temmuz sonrası şahsıma
çirkin saldırılar, iftiralar ayyuka
çıktı. Çünkü kamuoyu üzerinde
etkili olduğumu düşünüyorlar ve
ileride yapacağı şeyler için o etkiyi
yok etmeyi amaçlıyorlar. Diyorlar ki; “Turgay Beyi her zaman
barda, pavyonda görüyorum,
siz bakmayın onun duruşuna,
düşüncelerine” vs. Bir başkası; “bu
namussuzlarla mücadele etmeliyiz,” yazmış. Okuduğumda çokça
güldüm. Numaralarını bulup
aradım; “yemin eder misin beni
pavyonda gördüğüne?” öbürüne
“bana bir tane namussuzluğumu
söyler misin?” dediğimde aldığım
cevaplar; genel yazıldığı, benim
ismimi yazdığı halde beni kast
etmediğiydi. Velhasıl kelam, özür
dilediler ve helalleştik. Yürüdüğüm
yolda yanlışım yok ama varmış
gibi gösterdikleri zaman Mimar
Sinan misali yamuk minareyi
düzelterek yoluma devam ediyorum. Bu bağlamda haksız ve çirkin
eleştirilere kapalıyım hatta tahammülüm yok.   

salalar okunur. O duygu yoğunluğuyla bunlar aklıma geldi,
dışarıda Türkiye’ye karşı bir saldırı
olduğunu ve saldırının arkasında
ABD olduğunu hepimiz biliyorduk.
Madem öyle, milletimizin sokağa
çıkıp ülkesini savunması gerekir,
ülkemizi kurtaracaksak tıpkı
Çanakkale’de olduğu gibi camilerimizden salalar okunmalı. Bu
çağrıyı defalarca yaptım, o ara
Diyanet İşleri Başkanı’na ulaşarak
çağrıya destek istedim. Tanklar
için belediyelere çağrıda bulundum. Ne kadar kamyon varsa
çıkarılmasını ve tankların, kışlaların
önünün kesilmesini istedim. Darbecilerin bu süreçteki belki de tek
manyaklıkları TRT’ye gidip bildiri
okutmasıydı. Eskiden olduğu gibi
ilerlemek istediler sanırım ama
artık birçok televizyon kanalı var.
Yeni bir çağrı yaparak televizyon
binalarının önünde önlem alınmasını istedim. Başıma bir şey gelecek korkusundan değil, sesimizi
kesmemeleri için böyle bir istekte
bulundum. Ve CNN’i esir aldıklarında kurtarmalarını istedim. Kanal 7
binasına iki tank görevlendirmişler,
fakat yolumuzu kesmeyi başaramayarak Haliç Köprüsü’ne gidiyorlar. Daha sonra da vatandaşlar
giderek darbecileri teslim alıyor.
Buna benzer birçok hikayeleri olan
bir gece yaşadık, sesimizi kesmeyi
başarsalardı süreç başka şekilde
sonuçlanabilirdi. Ama sonuç olarak
bu millet o gece gerçek bir destana imza attı. 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da anlatmak isterim; Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nu iki kez programa
davet ettim, kabul etti fakat gelmedi. “Taraflı medya beni televizyonlara çıkarmıyor,” diye sitem
ettiğinde de çağırdım, programa
katılmadı. Yani farklı görüşlere
programımda yer veriyorum ama
birçok programda yapıldığı gibi
farklı düşüncelerin kapışmasına ve
izleyiciye bu ucuzluğun gösterilmesine asla izin vermiyorum.   
Programın ‘ismiyle müsemma’ olarak sıra dışı olduğunu
düşünüyor musun?
Kesinlikle. Bizim meslekte; “köpek
adamı ısırdığı zaman haber değil,
adam köpeği ısırdığı zaman haberdir” görüşüyle hareket edilir. Ben
olaya; bir adam köpeği ısırıyorsa
haber değil hastanelik durum
vardır diye bakıyorum. Köpeğin
fıtratında ısırmak var ama insanın
fıtratında yok. Sıradan olanın sıra
dışı olaya dönüştürüldüğü bir
ülkede sıra dışı olanı sıradanlaştıran
bir adamım. Toplum ve medya bu
anlamda terse giderken o yoldan
tek başıma geri döndüğüm için
sıra dışı oldum.  
Hayatında, hayalinde olmak istediğin kişiye ne kadar yakınsın?

Mesleki açıdan pişmanlıkların var
mı?
Bir daha dünyaya gelsem yine aynı
mesleği seçerdim. Mesleki açıdan
hiçbir pişmanlığım yok.   
Neyi elde etmek uğruna her şeyi
göze alırsın?
Dünyevi bir şeyi elde etmek için
hiçbir şeyi göze almam. En iyi
makam, en yüksek para dahil.
Ahiret hayatı için her şeyi göze
alabilirim.   

Bugüne dek attığın en cesur adım
ne oldu?
İlk adımım gezi olaylarına karşı net
bir tavır ortaya koymamdı. 17-25
Aralıkta yine aynı cesur adımları
attım, son olarak 15 Temmuz’da
koca bir adım attım. Tabii sadece
şahsım değil, toplum olarak büyük
ve cesur adımlar attık. Dedelerimiz
bize bu ülkeyi bırakırken ülkeyi
torunlarımıza devretme borcu da
bıraktılar. 15 Temmuz’da borcumuzu ödedik ve inancımızın
gereği neyse onu yaptık.   
En son kime, neden kızdın?
Hayatımda en çok kızdığım olay,
durum, kişi Fetullah! Herhalde dünya ondan daha rezilini,
aşağılığı, yalancısını, vahşisini
görmemiştir, bu millet görmemişti.
Kızgınlığım onun bir kukla olmasını
bilmeme rağmen geçmiyor ve
geçmeyecek!  

Gazete mi televizyon ekranı mı
seni daha çok heyecanlandırıyor?
Gazeteyle başladım, televizyonun
başka bir cazibesi olduğu için uzun
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ekmeköy Merkez Mahallesi’ne yeni cami yapımı
için hayırsever iş adamları
ile protokol imzalandı

Çekmeköy Merkez Mahallesi
Köroğlu Caddesi’ndeki mevcut
caminin yıkılarak yerine yenisinin
yapılması için Çekmeköylü işadamlarıyla prorokol imzalandı. Çekmeköy Belediyesi’nde gerçekleşen imza
törenine Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
İlçe Müftüsü Muhammed Suiçmez
ve caminin yapımına destek olacak
hayırsever işadamları katıldı.
Caminin ve aynı bahçe içinde
bulunan, bir dönem belediye binası
olarak da kullanılan Kur’an Kursu
binasının yıkımları kademeli olarak
yapılacak. Caminin yıkılmasının
ardından Kur’an Kursu binasının
ilk katının kullanımına sunulması,
caminin tamamlanmasının ardından da kurs binasının yıkılarak
yeniden yapılması planlanıyor.
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yıllar televizyonda çalıştım. Ekran
biraz daha rahat, yazılı basın bu
işin daha zor olanı. Fakat emin
olun, bu mesleği seven için medya
araçları birbiriyle kıyaslanmaması
gereken olgulardır. Ekran önemli
ama çağımız gereği dijitalde de var
olmanız gerekiyor, gazetede de.
Eğer gazeteciyseniz medyanın her
platformunda yer almalısınız.  

20’li yaşlara ulaşmadan hep yaşımı
büyük göstermeye çalışırdım.
20’li yaşları keyifle sürdüm. 30’a
gelince; ya ben 30 oldum
dedim, yaşayanlar bilir. Bu duruma
alışırken 40 oldum! Artık 40-41
demek 50 demektir. Sanırım 18-25
arası yaşlarıma dönmek isterdim.   

MERKEZ MAHALLESİ’NE
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Hayatında ve hayalinde olmak
istediğim bir kişi hiç olmadı. Bu
da bana hep enteresan gelmiştir,
bir gencin odasına astığı ünlülerin posterlerine hiç anlam
verememişimdir. Hayatımın hiçbir
döneminde tüm samimiyetimle
söylüyorum ki birisi olmak istemedim. Benim çocuklarım da
ünlü birini idol alsa tepki verirdim.
Popüler kültürün hemen tüketilecek bir parçasını özümsemeyi
problem olarak algılıyorum. İnsanların idealleri olabilir bu konuda
eğitici biri yol gösterebilir ama
örnek alınan kişinin birebir aynısı
olmaya çalışmayı anlayamam.  

Bir daha dünyaya
gelsem yine aynı
mesleği seçerdim.
Mesleki açıdan hiçbir
pişmanlığım yok.

Hayatının hangi evresini sıfırdan
yaşamayı isterdin?

Sağlık

Sağlık

OKUL SIRALARINDA
GÜN GÜN
İDEAL BESLENME

SEVGİLİ EBEVEYNLER!
HER SATIRINI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

1-

Okul çocuğuna beslenmesi
için yeterli para verin, ancak aşırı
para vermeyin. Zararlı veya abur
cubur diye tanımlanan yiyeceklerden fazla yememesi için uyarın,
gerekirse kontrol edin. Okul kantinlerinde satılan yiyeceklerin çoğu,
fazla yendiğinde zararlı olabilir.

2-

Dr. Ender SARAÇ
facebook.com/haydrendersarac
twitter.com/haydrendersarac
instagram.com/haydrendersarac

Maalesef artık çocuklar, anne ve
babaları gibi hormonsuz, GDO’suz,
kimyasal katkısız, işlenmemiş gıdaları mevsiminde tüketmedi. Şimdiki
bebekler ve okul çocukları, artan
bir suni beslenme; elektro-manyetik kirlilik, gürültü, trafik, hava kirliliği gibi zararlı madde travmasıyla
ve en önemlisi hareketsizlikle karşı
karşıyalar. Artık açlıktan değil fazla
gıdadan hastalanıyorlar.
Sevgili okul yöneticileri, Okullarda, lezzetli ama sağlığı bozup
obezitenin önünü açacak, insülin

direnci ve şeker hastalığı oluşturacak, erken ergenliğe yol açacak
beslenme tarzına karşı savaş
açmak zorundasınız. Yoksa öğrencilerin ileride oluşacak, metabolik, ruhsal ve estetik sorunlarının
sorumluluğunu taşırsınız! Özellikle
de okul kantinlerinin obezite riski
taşıyan fast-food’dan, beyaz un
ve şekerden, kızartmadan, fazla
doymuş yağdan, zararlı içeceklerden arındırılması gerek. Çocuklar, sağlıksız beslenmenin vereceği
zararları hesaplayamazlar.

Beslenme çantasına mutlaka
en az 2 küçük şişe kapalı su koyun
ve içmesinin önemini defalarca
hatırlatın. Çantaya genelde kuru
yiyecek koymak zorunda olduğumuzdan, bu açığı bol ılık su, taze
veya doğal meyve suları, ayran,
maden suyu gibi içeceklerle gidermek gerek. Sürekli şekerli ve asitli
içecekler gereksiz kalori yükleyerek
dengeyi bozabilir ve kilo aldırabilir.

3-

Taşıması daha kolay diye,
hep kuru yiyecek vermeyin. Zaten
hijyen şartlarından dolayı çoğu
çocuk tuvalete gitmek istemez. Bir
de bu duruma aşırı kuru beslenme

eklenirse, başta kabızlık çeşitli
sağlık sorunları eklenir. En azından
çantasında her gün taze meyve
bulunmalı.

4-

Çocuğunuza mutlaka
beslenme çantası alın ve kullanmasını sağlayın. Başlangıçta sevdiği besinleri koyarak ödüllendirebilir ve alışmasını sağlayabilirsiniz.

5-

Beslenme çantasını alırken
mümkün olan en iyi donanımı
tercih edin. Özellikle ısıyı iyi tutmalı, hava geçirmemeli, kapakları
çocuğun rahatça açıp kapayabileceği şekilde olmalı, kolay tahrip
olan ve yiyeceklere karışabilme riski olan boya veya kimyasal madde
içermemeli.

6-

Beslenme çantasında mümkünse bir yemek termosu veya
kabı bulunmalı. Isıyı bir süre tutan
termoslar kış aylarında çocuğun
ihtiyacı olan sıcak yemek ihtiyacını
karşılar.

7-

Yemeklerin besin dengesine
dikkat edin. Sadece et, hamur işi
veya sebze değil dengeli öğün
çeşitleri olmalı. Örnek öğünleri
yazıda bulacaksınız.

8-

Bir gün kullanılmayan
beslenme çantasının içinde bozulabilecek yiyecekler varsa asla ertesi
gün bu gıdaları kullanmayın.
9- Beslenme çantası veya termosun içine bir, iki defne yaprağı
koymak o yiyeceği daha uzun süre
bozulmadan korumaya yardımcı
olur.

10-

Çocuğun beslenme çantasına yemeği daha rahat yemesi
için peçete, ağzını ve ellerini temizlemesi için ıslak bez ve kolonyalı
mendil koymayı unutmayın. Kolay
kesilen yiyecekleri tercih edin.
Çantaya sivri bıçak koymayın.

Sağlık
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BİR HAFTALIK ÖRNEK PROGRAM
HAZIRLADIK, BENCE KESİP SAKLAYIN!
PAZARTESİ
Ara öğün için 1 muz.
Esas beslenme için, bol kaşarlı
tost. İçine veya yanına bolca yeşillik ve bir ayran. 4-5 adet kuru incir.
SALI
Ara öğün için, 1 portakal, 1 avuç
fındık.
Çantaya, 4 adet ev yapımı köfte.
2 dilim tam ekmek, haşlanmış
sebze, zeytinyağı ve 2 avuç kuru
üzüm.

ÇARŞAMBA
Ara öğün için, 1 elma ve 1 mandalina.
Çantaya, 2 adet lop yumurta, 2
dilim tam ekmek, tatlı biber ve
yeşillik.

CUMA
Ara öğün için, 1 avuç fındık ve 4-5
ceviz içi.
Çantaya, 1 tavuk but, 2 dilim ekmek, bol yeşillik, ayran, 1 portakal.

PERŞEMBE
Ara öğün için, 2 dilim tercihen ev
yapımı fındıklı, meyveli, tarçınlı
kek.
Çantaya, ton balığı ve bolca yeşillikle hazırlanmış, çeyrek tam tahıllı
ekmeğe sandviç. Ve 7-8 adet kuru
kayısı.

ZİHİN AÇAN GIDALAR
Soya fasulyesi, zeytin ve zeytinyağı, hurma, balık, tahıllı
yiyecekler, ceviz, karabiber, zencefil, taze meyve suları,
pekmez, keten tohumu, taze mevsim sebzeleri, doğal
şekerler, az miktarda çikolata.
ZİHNİ YORAN GIDALAR
Aşırı kırmızı et, ağır yağlı ve fazla kolesterollü gıdalar, fazla
mayalı gıda ve beyaz un, beyaz şeker, sürekli tüketilen
asitli içecekler, aşırı tatlı ve çikolata.

Unutulmaz Futbol Enstantaneleri
Lillian Thuram, rakip forvetleri rahatsız etmek için vücuduna sarımsak
sürerek maça çıkarmış.

olmaz” der. Ve sonuç: Shevchenko bu
açıklamadan tam 2 sene sonra yılın
futbolcusu seçilir.

Cristiano Ronaldo 8 saniyede 13
farklı çalım hareketi yapabiliyor. 100
metreyi topla birlikte 11 saniyede
koşabiliyor, bir topa kafa vurmak
isterse 180 cm sıçrayabiliyor, ayrıca
bir boksör olsaydı 10 saniye içinde 32
yumruk atabilirdi. 2012'de 9 yaşında
kanser tedavisi gören bir çocuğun
tüm tedavi masraflarını üstlenirken,
2014 yılında ise 1,5 milyon avroya
Altın Ayakkabı ödülünü satarak
gelen tüm parayı Gazze'de bir okulun
yapımına bağışladı.

Jübile maçında kendi kalesine gol
atan tek futbolcu Franz Beckenbauer...

Didier Drogba, Fildişi Milli Takım
oyuncularını da arkasına alarak ülkesindeki sivil savaşı durdurdu.
1980'de Trabzonspor sadece 12 galibiyet alarak şampiyon olurken, 1990'da
Malatyaspor aynı sayıda galibiyetle
küme düştü.

49

48

Andry Shevchenko, Kiev'de oynarken
Trabzonspor'a tavsiye edilir. Dönem
Başkanı Atay Aktuğ, “alacak imkanımız var ama Andry'den bir cacık

Frank Lampard dünyanın en zeki futbolcularından biri. IQ'su tam 150.
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Lionel Messi, sol ayağını güçlü
kullanmasına rağmen Şampiyonlar
Ligi'nde sağ ayağı ile hat-rick yapan
ilk futbolcudur.

Dünyanın en çok gol atan kalecisi 131
golle Roberto Ceni'dir. Roberto Ceni:
"Kaleci değil de santrfor olsaydım
bugün İbrahimovic değil ben konuşulurdum.."

Atasözleri

Atasözleri

BUYRUN
CENAZE
NAMAZINA
ÇİZMEYİ AŞMAK

ATEŞ PAHASI
Vaktiyle Osmanlı hükümdarlarından
biri adamlarıyla avlanmaya çıkmış.
Bir ceylanın peşinden koşarken vakit
bir hayli ilerlemiş ve gün batmaya
yüz tutmuş. Bu sırada gök kararmış,
ortalığı şiddetli bir rüzgâr ve ardından da savruntusu bir yağmur
bastırmış. Hünkâr ve adamları
kendilerini en yakın kulübeye zor
atmışlar. Meğer sığındıkları kulübe

Uzun yıllar öğrenim görmüş,
ilim öğrenmiş kişiler hakkında
“mürekkep yalamış” denir. Bu
deyim bir matbaadan evvelki
zamanların elyazması kitapları
ve hattatları yahut zanaatkârlarından yadigârdır. Elyazması
kitapların sayfaları hazırlanırken pürüzleri kaybolsun
ve kalemin kayganlığı sağlansın
diye parşömenlerin üzeri ahar
denilen bir tür sıvı ile cilalanır
ardından da mühürlenir imiş.
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Davul- zurnayı musikiden
saymayan ve küçük gören sonradan
görme bir İstanbullu, Edirne' de
bir düğüne davet edilir. Yemekten
sonra açık havada yapılan oyun
ve eğlenceler sırasında bu hatırlı
davetliye, zurnazen başı yaklaşarak
sorar:
Çalmamızı arzu ettiğiniz herhangi bir parça var mı? Ukala adam,
dudak büker:
Ayol, kala kala zurnaya mı kaldık.
Bunun peşrevi olmaz. Ne nota
bilirsiniz siz, ne de beste. Sizin
çaldıklarınızı ben dinleyemem. İyisi
mi, kendiniz çalın oynayın. Zurnazen, bu hakaretlere pek içerlenir:
"Görürsün sen efendi" diyerek,
en becerikli yamaklarını etrafına
toplayıp başlar çalmaya. O çalar,
etrafındakiler söyler. Ne Itri' si
kalır çalmadık, ne Dede Efendi'
si. Sonradan görme bey, ağzı bir
karış açık onları uzun uzun dinler.
Adamlar, bir besteden bir besteye,
bir makamdan bir makama geçtikçe,
o da renkten renge geçer. Bu deyim,
hikâyedeki anlamının dışında,
"insanın kaderini zorlamamasını, ne
çıkarsa bahtına razı olması gerektiğini anlatmak için de kullanılır.

odunculuk yapan bir garibe aitmiş.
Adam onları içeri almış. Sultan her
ne kadar adamı tedirgin etmemek
için kim olduğunu söylememiş ise
de oduncu durumu kavramış ve
ocağa büyük odunlar atıp kulübeyi
iyice ısıtmış. Dışarıda hem ıslanıp
hem üşüyen padişah ve adamları bu
durumdan pek memnun kalmışlar
ve geceyi orada rahatça geçirmişler.
Hatta bir ara hünkâr,
- Doğrusu şu ateş bin altın eder diye
söylenmiş.
Ertesi gün yola çıkacakları vakit
padişah oduncuya sormuş:
- Efendi! Bizi ihya ettin, harlı ateşin
sayesinde geceyi pek rahat geçirdik.
Söyle
bakalım borcumuz ne kadar?
Oduncu fırsatı değerlendirmenin
tam zamanı deyip değeri yüksek
tutmuş:
- Bin altın beyzadem
Vekil harç hemen atılmış:
- Ne masraf ettin ki bin altın istersin
bre densiz?
- Sabaha kadar ateşi aynı kıvamda
tuttum. Böyle dağ başında bu ateş az
bulunur.
- Ama ateş bu denli pahalı mıdır?
O sırada padişah vekilharcına
dönüp:
- Ağa, demiş, ateş iyiydi, şimdi
değerini verin!
Oduncunu bu tavrı halk arasında
duyulunca, değerinin üzerinde fiyat
biçilen şeyler hakkında "ateş pahası"
denilmeye başlanmış ve giderek
deyim leşmiş.

MÜREKKEP
YALAMAK

IV Murad devrinde tütün,
içki, keyif verici madde yasaktı
ve yasağa uymayanlar şiddetle cezalandırılırdı. Bugünkü
Üsküdar civarında bir kahvehanede tütün vs. içildiği haberini alan padişah,
derviş kılığında tebdili kıyafet
buraya gider, selam verip
oturur. Kahveci yanına gelip,
-“baba erenler kahve içer mi?”
diye sorar
-padişah:” Evet”
-Tütün içer misin? Diye sorar.
-padişah:” Hayır!”
Kahveci işkillenir, tütün içmiyorsa ne işi var burada! Zaten padişahın tebdili kıyafet
dolaştığı haberleri de var, eli
titreye titreye kahveyi götürür.”
Baba erenler ismini bağışlar
mı?” diye sorar.
-padişah: “ Murad” der.
-Peki, isimde sultan da var mı?
-padişah: “ Elbette var” deyince kahvecinin beti benzi atar
zangır zangır titrer.
-“öyleyse buyurun cenaze
namazına” der ve olduğu yere
yığılır.
IV Murad bu lafa çok güler ve
kahveciyi bir defalığına affeder.
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ZURNADA
PEŞREV OLMAZ

Söyleyişte daha ziyade "Çizmeyi
aşma!", yahut "Çizmeden yukarı
çıkma!" biçiminde emir kipiyle ve
boyundan büyük bir işe girişildiğini
ima eder mahiyette kullanılan bu
deyimin hikâyesi şöyledir:
Milad-ı İsa'dan üç asır evvel
Efes'te Apelle(Apel) isimli bir ressam
yaşarmış. Büyük İskender'in resimlerini yapmakla şöhret bulan Apel
‘in en büyük özelliği yaptığı resimleri
halka açması ve gizlendiği bir perdenin arkasından onların tenkitlerini
dinleyip hoşa gidecek yeni resimler
için fikir geliştirmesi imiş.
Günlerden birinde bir kunduracı
Apel' in resimlerinden birini tepeden
tırnağa süzüp tenkide başlamış.
Önce resimdeki çizmeler üzerinde
görüşlerini bildirip, kunduracılık sanatı bakımından tenkitlerini sıralamış.
Apel bunları dinleyip gerekli notları almış. Ancak bir müddet
sonra adam resmin üst kısımlarını da
eleştirmeye ve hatta teknik yönden,
sanat açısından, renklerin kontrası
ve gölgelerin derecesi üzerine de
ileri geri konuşmaya başlayınca Apel
perdenin arkasından bağırmış.
Efendi, haddini bil; çizmeden yukarı
çıkma!

Ahar, yumurta akı ve nişasta ile
hazırlanan muhallebi kıvamında bir hamule olup kâğıt üzerinde bir tabaka oluşturur. Kitap kurtlarının pek sevdiği ahar,
aslında suyu görünce hemen
erir. Ahar’ in bu özelliğinden
dolayı eski zamanların hattatları yahut kopya usulü kitap
çoğaltan zanaatkârları, bir hata
yaptıkları zaman onu silmek
için (mürekkep silgisi henüz icat
edilmemiştir) serçe parmaklarının ucunu ağızlarında ıslatıp
hatalı harf veya kelimelerin üzerine sürerler, böylece zemindeki
ahar dağılır ve ahar la birlikte
hata da kendiliğinden kaybolur
gidermiş. Bazen bütün bir
cümlenin silinmesi gerektiğinde
aynı işlemi tekrarlamak gerekir,
hattatın serçe parmağına gelen
mürekkep ister istemez diline
geçer, böylece hattat mürekkebi
yalamış olurmuş.

İçindekiler

Ekonomi

BAŞKANLARIN
ANKARA ÇIKARMASI

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın da aralarında bulunduğu Anadolu Yakası Belediye Başkanlarından oluşan bir heyet Ankara’ya giderek AK Parti Grup
Toplantısı’na katıldılar. Başkanlar, toplantının ardından
Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

GÜÇLÜ TÜRKİYE!
Ö

Anadolu Yakası Belediye Başkanları Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu ziyaret
ederek ilçelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

sistemi geliştirmişlerdir. Özellikle
yabancı yatırımcılar bir ülkeye yatırım
yapmadan önce bu notlara bakarak o
ülkeye yatırım yapıp yapmama kararı
almaktadırlar.
Örneğin bir yatırımcı için kredi notu
AAA olan bir ülke, notu C olan bir
ülkeye göre daha ‘yatırım yapılabilir’
bir ülke haline geliyor. Herhangi
bir yatırımcının ülkemizde yatırım
yapmasına mani olmak adına bu kuruluşlardan biri olan Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Baa3’ten Ba1’e
indirdiğini hatırlatalım. Bu yüzden
uluslararası yatırımcılar, dolayısıyla
da hükümetler için kredi notlarım
çok önemli bir husus olarak karşımıza
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Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

zellikle son yıllarda Türkiye
siyasetinde sık sık gündeme
gelmeye başladı kredi derecelendirme kuruluşları. Söz konusu bu kuruluşun ülkemizin kredi
notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin
altına düşürmesi sonrası başta
Cumhurbaşkanımız olmak üzere
Başbakanımız da bu yanlı not veren
kuruluşlara çok sert sözlerle yüklendi.
Yatırımcılar için rehber niteliğinde
olan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin
kamu, özel sektör borcu, dış finansman açığı, bütçe dengesi gibi
makroekonomik özelliklerini göz
önünde bulundurarak NOT ’lama
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Pendik Belediye Başkanı
Kenan Şahin, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem,
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi
Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyet,
bakan ziyaretleri de gerçekleştirdi.

KREDİ NOTU SONRASI
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BAŞARI HİKAYELERİ İLE
PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ

YILMAZ ET MANGAL
Müdavimleri bilir; lezzetiyle nam salmış
Yılmaz Et Mangal’ı. Çekmeköy2023 olarak
başarısı ve lezzetiyle bölgemizin uğrak yeri
haline gelmiş Yılmaz Et Mangal’ın sahibi
Mehmet Yılmaz’la mangalın sırlarını
konuşmak üzere birlikteyiz.

gün önce Moody’s’in 'Türk ekonomisi 15 Temmuz'un şokundan kolayca çıktı' dedikten sonra ne oldu da her şeyin iki
günde değiştiğini anlayamadığını ayrıca Türk ekonomisinin
3-5 değerlendirme kuruluşunun raporlarına göre de hizaya
geçecek bir ülke olmadığını belirtti.
Moody’s’in not ayarlamasının ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım yapılabilirliğine etki edecek bir değerlendirmesi
olmamıştır. Tersine, Türkiye siyasal ve ekonomik konjonktürde gelişerek büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin büyüme
oranın, küresel büyüme oranı ve OECD ülkelerinin büyüme
oranlarının çok üzerindedir. Dış talep, yani ihracattaki artış
son aylarda ivme kazandı. Bunda Rusya ile problemlerin
pozitif yönlü giderilmesi önemli bir faktör olmuştur. Dış talep çerçevesinde, Irak ve diğer bölge ülkeleri ile AB ülkelerine olan ihracatımız alınan tedbirlerle de artış trendine girdi.
Sonuç olarak Moody’s ve diğerleri bunların hiçbirini gör(e)
medi ya da görmek istemedi.
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çıkmaktadır. Ancak bu güven tarafsızlıklarını koruya bildikleri
ölçüdedir!
Dürüstlük dedik, ancak ne kadar kimin için dürüstlük olmalı?
Belirli veriler ışığında işi not vermek olan bu kuruluşlar,
özellikle son zamanlarda politik açıklamalar da yapmaya
başladılar. İşte bu kuruluşla ekonomisi çökmüş ya da çökmek
üzere olan ülkelerin puanlarını yükselterek, o ülkeyi uluslararası bir yatırımcı için cazip hale getirmeye çalışırken, kendi
kendine yeten ve canlı bir ekonomiye sahip ülkelerin puanlarını da hiçbir objektif kritere dayandırmadan siyasi olarak
düşük gösterip olumsuz bir hava yaymaya da çalışabiliyorlar.
Tıpkı bize yapmaya çalıştıkları gibi!
Bunun farkında olan Cumhurbaşkanımız ise dünya kamuoyuna gerekli mesajı ulaştırmakta gecikmedi. Özetle Cumhurbaşkanı bunların sipariş üzerine not verdiklerini ve bunlara
inanmadığını üzerine basa basa söyleyiverdi. Moody's'in
açıklamasına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım da, 2
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Dürüstlük dedik,
ancak ne kadar kimin
için dürüstlük olmalı?

Herkes aynı ölçü ve malzemeyle
aynı yemeği yapsa da tatları bir
olmuyor. Çekmeköy’de
alanınızda rakibiniz oldukça
fazla. Firmanızı diğerlerinden
ayıran en büyük özellik nedir?

Kendinizden bahseder misiniz,
Mehmet Yılmaz kimdir?
1980, İstanbul doğumluyum. Aslen
Arnavut kökenliyim, lise mezunuyum. Yılmaz Et Mangal’ın yanı
sıra MA Yapı olarak inşaat sektöründe
ve akaryakıt işlerinde çalışıyorum.
Birkaç işle meşgul olmam hasebiyle
oldukça tempolu bir hayatım var.
Çalışmaktan arta kalan zamanımı
ailemle değerlendiriyorum. Evli ve iki
çocuk babasıyım.

Büyüklerimiz tavsiye üzerine gıda
sektörüne yönelmiştir, özel bir sebebi
olduğu söylenemez. Ama tabii ki
yaşadığımız bölgeye istihdam sağlamak, hem çalışanın hem müşterinin
memnun olduğu bir işletme sahibi
olmak benim için büyük mutluluk. 14
yıldır bu işin içindeyiz ve yaptığımıza iş olarak değil misafir ağırlamak
gözüyle bakıyoruz. Bu sebeptendir ki
misafirlerimiz genelde ya müdavimlerimiz ya da tavsiye üzerine gelen kişilerdir. Hiçbir iş heyecansız yapılamaz,
eğer hevesiniz yoksa gayretiniz de
yoktur. Gayretiniz yoksa başarınız
zaten olamaz.

Restaurantınız her kesime hitap
ediyor mu? Hem ailelerin hem
gençlerin keyifle vakit geçirebileceği alanlarınız mevcut mu?
Tabi ki. Hem gençlerimiz hem
ailelerimiz firmamızda, nezih bir
ortam içerisinde evlerindeki sıcaklığı
yakalayabilmektedir. Özellikle pazar
sabahları çocuklarıyla keyifli bir
kahvaltı yapmak isteyen tüm aileleri
bekliyorum. Pazar günleri 14.00’a
kadar palyaço ve animatörler eşliğinde
çocuklar oyun oynarken anne-babalar
da çocukların eğlencesini izleyerek kahvaltı yapabilmektedirler. Bir
yıl öncesine kadar düğün-nişan vb.

organizasyonlar da
gerçekleştiriliyordu
fakat yeni yasayla
birlikte artık bu tarz
organizasyonlar yapmıyoruz. Şu an sadece
alakart servisimizle
iş toplantıları ve özel
günlerin kutlamalarını
gerçekleştiriyoruz.

Yer olarak Çekmeköy’ü seçme
nedeniniz nedir?
Yılmaz ailesi olarak yaklaşık 300
yıldır Çekmeköy’de ikamet etmekteyiz. Çekmeköy’ün köklü ve tanınan bir
ailesiyiz ayrıca ilçemizin her bir yanı
bizim evimiz gibi. Dolayısıyla bölgemizden farklı bir yerde iş yapmayı
hiç düşünmedim. İnsanıyla, doğasıyla
ve merkezi konumuyla restaurant için
tercih edilebilecek en güzel semtlerden biri Çekmeköy.  

Modern ve model olma yolunda
emin adımlarla yürüyen Çekmeköy’ü hiç bilmeyen birine kısaca
anlatır mısınız?
Çekmeköy’ün gelişimini birkaç cümle
ile anlatmak mümkün değil. Dönüm
noktalarından bahsetmek gerekirse,
İstanbul’un deprem bakımından en
güvenilir bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından ciddi bir talep yoğunluğu
yaşandı. Buna bağlı olarak da ilçemiz
hızlı bir gelişim gösterdi. Önceleri
daha az insanın bol yeşillik içerisinde
yaşadığı bir yerken şimdi eski haline
göre kalabalık İstanbul’a göre hala
sakinliğini ve yeşilliğini koruyan bir
ilçe. Konum olarak da birçok yere
ulaşımın kolay sağlandığı, üçüncü
köprünün açılması ve yapımı devam
eden metro hattıyla herkesin yolunun
geçeceği bir yer haline dönüştü. Aynı
zamanda eğitime yapılan yatırımlarla
‘eğitim vadisi’ ismiyle anılır oldu.
Yani her yeni günü bir öncekinden
daha iyi olan ve dur-durak bilmeden
gelişim gösteren Çekmeköy, konumu
ve yeşilliğini korumasıyla benim için
İstanbul’un göz bebeğidir.
Röportaj – İrem MERT
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Yılmaz Et Mangal, 14 yıl önce babam
tarafından kuruldu. Genel olarak
mangal, kahvaltı ve fırın ürünleri
yani lahmacun, pide, güveçte mantar
ve fasulye üzerine hizmet vermekteyiz. Açık ve kapalı alanlarıyla 350
kişilik kapasiteye sahip firmamızda
17 çalışanımız mevcut. Çocuklar için
oyun alanlarımız bulunmakta. Şunu
da belirtmek isterim; lezzette iddialı
olduğumuz kadar hijyen konusunda da iddialıyız. Sektörümüz gıda
olunca temizlik konusunda titiz olmak
zorundayız. Hiçbir işletmeci özellikle
iş yapabileceği günlerde dükkanını

Neden restaurant işletmeciliği?
İlk günkü heyecanınız, düşünceleriniz ve hayalleriniz devam
ediyor mu?
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Yılmaz Et Mangal’ın kuruluş
ve gelişim hikayesinden söz eder
misiniz?

kapatmaz fakat biz temizliğimizden
ödün vermemek için her Cuma 14.00’a
kadar hizmet vermiyoruz. Her gün rutin temizliğimiz haricinde Cuma günleri tüm açık alanları ilaçlandırıyoruz,
iç-dış alanların sağlık durumunu koruması için özel bir temizlik yapıyoruz.
Biliyorsunuz Çekmeköy Belediyesi
‘Şeffaf Mutfak’ projesini hayata geçirdi. Bu projede 100 üzerinden 99 puanla ‘Şeffaf Mutfak’ bayrağını kazandık.
Çekmeköy belediyesi tarafından temizlik kurallarının teyit edilmesi de bizim
için oldukça gurur vericidir.

Köfte ve güveç mantarımız.
10 müşterimizin 8’i köfte veya mantarımızın namını duymuş ya da daha
önce tatmış kişilerdir. Köfte her yerde
köftedir, önemli olan kendi imzanı
atabilmektir. Bizler de kendi imzamızı
sır gibi sakladığımız püf noktalarımızla atıyoruz. Yani lezzetimiz
rakiplerimizden bizi ayıran en önemli
özelliğimizdir. Ayrıca kullandığımız
her malzeme kendi üretim yerinden
alınmaktadır. Yani peynirimiz Erzincan’dan, kaşarımız Kars’tan, et ve et
ürünlerimiz Balıkesir ve Bursa’dan
getirilmektedir. Yaptığımız işi seviyoruz, kusursuz bir hizmet vermek
için kalitemizden ödün vermiyoruz.

Haberler

Aşure Nedir?

Aşure ismi verilen tatlının ortaya çıkışına dair pek çok inanış
mevcuttur. Aşure Çorbası da denilen bu tatlı, Nuh Tufanı’ndan sonra
geminin ambarında kalan erzakı karıştırıp yiyecek hazırlanmasıyla
ortaya çıkmıştır. Hakkında birçok rivayet bulunan aşure
21. Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde bile komşular arasında paylaşmanın sembolü olarak gelenek halinde devam ettiriliyor.

Ç

Başkan Poyraz;
"Birçok malzemenin buluşmasıyla ortaya
çıkan bu tatlının bizim farklılıklarımızı temsil
ettiğine inanıyorum. Allah birlik ve
beraberliğimizi bozmasın."

ekmeköy Belediyesi, geleneksel hale gelen aşure
dağıtımına bu yıl Madenler Meydanı’ndan
başladı. Çekmeköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından düzenlenen programda aşure kazanları sabahın erken
saatlerinde kaynamaya başladı.
Aşureler ilçedeki cemevleri ve
camilerde de cemaate ikram
edildi.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı; "Geçmişten bugüne
bu coğrafyada Müslüman,
Müslümanın kanını akıtıyor.
Artık bu kanın durması lazım. Bu
mübarek aylarda rabbim ülkemizde ve tüm İslam coğrafyasında birliği ve beraberliği daim
eylesin," dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, dinimizde
faziletli aylardan biri olan Muharrem ayının ülkemize, İslam
alemine ve tüm insanlığa barış
ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Poyraz;
“aşurenin yapımı ve paylaşılması
çok önemlidir. Birçok malzemenin buluşmasıyla ortaya çıkan
bu tatlının bizim farklılıklarımızı
temsil ettiğine inanıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi
bozmasın, ülkemizi bölmeye
çalışanlara aramızı açmaya
çalışanlara fırsat vermesin. Tıpkı
Kerbela’da olduğu gibi bir 15
Temmuz gecesi yaşadık. O gün
bir olduk birlik olduk. Rabbim
şehitlerimize de rahmet eylesin.
Bu mübarek ayda dualarımızda İslam alemini unutmayalım.
Aşurelerin yapımında ve size
ulaştırılmasında emeği geçen
kıymetli mesai arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum,” dedi.
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Kerbela’da şehit düşen
ehli-beyt, 15 Temmuz
gecesinde ve vatan müdafaasında şehit düşenler için Kur’an
tilavetiyle başlayan programa
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, belediye
başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Alevi dedesi Nihat Dede ve
vatandaşlar katıldı.

Program öncesi söz alan
Alevi Dedesi Nihat Dede; “Merhaba canlar. Cümlemizin yası ve
matemini rabbim kabul eylesin.
Sayın başkanımıza ve kaymakamımıza böyle güzel bir program düzenledikleri için teşekkür ederim. Birbirimize sevgiyle
bakalım. Sevgiyle bakarsak
kusur aramayız. Bayrağımız tek
vatanımız tek. Bu aylar vesilesi
ile birlik beraberliğimiz daim
olsun. Hepinize teşekkür ediyorum,” dedi.

Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız; "Bütün şehitlerimizi ve ehlibeytimizi saygı
ve rahmetle anıyorum. Rabbim
hepsinden razı olsun. Bu mübarek
ay vesilesi ile kusurları değil sevgiyi ön
plana çıkaralım. 15 Temmuz gecesindeki gibi birlik beraberlik içinde olalım. Bizi
ayırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. Bu
güzel programda emeği geçen başta belediye
başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür
ediyorum," dedi. Muharrem ayı münasebetiyle Çekmeköy Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği aşure ikramları ilçede
belirlenen noktalarda gerçekleştirildi.
Bereketin simgesi aşureler ayrıca Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı
ekiplerce camiler ve cemevlerinde
cemaate ikram edildi. Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı ve Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Aşure ikramlarında bizzat bulundular ve vatandaşlarla
hasbihal ettiler.
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2. YAŞIMIZI KUTLADIK

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcıları
belediyenin aylık kültür ve sanat
dergisi Çekmeköy2023’ün ikinci
yaşını dergi çalışanları ile birlikte kutladı. Çekmeköy2023 dergisi
çalışanlarının da katıldığı kutlama programında pastayı kesen
Başkan Poyraz, dergi ekibini özverili
çalışmalarından dolayı tebrik etti.
24. sayısıyla beğenileri toplayan
“Çekmeköy2023” kısa zamanda
geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı…
Çekmeköy2023 dergisi deneyimli
kadrosuyla eğitim, sağlık, kültürsanat, kişisel gelişim, teknoloji ve
birbirinden değerli ünlülerle yaptığı
röportajlarla birçok farklı konuyu
gündeme taşımasıyla iddialı
olduğunu da ispatladı.
Her ay düzenli olarak yayımlanan
6.000 adet dergi, Ankara ve İstanbul protokolü başta olmak üzere
Türkiye’nin tüm illerinde 1000 ayrı
noktaya, İstanbul’un tüm ilçe belediyelerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına
ve Çekmeköy esnafına dağıtılıyor.
Vatandaşlar dergiye kültür
merkezleri ve belediye hizmet
binalarından ücretsiz olarak
ulaşabiliyor.
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Açılan Penceresi
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Çekmeköy’ün Türkiye’ye

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

KUMARIN KARAKUTUSU
İ
nsanın yaşamda heyecan
arayışı vardır. Aşk bir heyecandır. Çocuk sahibi olmak
bir heyecandır. Mezuniyet, terfi,
yeni bir araba, yeni bir ev heyecandır. Bir de heyecanı kumarda arayanlar var. Bugün onları
anlatacağım sizlere...
Satranç bilir misiniz?
8X8 damalı kare bir alan üzerinde 32
adet satranç taşıyla oynanır. Bunlar
oyuncu başına 1 şah, 1 vezir, 2 kale,
2 fil, 2 at ve 8 piyondur. Amaç şahı
korumak ve karşı tarafı mat etmektir.
En değersiz taşlar ise piyonlardır. Çünkü
sağa, sola ve öne doğru 1 kare adımla
yürüyebilirler. Ama at, fil, kale ve de
vezir çok daha özgürdür. Şah ise adı
üstünde şah’tır.

oynuyorsanız paranın fazlası makinede
kalacaktır. Altılı ganyan oynuyorsanız
at sahipleri köşeyi dönmeye devam
edecekler, iddia yapıyorsanız da spor
kulüpleri… Kurupiyeler, pitbosslar,
seyisler, jokeyler, oynatıcı bayiiler, futbolcular, hatta top toplayıcılar… Herkes
kazanacak. Ama siz hala sadece oyunun
içinde öylesine bir piyonsunuz.

Hayatta da Zaten Öylesine
Bir Piyon Değil miyiz ki?
Koca dünyayı ele alırsak evet, her birimiz birer minik karınca kadarız. Dolayısı
ile de belki de bir piyonuz. Ama karınca
gibi üretken olabilmek elimizde… Diğer
yandan örneklemi incelediğimiz evreni
kumarhane olarak ele alırsak, kumar

Kumar Anlatacağım Dedin,
Satranç da Nereden Çıktı?
İşte siz, kumar oynarken sadece bir
piyonsunuz. Evet, maalesef sadece
birer piyon. Üstelik de oyunun tarafı
görünseniz bile ne yazık ki bir taraf bile
oluşturamamaktasınız. Her iki taraftaki
şah’ta işletme sahibidir. Çünkü kumarı
oynatan kazanır.

Ben de Oynuyorum, Ben
de Kazanırım

Olur mu Hiç, Gösterilen İhtimama Ne Diyeceksin?

Siz kendinizi basit bir piyon hissetmeyin
diye sizi son model arabalarla, limuzinlerle karşılıyorlar, sınırsız yeme, içme,
ikram sunuyorlar. Öyle büyük hissediyorsunuz ki adeta vezir oldunuz, şah
oldunuz. Ama ne fayda ki hala sadece 1
kare adım atabiliyorsunuz.
Benlik saygınız düşük olduğu için bu
büyüklenmeci görünümler hoşunuza
gidiyor, sizi besliyor. Diğer yandan
kumar oynadığınızı iş yerinizde yada
toplum içinde saklıyorsunuz değil mi?
Çünkü bilinirse sizi riskli görüp işinize
son verebilirler. Genel geçer toplum kuralları kumarı kötü alışkanlık belirlediği
için sizi ayıplayıp dışlayabilirler. Madem
bu kadar kötü olduğunu biliyorsunuz,
neden devam ediyorsunuz?
Mesela görmediğiniz bir yere seyahat etseniz, farklı bir kültürü tatsanız
havanız değişecek, çevreniz sizi takdir
edecek. Aslında siz de kendinizi takdir
edeceksiniz…

Geçenlerde Kare Yaptım, Arkadaşımda Altılıda 50.000TL
Tutturdu

“Bunca yıldır hiç royalflush yakaladınız
mı?” “Hayır, yanından geçtim” diye
heyecanla anlatıyor. “Zaten yakalasam buralarda mı olurum, ooo neler
yapardım” diye hayaller anlatılıyor.
“Peki kumarhanelerde onlarca insana,
saatlerce oyunun içinde rastladınız.
Royalflush yakalayanı gördünüz mü?”
“Yok, hayır görmedim ama duydum”
Tabii ki sadece duyarsınız. Çünkü
efsane olarak, sizi motive etmek için bu
masallar anlatılıyor. Ama size sadece
kare veriyorlar, o da arada sırada. Siz
de oynadığınız bahis kadar bahşişi
kurupiyeye veriyorsunuz, ne de olsa
şansı size o getirdi, adettendir. Ah be
gözleri görmez, algıları hipnotize edilmiş
piyonum aslında bu ikramiyede size şah
tarafından atılmış küçük bir bahşiş. Bu
kareyi bulana dek neler kazandırdınız
şah’ıma!

Olsun, Kafayı Dağıtıyorum,
Tatilimi Yapıyorum
Kafayı dağıtmanın peşine düşmüş de bu
yollardaysanız bilin ki o kafa zaten dar-

Ama Çok Zenginler de
Oynuyor
Gözlemim şudur ki çalışarak zengin
olmuş insanlar, çalışmaktan, üretmekten keyif alıyorlar. Paralarını kumar gibi
basit bir ortamda yemiyorlar. Onların
rafine zevkleri var. Yada toplumsal duyarlılıkları… Kolay yoldan elde edilmiş
paralar zaten muhafaza edilemiyor.
Bu nedenle piyango zenginleri zenginliklerini sürdüremiyorlar. Kumar vb kötü
alışkanlıklara bulaşıyorlar. Toplumsal
duyarlılık demişken; TV’de savaşın
yada işkencenin içinde kalmış bir çocuk
görürseniz sakın gözleriniz yaşarmasın.
Siz faydalı olabilecekken olmayanlardansınız!

Ben Bağımlı Değilim, Kontrollüyüm
Evet, kumar oynayan herkes bunu
söyler. Zaten kumarın yasak olduğu
ülkelerde yasaklamanın sebebi de
vatandaşlarının kontrollü olmalarına
karşı duymadıkları güvendir değil mi?
Az da gitse, çok da gitse senden ve
sevdiklerinden gidiyor. Bunu neden
görmemekte ısrar ediyorsun? Sadece
allanmış, pullanmış şah edalı bir piyon
olmak için mi?
Onca dikkat dağıtıcının içinde odaklanabilme becerin var olmalı. Onca bahis
matematiğini de yapıyorsun. Nedir
yani, bu hayatta sadece kişisel motivasyonunu mu sağlayamıyorsun?
Eee, gel o zaman, beraber sağlayalım…
Kurtul bu illetten.
Heyecan ve mutluluk öyle çok yerde
var ki görmesini bilene… Günlerce
royalflushı, altılı, iddia kuponunu nasıl
kaçırdım diye konuşurken, öyle güzel
konuları kaçırıyorsun ki…
Hayat öylesine yaşamaya değer ki…
Not: Royalflush en büyük ödemedir.
Farklı poker çeşitleri vardır.
Kumar ödeme bilgisi Casino müdüründen edinilmiştir.

Uzm. Psk. Dan. Çisem Uzun Arzık
cisemuzun@hotmail.com
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Alkış… Kare geldi. Şimdi kumarhanenin
içinde müzik çalıyor, oyun duruyor,
müdür yanınıza geliyor, bahisin 20
katı ödeme yapılıyor. Aman canım, bu

Kumar Oynayanlara
Soruyorum

madağın. Daha fazla dağıtılmamalı artık
toplanmalı. Zaten hayatınızda bir şeyleri
gerçekten yanlış yapıyorsunuz.
Tatili de, sizden peşinen almasalar, size
vermezler. Havuz başında geçirdiğiniz
tüm saatler hesap ediliyor, bilmiyor
olamazsınız bunu. Kimse kimseye
böyle büyük jestler yapmaz, orası ticari
bir işletme ve siz sadece kendinizi
kandırıyorsunuz piyonum. Halbuki kendi
paranızla tatile gitseniz, bundan daha
iyi dinlenecek, sevdiklerinizle daha çok
paylaşımda bulunuyor olabileceksiniz
değil mi?
Bütün bahis oyunları birbirinin aynısıdır.
Bütün casinoların konseptleri aynıdır.
Şaşalı avizeler, halılar, içindeki dans,
akrobasi vb gösteriler, pırıltılar,
müzikler, ikram edilen lüks alkollü
içecekler… Hepsi ile sağlıklı düşünemez hale gelmenizi hedeflerler. Her
şey piyoncuklara iyi hissettirip dikkatini dağıtarak motivasyonunu yüksek
tutup kazanmak içindir. Kazandırmak
için değil! Netice de buralar ticari birer
işletme.
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Oynatanın size vereceği oranda bir
parça kazanabilirsiniz, o da şansınız iyi
giderse... Poker oynuyorsanız en fazla
kasa şanslıdır. Kumar makinelerinde

İşte siz, kumar oynarken
sadece bir piyonsunuz.
Evet, maalesef sadece
birer piyon. Üstelik de
oyunun tarafı görünseniz
bile ne yazık ki bir taraf
bile oluşturamamaktasınız.

oynayanlar ne yazık ki değersiz bir
piyondan öte değiller.

bir royalflush değil ki… Onu bulmak
lazım… Ee, haydi o zaman sabaha kadar devam… Ya sabaha kadar kareden
kazanılanda yitip giderse ki çoğunlukla
da böyle oluyor. Ne demiştik kumarı
oynatan kazanır.
Altılıcı arkadaşınıza gelince, 50.000
TL’lik kuponu tutturana dek acaba kumara 1 yılda ne kadar para yatırmış, hiç
hesap etmiş mi? Ayrıca tek giden para
mı, evde ki huzur, çocuğunun büyüyüşü,
iş yerinde başkaları terfi alırken yerinde
saymalar… ve daha niceleri…
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Düşünce ve fikirleriniz varsa kitap
okurken analiz edersiniz, yorum
yaparsınız belki de eleştirirsiniz.
Okur ve yazar arasında bir çeşit fikir
alışverişi, beyin fırtınası da diyebiliriz
buna… Düşünceleriniz, idealleriniz
ve fikirleriniz yoksa kitap okurken
aslında okumuyorsunuz, sadece dinliyorsunuzdur, yazarın düşüncelerini
filtresiz öylesine dinliyorsunuzdur.

KAPI KOLU
İ

Vahyin muhatabı olan âlemlere
rahmet olarak gönderilmiş Hz.
Muhammed'in(s.a.v) ümmeti olma
şerefine nail olan biz Müslümanlar
Alak suresindeki 'oku' emrini araçamaç çerçevesinde değerlendirmemiz
gerekir.

Okumak yalnızca iki mushaf arasında
matbaa tarafından sayfalara basılıp
kelimelerin belli bir kurala göre,
ağızdan çıkan seslerin insan zihninde
oluşturduğu anlamı ifade eden basite
alınacak bir eylem değildir.
Okumak olayları değerlendirip, analiz
etmek ve fikir sahibi olmaktır. Okumak muhakeme edip doğru sonucu
elde etme sanatıdır.
Okumak düşünmektir, tefekkür
etmektir, sorgulamaktır ve dahi bir
hayat tarzıdır.

Dünyayı da belli ideal, dava ve
Kur’an ışığında okursak ilk emri doğru tefsir etmiş oluruz.
Okumayı tam anlamıyla idrak edip
tatbik edersek dünya üzerindeki gündemi biz Müslümanlar belirler ve söz
sahibi olabiliriz.

"Dünyayı da belli
ideal, dava ve
Kur’an ışığında
okursak ilk emri
doğru tefsir etmiş
oluruz."

Sarı ve Beyaz
tefekkuretgor@gmail.com
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yaşıyorsunuzdur ve bu hayatınızın
rengini oluşturuyordur. Gazâlî şöyle
der; "Din araç yapılarak dünya kazanılmaz; aksine dünya araç yapılarak
din kazanılır."

Müslümanın gayesi yeryüzünde söz
sahibi, süper güç olmaktır. Bunun için
kapı kolu görevi görecek 'okumayı'
hakkıyla yerine getirmemiz bizi Sırat-ı
Mustakim’in şaşmaz yolcuları arasına
katacaktır.
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nsan ile nesne arasındaki ilişki,
kapı-kolu ikilisine benzer yani
araç-amaç ilişkisi taşır.
Kapı kolu; kapının açılması, amaca
ulaşmanın, gideceği yere varmanın
aracıdır.
İnsan da nesneyi her daim amacına
(menfaat, ideal veya davası uğruna)
ulaşmak için araç olarak kullanmaktadır.
Hayatımızdaki olayları bu bağlamda
inceleyecek olursak hayat güzelleşir.
Çünkü bir amacınız, davanız varsa
yaşama sevinciniz vardır. Amaç adına

Dünyayı okuyabilirsek yaşanan
hadiseleri değerlendirmede zorlanmayız. Geçmişte ve halen zalimlerin pis menfaatleri uğruna masum
insanların acımasızca ecelleriyle
yüzleştirmelerinin sebebini anlamamız
kolaylaşır. Filmlerde insan beyninin
ele geçirilmesinin imkansız olduğu
düşüncesi hep işlendi. Ancak dünyayı
doğru okursak bunun farklı terimler adı altında aslında var olduğunu
görürüz.15 Temmuz’da ülkemizde
yaşanan akıl almaz darbe girişimi de
insan aklının ele geçirilmesinin canlı
ve kanlı ispatıdır.
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DEVR-İ ALEM

Santiago de Compostela

İspanya’nın kuzey batısında yer alan Galicia
şehrinde bulunan Fransız öğrencilerinin akınına
uğrayan tam bir öğrenci kentidir. Aziz James’in
mezarının burada olduğuna inananıldığı için
her yıl binlerce turist gitmektedir. Saint jacques
katedrali gölgesinde verilen konserler, defileler,
müziğin sabahın geç, öğlenin erken vakitlerine
kadar sürdüğü, her yerinden tarih fışkıran uzun,
dik, dar ve yokuşsuz sokağı bulunmayan, cüzi
bir miktarla rahatça tatil yapma imkânı olan şehir. Bize ne ‘’Hristiyan katedralinden’’ demeyin.
Tarihi bir mekân ve incelemenizi tavsiye ederiz.

AVRUPA’NIN TARİH YÜKLÜ ÜLKESİ

İSPANYA
Endülüs Emevi Devleti’ne ev sahipliği yapmış, İslam kültür ve medeniyetinin
Avrupa’ya ‘taşıyıcı rol’ üstlendiği, başka bir ifadeyle Rönesans’a ön ayak olan yerdir
İspanya… Tarihi dokusu, göz alıcı sahilleri, nefis yemekleri ve canlı gece hayatı ile
gitmeniz gereken bir Avrupa ülkesi. Tatil için Avrupa palanlarınız varsa gitmeniz
gereken yerlerden bir tanesi... Her taşın altında tarihi dokusunu hissedebileceğiniz,
her kumsalda eğlencenin tadına varacağınız, misafirperver insanların yaşadığı
güzel bir ülke. Tatil planlarınız arasında İspanya varsa ÇEKMEKÖY2023 dergisinden
size birkaç öneri…

Toledo

İspanyanın eski başkenti şimdi ise dini başkenti olan Toledo gerçekten
ispanyaya gidildiğinde görülmesi gereken şehirlerden. Bir tepenin üstüne kurulu olan şehrin etrafını çevreleyen nehir sayesinde adeta bir ada havasında.
Tarihi dokusunu günümüze kadar muhafaza etmiş aynı zamanda UNESCO
tarafından korunacak yerler listesinde yerini almış şehirlerdendir.

San Sebastian

İspanyanın kuzeyinde yer alan San Sebastian hem dillere destan gurme
restoranları diğer yandan da turkuaz denizi, altın rengi kumsalları ve
etrafını çevreleyen yemyeşil tepelerden eşsiz doğa manzaraları ile adeta
bir doğa harikası şehir…

görülmesi gereken şehirlerin en önde gelenidir. Burada
yaşayan insanlar farklı bir lehçe olan Katalanca dili ile
konuşurlar. En az 1-2 kelime Katalanca öğrenip konuşursanız size daha sıcak ve içten davranırlar. Eğer İspanyolca
ve İngilizce konuşmak isterseniz sorunuza cevap alma
ihtimaliniz yok denilecek kadar azdır.
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Barcelona, hayallerin ülkesi. Akdeniz iklimine sahip bu
şehir, nadiren aşırı sıcak veya soğuk olabilen, havanın
sıcak olduğu Temmuz-Ağustos aylarında en kalabalık
dönemlerini yaşar ve en nemli olduğu zamandır. En ideal
tatil ayları Mayıs-haziran veya eylül-ekim aylarıdır. Barcelona plajlarıyla, müzeleri, eğlence yaşamı ile gezilmesi
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Cordoba/Kurtuba

İspanya’nın en iyi korunmuş en çok ilgi uyandıran destinasyonlarından biri. 1984
yılında UNESCO Dünya Kültür Mirasları arasına giren Cordoba ’da; dünyanın 3.
büyük camii (daha sonra kilise) burada yer almaktadır. Hristiyan, Müslüman ve
Musevi kültür ve mimarisinin çok iyi korunmuş örneklerini burada bulmak mümkün. 10. ve 11. yüzyıllarda dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi, o dönemde
Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların barış içinde yaşadığı bu şehir, önemli filozof,
bilim adamı ve sanatçıların katkısıyla Avrupa’nın en önemli kültür merkezlerinin
başında yer almaktaydı. Şimdilerde Endülüs’ün orta nüfuslu kentlerinden biri olan
Cordoba, şaşırtıcı mimarisi, görkemli tarihi, beyaza boyalı duvarları ve dolambaçlı
sokaklarıyla adeta bir harikalar diyarı…

Seville

Valencia
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Düşünün, yılın 300 günü güneşli geçen bir şehirde rengârenk açan
çiçekler, özgürlük kokan sahil şeridi ve tarihi binaları ile yaşam enerjisi yüksek olan bir şehir… İspanyanın son yıllarda parlayan şehri
Valencia, hareketli, renkli, tarihi olmasının yanında çağdaş bir yer
olmakla ve 2007 de hayata geçen Sanat ve Bilim Şehri olarak nitelendirilen Valencia...

Seville İspanyanın güneyinde yer
almaktadır. İspanyanın en çok turist
çeken yerlerinden sadece bir tanesidir. Sebebi ise müzeler, sanat
merkezleri, tema parkları, sinemalar, tiyatrolar, festivallerin ve gece
hayatının çok yoğun yaşandığı şehir
olması. Ayrıca gezile bilecek bir sürü
tarihi mekâna sahiptir.
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Madrid

İspanya’nın başkenti ve en
büyük şehridir. Madrid’deki
pek çok bina kale mimarisi ile
yapılmıştır. Beyaz kulesi ve neo
gotik özellikleriyle belediye binasını görmeden olmaz.
Madrid’de en çok turist çeken yerler, Kraliyet sarayı ve
hükümdar konutudur. Kraliyet
Sarayı'nın etrafında gezin,
sonra şehirdeki pek çok
müzeden birini ziyaret edebilirsiniz. Birçok kültürden insanın
yaşadığı, renkli bir şehirdir. Her
köşe başında sokak sanatçılarını
görebileceğiniz ve kim bilir
belki de Ronaldo’yu görebileceğiniz bir şehir…

Granada

İspanyanın güneyinde Endülüs Sierra dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Granada şehri tartışmalı ziyaretçiler için tek ve en değerli yerlere sahiptir. İlkbahar ve yaz aylarında tatil
yapabileceğiniz, yaz sıcağında güneşlenmeye sıcağa bir mola verip soğuk havanın ve kayak
yapmanın tadına varabileceğiniz şehirdir Granada…

İspanyol Adaları
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Avrupa ülkeleri arasında en güzel adalara
sahip ülkedir. Kanarya adaları ve Balear Adası,
Ibiza, Formentera Rodos en gözde adalarında bazılarıdır. Her adanın karakteri farklıdır,
mesela Ibiza parti hedefli bir ada, Kanarya adası
genellikle tatil yapabileceğiniz sakin bir adadır.
İspanya’ ya tatile gideceğiniz zaman nasıl bir
hayaliniz varsa ona göre mekân seçmekte fayda var.
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Röportaj

Harun Öztürk kimdir?
Kısaca kendinizden
bahseder misiniz?

GAZİ HARUN ÖZTÜRK
15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok
etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş,
milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete
doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz darbe girişimini,
sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze aldı
ve hain kalkışmayı başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih
yazdılar. Çekmeköy2023 dergisi olarak gazilerimizden Harun Öztürk’ü ziyaret edip hasbihal ettik.

1990 Trabzon Sürmene doğumluyum.
Ortaokuldan sonra İstanbul Üsküdar’a
ablamın yanına geldim. Sonrasında
bir ev tutup yerleştim. İstanbul’da bir
anahtarcıda işe başladım. 10 yıl kadar
burada devam ettim. Sonrasında buradan ayrılarak Avrupa yakasında bir
anahtarcıda işe başladım. Bir 3 yılımı
da bu şekilde değerlendirdim. Sosyal
hayatıma gelince, spor yapmayı
seviyorum, özellikle doğa sporlarına
ilgim fazla. Doğa sporlarının yanı sıra
Aikido, vücut geliştirme sporlarını
yapmaktayım. Gezmeyi ve doğayı
keşfetmeyi seven biri olarak, tatile
gittiğim yerlerde otel içerisinde kalmaktan çok gezmeyi tercih ederim.
Arkadaş canlısı bir kişiliğim vardır.
Askerliğimi Çekmeköy kışlasında icra
ettim. Vatanı, bayrağı ve milleti için
her şeyi göze alabilecek biriyim.

düşündüm ama askerlerin olacağı
aklıma bile gelmezdi. Üsküdar AK
Parti Teşkilatı üyesi de olduğum için
olay günü ilerleyen saatlerde teşkilattan mesaj geldi. Gelen mesajda acilen
teşkilat binasında toplanmamız
yazıyordu.
Dışarı çıkıp biraz ilerledikten sonra polisler bizi bırakmadı, yollar
kapatılmıştı. Bazı polisler bir şeyin
olmadığını evlerimize dönmemiz
gerektiğini söylüyorlardı. Birkaç
arkadaşımla polislerin dalgınlığından
yararlanıp yola attık kendimizi. Sonra
eniştem ve abisi bize katıldı. 15- 20
kişi ile yola koyulduk.
Tam o sırada teşkilattan ikinci bir
mesaj geldi. Kısıklı da Cumhurbaşkanımızın evinin orada toplan-

mamızı söylediler. Yönümüzü Kısıklı
ya çevirdik oraya vardığımızda ortalık
sakindi, vatandaşlar yeni toplanmaya
başlamışlardı. Tam o sırada tanklar
caddeden geçiyordu. Hayatımda hiç
darbe ile alakalı bir şey yaşamadığım
için ne olduğunu anlamadım. Sonra
yanımızdaki büyüklerimiz Cumhurbaşkanımızın burada olmadığını
söylediler. Her kafadan ayrı ses
çıkıyordu oraya gidelim buraya gidelim diyorlardı en sonunda köprüye
gitmeye karar verdik. Köprüye yaklaştığımızda tankların köprüye doğru
gittiğini gördük. Kalabalıkla birlikte
koşup ilerlemek istedik fakat yine
polisler engel oldu. Bir şekilde polisleri atlatıp tankları durdurmak adına
sağda solda ne varsa tankın önüne
attık. Hatta İETT otobüsü ile tankın

Kaç senedir Çekmeköy ’de
yaşıyorsunuz?
Üç senedir Çekmeköy’de yaşamaktayım.

15 Temmuz günü köprüler
kapatılıp, televizyonda
darbe yapıldığı haberini
duyduğunuzda tepkiniz ne
oldu ve ne yaptınız?
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15 Temmuz günü Üsküdar’daki evimdeydim. Telefonumda bulunan uygulamadan tam saat 22.03’te bildirim
geldi. Köprüde askerlerin olduğunu
bomba ihbarı yapıldığını duydum.
Vatan hainleri yine iş başında diye
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O gecede gazi oldunuz ve isminiz tarih
sayfalarına altın harflerle yazıldı.
Peki, hayatınızda ne gibi değişimler
oldu?

önünü
kapatmayı denedik
fakat başarılı olamadık.
Biz de arkasından koşarak köprüye gitmeye devam ettik.
Arkamızdan gelen halk, polisleri zorla geçerek köprüye
yani bize doğru gelmeye çalışıyorlardı. Ben, amcam ve
mahalleden birkaç arkadaşımla en önde köprüye yürümeye
devam ettik. Köprüdeki askerlerle aramızda 50 – 60 metre
mesafe kaldı. Çevrem izdekiler bağırarak gitmeyin askerler
ateş ediyor dediler. O anda bir rüya gibi sanki PC oyunu
oynuyoruz gibi, vurulacağız geri dirileceğiz gibi hissettim.
O sırada önümde giden biri vuruldu. Birkaç kişi onu tutarak
arkaya bir araca taşıdılar. Biz yürümeye devam ettik. Bir
anda kurşun yağdırmaya başladılar ve önümdeki insanlar
vurularak her bir yana dağılmaya başladılar. Vurulmuşum
ama hissetmedim bir an sıcaklık bastı ve yere yığılıp kaldım.
Vücuduma 3 mermi isabet etmiş. Beni sürükleyerek geri götürüyorlardı ondan sonrasını yarım yarım
hatırlıyorum. Hatta o ana kadar ben de video çekiyordum
o andan sonrası karanlık. Mobese kamerasından izlediğim
görüntülerde beni sürükleyerek götürmeye çalışan arkadaşı da vurmuşlar. Ben arada bir kendime geldiğimde arabaya götürdüklerini hatırlıyorum sonra hastanede gözümü
açtım. İki ay hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Hala
kontrollerim devam ediyor.

O geceden sonra hayatım gerçekten
farklılaştığını hissettim, benim için önemli olan
vatanım için bir şeyler yapmaya çalışmaktı.
Benim için gurur kaynağı oldu. Düşünsenize
topraksız, vatansız kalmak Allah korusun. Ailem,
eş ve dostlarım benimle çok ilgilendiler. Maddi
manevi hep arkamda durdular. Çekmeköy Belediye
Başkanımız Ahmet Poyraz’ın ziyaretime gelmesi
beni çok onurlandırdı. Okuyamadım hep memur
olmak istemiştim başkanımız bana iş imkânı konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Gazilik haklarından
yararlanmamı sağlayacaklar. Allah onlardan razı olsun.
Desteklerini esirgemediler işleri güçleri rast gitsin hep iyi
olsunlar.

Toplumun şehit ailesi ve gazilere bakış
açısı nasıl, gerekli ilgi ve saygı gösteriliyor
mu sizce?

Haberler

3.HAVALİMANI ŞANTİYESİNE ZİYARET

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail
Erdem, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin,
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,
Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Beykoz Belediye
Başkanı Yücel Çelikbilek inşaatı devam eden İstanbul’un üçüncü havalimanı şantiyesini gezerek
yetkilerden bilgiler aldı. Taşımacılık statüsünde
dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük havali-

manı olacak olan havalimanı inşaatının 2018’de
tamamlanması planlanıyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
“Taşımacılık sektörüne yeni bir boyut kazandıracak Avrupa’nın en büyük havalimanı olacak
bu eseri ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a teşekkür
ediyoruz,” dedi.
Ziyaretin sonunda, İGA- İstanbul Yeni Havalimanı
şirketi, belediye başkanlarına teşekkür etti.

Açık konuşmak gerekirse yüzde sekseni el üstünde tutuyor.
Geri kalanı ise ters düşünceye sahipler bana gösterdikleri
tepkilerin bayrağa ve vatanımıza yapılmış olduğunu
düşünüyorum.

Okuyucularımıza ve gerekli makamlara bir
mesajınız var mı?
Çekmeköy2023 dergisi okuyucularına, vatanımız için sokaklara çıkan herkese teşekkürü borç bilirim. Bugünlerde bizleri gazi ve şehit ailelerini yalnız bırakmadıkları için
özellikle Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a ve
ekibine çok teşekkür ediyorum.
Devlet büyüklerine söylemek istediğim; daha önce de
bahsetmiştim, Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum onun
koruması olmayı çok istediğimi belirtmek isterim.

Röportaj: Engin ERKÖSE
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Vatan hainlerine karşı köprüye ilk gidenlerdenim. Askerlerin
ateş açması sonucu Boğaziçi Köprüsünde vuruldum. Şunu
söyleyebilirim bize ateş açanlar acemi asker değildi. Çok
iyi mevzilenmişlerdi ilk bel altına ateş ettiler. Bizi durduramayınca resmen öldürmek için seri olarak ateş ettiler.
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Hain darbe girişimini duyduğunuzda vatan,
millet, namus uğruna şehit olmak için
sokağa dökülen binlerce vatandaşımızdan
biri de sizsiniz. Nasıl ve nerede gazi
oldunuz?

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

İSTİSMAR
EDİLEN KERBELA
“Eğer müminlerden
iki grup birbirleriyle
vuruşurlarsa aralarını
düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah’ın
emrine dönünceye kadar
saldıran tarafla savaşın.
Eğer dönerse artık
aralarını
adaletle düzeltin ve
adaletli davranın. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.”
(Hucurat,49/9)

“Düştü Hüseyin atından Sahrayı Kerbela’ya
Cibril var haber ver Resul-i Kibriya’ya”

Hz.

Adem’in tevbesi bu
ayda kabul edilir ve
eşi Havva validemize
kavuşur. Hz. Nuh’un gemisi bu ayda
karaya oturur böylece “ikinci yaratılış”
başlar. Ve daha nice kutlu hadiseler…
Bunların dışında bu ayda yaşanmış öyle elim bir olay var ki, İslam
dünyasının en önemli kırılma noktasıdır ve her akla geldiğinde gönülleri
paramparça eder.
Evet, Hz. Peygamberin biricik torunu
Hz. Hüseyin, Muharrem ayında Kerbela çölünde şehit edilir.
“Hüseyin’ e ağlamayan henüz
ağlamamıştır”

Duygusal kesim Kerbela olayını;
efsanevi bir anlatımla, Sevgili Peygamberimizin, olayı önceden haber
verdiğini, olay esnasında ve sonrasında ilginç doğa olaylarının meydana
geldiği vs. gibi aklı ve mantığı zorlayan
hadiselerle anlatır. Bu tür rivayetlerin
tarafgir ve uydurma olduğu çok açıktır.
Aksi takdirde herkes tarafından bilinen
bu rivayetlerden Hz. Hüseyin’ in de
haberdar olması ve bunun gereğini
yapması kaçınılmaz olarak kendisinden beklenirdi.
İdeolojik yaklaşımı tercih edenler
ise daha çok aşırı uçlarda seyreder,
olayı trajedilere benzeterek gerçek dışı
tasvirlere yer verirler. Dini argümanlar
yüklenerek ‘siyasi malzeme’ haline
getirilen Kerbela’nın günümüzdeki
yansımalarına bakıldığında olayın,

Kerbela bir sonuç olduğuna göre Kerbela öncesinde olup-bitenlerin iyi anlaşılması gerekir. Hz. Osman’ın görevi
başında şehit edilmesi hiç kuşkusuz
tarifsiz üzüntüye ve Müslümanlar
arasında derin ayrılıklara sebep
olmuştu. Öyle ki, siyasi tercihleri
sebebiyle ümmet parçalanmış ve çeşitli
gruplara ayrılmıştı.
Hz. Peygamberin etrafında fedakârca
kenetlenen güzide sahabiler, sonraki yıllarda sorunlarını çözebilecek
yöntemi bir türlü geliştirememiş; siyasi
sebeplerle birbirlerine kılıç çekmiş,
şehit edilenler arasında Talha, Zübeyir
ve Ammar b. Yaser’in olması ilk dikkat
çekenlerdendi. Şüphesiz iyi niyetle
ve ümmetin hayrını hedefleyen bu
mücadelede çokları; gelişen hadise ve
ölümlerden dolayı ömür boyu pişmanlık duydular.
Devletin merkezini Kufe’ye taşıyan
Hz. Ali’nin hilafet yılları yoğun iç
savaş ve çatışmalarla geçti hep. En
büyük alimlerden biri olan Hz. Ali;
devlet başkanı olarak önemli ve
radikal kararları uygulamaya koysa
da gelişmeleri kontrol etme imkanı
bulamadı. Döneminde meydana gelen
Cemel, Sıffin, Nehrevan ve Hakem
Olayı gibi; yansımaları günümüzde
bile görülen acı hadiselerde çok sayıda
seçkin sahabi şehit oldu ancak fitne
ateşi ne yazık ki söndürülemedi. Hz.
Ali, uğradığı suikast sonucu (19 Ramazan40/26 Ocak 661) yılında vefat
etti.

Fedakâr Halife Hz. Hasan

Babasının vefatıyla birlikte kendisine
biat edilmesinden birkaç ay sonra;
Muaviye b. Ebi Süfyan’ın iddiasından
vaz geçmeme faktörü başta olmak
üzere, bir yandan kargaşa ortamının
durulmayacağını anlaması, diğer
yandan da Iraklılar arasında birliğin
sağlanmadığını gören Hz. Hasan;
en çok da “ümmeti barıştırma”
umuduyla Muaviye ile anlaşmaya
karar verdi. Hilafetin, ’Muaviye’nin hakkı olmadığı’ tezini ısrarla

SALTANATA
DÖNÜŞTÜRÜLEN
HİLAFET
Emevi Hanedanını şekillendiren;
devletin, özellikle temel dini ve siyasi
ilkelerini belirleyen ve 30 yıl kılıç
zoruyla yönetimde tek söz sahibi
olan Muaviye’nin; kendisinden sonra
da veliaht tayin ettiği oğlu Yezid’e
zorla, hatta bir bakıma “kılıçların
gölgesinde biat” aldırması şiddetli
tepkilere sebep olmuştur. “Hilafetin
saltanata dönüştürülmesi” demek
olan bu durum, yönetim erkiyle Hz.
Hüseyin ilişkilerinin de iyiden iyiye
bozulmasını sağlamıştır.

MÜSLÜMANLARIN
ZORLU İMTİHANI
KERBELA
Yezid, babası Muaviye’nin ölümüyle
(h.60) birlikte, kendisine biat etmeyenlere karşı ‘ birebir baskı’ ve sindirme
politikasıyla işe başladı. Bunların da
başında hiç şüphesiz Hz. Hüseyin
gelmekteydi. Durumun farkında olan
Hz. Hüseyin ise “biat etmekle
ölüm arasında tercih” yapmak durumunda olduğunu biliyordu. Zira bu
süreçte siyasi ve sosyal bütün şartların
kendi aleyhinde olduğu çok açıktı.
Ancak Hz. Hüseyin, her şeye rağmen
Kufelilerin, kendisine destek olacaklarını düşünüyor, zaten var olan yoğun
talepleri doğrultusunda da Müslim b.
Akil’i elçi olarak ve biatlarını almak
üzere onlara gönderdi. Olumlu
haberler alınca da Kufe’ye gitmeye
karar verdi. Pek çok sahabi; Kufeliler’in güvenilmez olduklarını, babası
ve ağabeyinin tecrübelerinden bunu
açıkça bilmesi gerektiğini, bu yüzden
de kesinlikle Kufe’ye gitmemesi
yönünde ısrar ettilerse de Hz. Hüseyin ikna olmadı. Hatta yolda elçisi
Müslim’in öldürüldüğünü haber aldığı
halde hareketini sürdürdü.
Hicri 61 yılı, 10 Muharrem günü
Kerbela çölünde dört bin kişilik Emevi
ordusuyla karşılaşan Hz. Hüseyin,
kahramanca savaştıktan sonra beraberindeki 70-80 kişiyle birlikte şehit
oldu. Savaş hukukunun bile göz ardı
edildiği, kadınların-çocukların kılıçtan
geçirildiği ölçüsüz ve insani değerlerin
hunharca hiçe sayıldığı savaşta Hz.
Hüseyin’in; Mekke’ye dönme isteği
dahil, tüm talepleri İbn. Ziyad’ın
zulmüne takılarak şiddetle yok sayıldı.
İşin başında Sa’d b. Ebi Vakkas’ın oğlu
Ömer’in olması ise bir başka ibretlik
hadisedir.
Ve; şiddet içerikli törenlerle anılmayı
değil, ‘doğru anlaşılmayı’ daha çok
hakediyor Hz. Hüseyin...
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Öyle ki; İslam’ın ilk dönemlerinde
bulunmayan mezheplerin, sapkın
fırkaların ve bütün kıyıcı-yıkıcı muhalif grupların, kendilerini meşrulaştırmak için kullandıkları, hatta ‘sömürü
aracı’ olarak gördükleri bir hadisedir
aynı zamanda Kerbela Faciası…

İKİ FARKLI ANLATIM ve
İSTİSMAR

KERBELA’YI HAZIRLAYAN
NEDENLER

savunan Hz. Hasan’ın; “savaşmayı ve
Müslüman kanı dökmeyi istemediği”
gerekçesiyle hilafetten feragat etmesi
çeşitli tepkilere neden oldu. Ancak Hz.
Hasan’ın, kararından vaz geçmemesi
ve kardeşi Hz. Hüseyin’i de bu yönde
ikna etmeye çalışması her türlü takdirin üstündedir. Hz. Hasan (h.3/624)
yılında 45 yaşında vefat etti.
Hz. Hüseyin, iktidarın Muaviye b.
Ebi Süfyan’a teslim edilmesini tasvip
etmemiş ve buna şiddetle karşı çıkmış
ancak Hz. Hasan’ın, “Müslüman
kanı akmasın” uyarısı ve kendisini
bu yönde ikna çabaları neticesinde
istemeyerek de olsa Muaviye’ye biat
etmişti.
Hz. Hüseyin, her ne kadar Muaviye’yi hilafete layık görmüyor olsa
da Muaviye iktidarının ilk 15 yılında Kufeliler’in yoğun tahriklerine
rağmen, yönetim karşıtı sayılabilecek
herhangi bir faaliyetin içerisinde
bulunmamıştır. Bu zaman zarfında
yönetimle Hz. Hüseyin arasında
kayda değer bir çatışma olmasa da
samimiyete dayalı bir ilişkiden de söz
edilemezdi.
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Binlerce yıldır Kerbela hadisesi; kimi
zaman bir gözyaşı olur akar gözlerimizden, kimi zaman da kederli şiirlerde
bir mısra olarak içler acısı mersiyelere
konu olur…
Müslümanların tarihi; bu büyük
kıyımların, tarifsiz acıların, kardeş
kavgalarının ve iktidar mücadelesinin
tarihidir aynı zamanda. Üzerinden
binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen,
Kerbela faciasının dinmeyen acıları ve
giderek artan etkileri günümüzde de
maalesef devam etmektedir.

Bu sınırlı yazıyla amacımız; İslam
tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olan Kerbela hadisesini
bütün yönleriyle ele almak değil elbet.
Maksadımız; özetle hadisenin arka
planı ve izdüşümlerini izlemeye çalışmak olacaktır.
Burada bir ‘orta yol’ vurgusu yapmakta yarar var: Tarihi olaylar; insanlardan bağımsız bir kronoloji yığını
olmadığı gibi, keyfi değerlendirmelere göre de şekil almaz. Hakikat
ise bu ikisinin arasında bir yerdedir.
Nitekim Kur’an; İslam’ın bir “orta
yol” dini olduğunu belirtir (2/143) ve
Müslümanlara da her türlü aşırılıklardan kaçınmalarını tavsiye eder.

hiç de doğru değerlendirilmediği ve
sağlıklı sonuçlar elde etmek suretiyle
gerekli derslerin çıkarılmadığı açıkça
görülmektedir. Bu yüzden de ne yazık
ki “ yeni Kerbelalar” yaşanmaktadır.

İçindekiler

İçindekiler

Anne Baba Cocuk

OYUN ÜÇGENİ
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Çocuk denilince aklımıza ilk gelenlerden oyunun faydası. Oyunun çocuk
gelişimindeki yeri ve önemine dikkat
çeken uzmanlar çocuğun oyunla
kendini en yalın ve doğru şekilde
ifade etme imkânı bulduklarını dile
getirmişlerdir. Oyunun çocuğun
bedensel ve ruhsal gelişiminde
çok önemli yeri olduğunu belirten
uzmanlara göre, anne babayla
doğru iletişim kurmasında önemli
rol oynayan oyun, büyüdüğünde
çocuğun seçeceği mesleğin de
işareti olabilir.

Oyun çocuğun hayatında çok
önemli bir yer tutar. Günümüz
anneleri durumun farkında oldukları
için çocuklarıyla nasıl oynayacaklarını sorarlar. Bilirler ki küçükken
oynadıkları oyunlar onların
büyüdüğü zaman seçeceği mesleğin
işaretçisi olabilir. O zaman kendi
kendilerine şu soruyu sormalıdırlar:
Gelecekte çocuklarının kariyerlerini nasıl planlamayı düşünüyorlar?
Çocuklarının ilgileri ne yönde gelişiyor, uğraşmayı seviyor mu, izlemeyi
mi tercih ediyor, yalnız başına mı
oyun kuruyor, oyun içinde işbirliği
yapabiliyor mu, rekabete girebiliyor
mu, paralel ilişki kurabiliyor mu,
oyunun kurallarını öğrenip uyum
sağlayabiliyor mu? Çocuğumuz oyun
oynarken bu sorularımızın yanıtını
bulabiliriz.
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ÇOCUĞUNUZUN
OYNADIĞI
OYUN NEYİN
HABERCİSİ?

Oyun Üçgeni

Oyun Üçgeni

ÇOCUK KEYİF
ALDIĞI OYUNLA
GELİŞİR

OYUNDA
ÖNEMLİ PÜF
NOKTALARI

Çocukla doğrudan iletişim kurmamıza yardımcı olan oyunlarda
dikkat edeceğimiz en önemli husus
çocuğun gelişim evrelerini bilip seviyesine inebilmek olmalıdır. Çünkü
çocuk ancak seviyesine uygun bir
oyunda keyif alabilir, keyif aldıkça
eğlenir, eğlendikçe öğrenir, öğrendikçe gelişir, geliştikçe özgürleşir,
kendine güveni gelir ve sistemli bir
öğrenmeye hazır hale gelir ve yetersizlik hissetmez.

Oyunun çocuğu eğitmede bir araç
da olabileceğini belirten uzmanlar,
ebeveynle güçlü ilişki kurulması
konusunda yardımcı olacağını belirtirler. Eğer anne isterse zorlandığı
alışkanlıkları bile oyuna dönüştürebilir. Örneğin yemeği yerken
drama yaparak tabağı, kaşığı, yemeği
konuşturabilir ve çocukta doğuştan
var olan empati duygusunu
geliştirebilir. Uykuya geçerken müziği
kullanabilir. Masallar oluşturabilirler
sonunu çocuk tamamlar.

1.

Her gün standart oyun saati
ayırın ve ön hazırlık yapın. Oyunda gerekli araçları hazırlayın, göz ilişkisi kurarak
ve tüm bedeninizle ve zihninizle orada
olarak oynayın.

“

Eğer anne
isterse zorlandığı
alışkanlıkları
bile oyuna
dönüştürebilir.

“

OYUN EĞİTİM
ARACI
OLABİLİR

Sağlıklı anne-baba çocuk ilişkileri için oyun oynarken dikkat
edilmesi gereken bazı önemli
noktalar:

2. Sevdiği-sevmediği şeyleri bilin,
öğretmek istediğiniz oyunun kazanımlarını bilin. Ne oynatırsanız ne kazanır,
hangi zekâ türünü geliştirirsiniz. Fark
ederek yapın. Elinin ve dilinin gelişmesi
önemlidir. Öz bakım ve öz yönetimi
oyunlarla öğretebileceklerdir.

ÇOCUK OYUNDA
BİREY OLMAYI
ÖĞRENMELİ

3. Sokak oyunlarına önem verin,
öncelikle bedensel gelişimi destekleyin,
sonra sosyal gelişimi destekleyin. 4
yaşından sonra evde de arkadaşlarıyla
sizin belirlediğiniz kurallara uyarak
oynamasını sağlamanız sosyal becerilerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda çocukla anne
arasında olumlu duygular da gelişir.
Annenin sevecen, az kontrollü ve
oyunu çocuğun yönlendirmesine
izin veren tavrı anne-çocuk arasında
güçlü ve mutlu ilişkiler oluşturur.
Dikkat edilmesi gereken dengeli
ilişkidir. Ne çocuk ne de anne tamamen oyuna hâkim olmalı. Çocuk
oyunda birey olmayı öğrenmelidir.

4. Doğada gezintiler yapmak ve
gördüğünüz şeyler hakkında bilgilendirmek, yaşına göre ateş yakmayı,
yüzmeyi, at binmeyi, ok kullanmayı
öğretmek, tüm zekâ gelişimlerini
destekler.

5. Oyun seçiminde fikrini sormak,
oyuna ilaveler çıkarmalar yapmasına izin
vermek, sabırlı olmak, tekrarlardan sıkılmamak, konuşmak, dinlemek, kutlamak,
nazik olmak, güvenmek, iyi ve mutlu bir
birey yetiştirmek için kaçınmamamız
gereken sorumluluklarımızdır.”
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Çocukla sadece annenin değil, babanın da
oynaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar,
oyunun anne ve babayla dönüşümlü
oynanmasının ideal olduğunu söylerler.
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BABA DA OYUN
OYNAMALI

İçindekiler

İçindekiler

SİTEDE YAŞAM

SIRAPINAR
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KONAKLARI
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İçindekiler

İçindekiler

Ö

merli ormanları
ile iç içe, manzarası, doğası ve
bir birinden farklı güzellikleriyle Çekmeköyümüzün
nezih sitelerinden biri hiç
şüphesiz Sırapınar Konaklarıdır. Çekmeköy2023 ekibi
olarak Sırapınar Konaklarını konuşmak üzere site
yöneticilerinden Cemal
Albayrak’ la birlikteyiz.

Kaç yıldır site yönetimindesiniz
ve ekibiniz kaç kişiden
oluşuyor?

2016 yılı Mart ayında yapılan
genel kurul toplantısında yönetim
görevini devraldık. Sayın Murat
Özbatır ve İlhan Candemir ile
birlikte site yönetimi görevini ekip
olarak sürdürmekteyiz.

Cemal Albayrak kimdir?
Kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul’da doğa içerisinde olmasının yanı sıra her türlü ulaşım
kolaylığı ve sosyal yaşamın iç içe
olduğu ender bölgelerimizden
biridir Çekmeköy. Son yılların en
fazla ivme ve değer kazanan ilçelerinden biri olarak görüyorum.

24 ikiz villadan oluşan Sırapınar
Konaklarında 48 adet oturum
alanı mevcut. 1993 yılında temelini
attığımız Sırapınar Konaklarında oturum 1999 da tapularını
komşularımıza teslim ederek
yazlık olarak kullanıma açtık. 2008
yılında doğalgazın gelmesi ile
sitemiz dört mevsim yaşanabilecek
ve hayat sürdürebilecek bir yer
haline geldi. 48 aileden oluşan bir
siteyiz. Bazen bu sayı düşebiliyor.
Sebebi ise kiracı olan ailelerin
sirkülasyonu ile alakalı.

Site sakinleri için özel alanlarınız ve organizasyonlarınız
var mıdır?

Sırapınar Konaklarında çoğumuzun hasret kaldığı komşuluk
ilişkileri hala devam ediyor mu?
Çocukluğumuzda yaşadığımız
komşuluk ilişkilerimizi ne mutlu
bize ki sitemizde hem yaşıyor hem
de yaşatıyoruz. Ayda bir, iki kez
sosyal tesisimizde komşularımızın
büyük katılımı ile toplantılar ve
yemekler vermekteyiz. Komşuların ve eşlerimizin organize edip
düzenlediği yemeklerde yine bir
araya gelmekteyiz. Ayrıca her
ramazan ayında sitemizde çalışan
arkadaşlarımızla birlikte iftar pro-

Sitenizde olan çocuk alanlarınız yeterli mi?

Spor sahamızın içerisinde tenis kortumuzda tenis, minyatür
futbol ve voleybol oynayabiliyoruz. Çocuklarımız için yeterli
olduğunu düşünüyorum. Yetersiz
durumunda olduğu söz konusu
olduğunda projeler hazırlayıp yeni
alanlar yapabiliriz, buna yerimiz
müsait.

Sırapınar köyü mahalle olup
ve Çekmeköy Belediyesine
bağlandıktan sonra aldığımız
hizmet kalitesi artmıştır. Sitemizden köye giderken yapılan
peyzaj çalışmaları hem sitemizi
hem köyümüzü daha güzel bir
görünüme kavuşturdu. Belediye
hizmetlerinin aksamadan almamız en büyük hizmet olarak
düşünüyor ve sayın başkanımız
Ahmet Poyraz beye teşekkür ediyoruz. Umarım bundan sonra da bu
güzelliklerimizi koruyarak çocuklarımıza temiz, yeşili bol, pırıl pırıl
bir Sırapınar mahallesi bırakırız.

Röportaj - Engin Erköse
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Gelişmekte olan Çekmeköy’ü
nasıl buluyorsunuz?

Sırapınar Konakları kaç blok
ve kaç daireden oluşur? Nüfusunuz yaklaşık olarak ne
kadardır?

Bulunduğunuz mahallenin
ve sitenizin ne gibi eksikleri
bulunuyor? Sırapınar Konaklarının geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
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1959 Adıyaman Besni doğumluyum. Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü mezunuyum. Sıkı
Beşiktaşlıyım ve futbol maçlarını,
özellikle de Beşiktaş’ın maçlarını
seyrederim, Nestle Waters
Gayrettepe & Zincirlikuyu bölge
bayisi olarak dağıtım yapmaktayım. Sırapınar mahallesinde
1999 yılında sadece yazları, 2008
de doğalgazın gelmesi ile birlikte ise yaz kış oturmaya başladık.
Eşim Doç. Dr. İnci Hanım Yıldız
Teknik Üniversitesi ve Işık üniversitesinde öğretim üyesidir. Bir
kızım var, tıp fakültesi öğrencisi.

Aileme zaman ayırmaya çok dikkat
ederim. Eşimle sabah-akşam
yürüyüşe çıkarız. Sırapınar
mahallesini ve sitemizin keyfini
çıkarıyoruz. Ayrıca elimden geldiği
kadarda sivil toplum kuruluşlarına
destek vermeye çalışıyorum.

gramı organize etmekteyiz. Milli
bayramlarda, ramazan ve kurban
bayramlarına özel programlar
yapmaya çalışıyoruz. Önemli futbol müsabakalarını sosyal tesiste
komşularımız ile birlikte izliyoruz.

Haberler

YENİLİK AKADEMİSİ

temeli
Sevgi

DÜNYA ENERJİ

ZİRVESİNDE
Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi Öğrencileri Dünya Enerji
Konseyi’nin en önemli etkinliği olan
ve otuz dokuz yıl sonra ülkemizde gerçekleşen,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ev sahipliği yaptığı Dünya Enerji Zirvesi’nde projeleri
ile boy gösterdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin de katıldı.
Alanında dünya devi birçok enerji şirketinin
katıldığı ve takip ettiği kongrede yer alan Çekmeköy Yenilik Akademisi öğrencilerini ziyaret
eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şöyle dedi: “ Bu zirvede yer alan Çekmeköylü
gençlerimizi tebrik
ediyorum. Eğitim vadisi Çekmeköy’den
geleceğe yön verecek bilim adamları
çıkacağına inancımız tam. Bundan önce
olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza
desteğimiz devam edecek.
Onlar Çekmeköy’ün gururudur.”

O

yet vereceğini kestirmek bir hayli
güçtür.
Doğrusunu söylemek gerekirse;
ben de babayım. Sizlere tüm
bunları söylerken, acaba ben ne
yapıyorum? Hemen söyleyeyim;
“Onları koşulsuz seviyorum” hepsi
bu. Netice; hepsi de gerçekten
başarılı çok şükür. Ama sağlıklı
başarılı. İlla da başaracaksın, şeklinde baskımız hiç olmadı. Baskı
yapınca da zaten başarılı olmuş ne
anne-baba, ne de öğrenci gördüm
şu zamana kadar.
Yıllar önce İstanbul’da özel ve
büyük bir kuruma danışmanlık
yaparken, uyguladığımız eğitim
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Selahattin YAYLAMAZ
Eğitim Uzmanı / Yazar
www.okumaokulu.com

kulların henüz yeni
açıldığı geçtiğimiz
Ekim ayında, sınavların da yoğun olarak
yaşanacağı Kasım ayı nedeniyle
böyle bir yazıyı kaleme almayı
uygun buldum. Neden mi?
Tin Suresi 4. ayette; “Biz insanı
mükemmel bir surette yarattık”
diyor kısaca. Yani elimizde muazzam bir yaratık var. Ne olur ayarlarıyla, fıtratıyla oynamayın, gerek
yok. Çocuklarınızın okullarda çok
başarılı olması, gerçekten başarılı
olduğu anlamına her zaman
gelmez. İlla da başarılı olsun diye
yaptığınız anlamsız baskıların, ileri
yaşlarda nice acı vakalara sebebi-
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Köşe Yazısı

Haberler

ERKEN TEŞHİS
HAYAT KURTARIR

S

ağlıkta “Erken teşhis hayat kurtarır” farkındalığını oluşturmak ve toplumdaki önlem amaçlı
muayene kültürünü geliştirmek için Sağlık
Bakanlığı tarafından yaptırılan ücretsiz taramalar gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Çekmeköy
Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Çekmeköy Madenler
Meydanı’nda mobil tarama noktası açıldı. Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da açılışa katılarak, projeye
destek verdi. Açılışta ihmalkârlığın bedelinin hayatlarla
ödendiği vurgusu yapılarak mahallelere kadar getirilen
bu hizmetten tüm kadınların yararlanması tavsiyesinde
bulunuldu.

projesi sırasında Selman adında bir
öğrencimiz vardı. Selman inanılmaz bir çocuktu. Henüz 4. sınıfa
gidiyor ama ne çocuktu! Güçlü
bir kişilik, kendisinden son derece
emin, çok zeki, çok duyarlı, hem
akranları ile oyun oynuyor, onlarla
uyumlu, hem de yetişkinlerle
ilişkilerinde son derece başarılıydı.
Bu inanılmaz çocuğun ailesini
görmek istedim, tanışmak istedim.
Haber yolladım, rica ettim. Sağ
olsunlar ertesi gün geldiler.
Anne ve baba ilk bakışta her şeyi
açıklıyor gibiydiler. Nazik insanlar,
bilinçli, kendilerini sürekli
yenileyen, gelişim çabası içinde
olan insanlardı.
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Öncelikle Selman gibi bir çocuk
yetiştirdikleri için onları tebrik ettim. Ve sordum bu işin sırrı nedir?
Hocam valla biz bir şey yapmadık,
diyorlar. Sadece evimizdeki yaşam
şeklinin ürünü olsa gerek herhalde diyorlardı ve ekliyorlardı: “Bize
daha önce hiçbir uzman, Selman
ile ilgili böyle bir tespitten söz
etmediler. İnanın çok sevindik,
böyle bir çocuğumuz olduğunu
bize fark ettirdiniz.”

Sırları da şuydu; evde hiç kimse
birbirine kızmıyor, bağırmıyor,
saygıyla ve nazik davranıyordu.
Babanın evdeki üstün olma halini,
anne özellikle sağlıyordu. Her
akşam en az 30 dakika toplu sohbet yapıyorlar. Her Cuma akşamı
evin hanımı, sürpriz yemek ve
tatlılar yapıyordu. Cuma akşamları
yemekli sohbet uzuyor, sorunlar
masaya yatırılıyor, çözümler her
hafta gözden geçiriliyordu. Yargılama yoktu, koşul yoktu. Sadece
sevgi ve tevekkül vardı.
Selamlarımla…

Sırları da şuydu;
evde hiç kimse
birbirine kızmıyor,
bağırmıyor,
saygıyla ve nazik
davranıyordu.

Mobil Kanser Tarama Merkezi, Madenler Meydanı’nda
20 Ekim tarihine kadar açık kalarak ücretsiz olarak
hizmet verdi. 30-65 yaş arasındaki kadınlara serviks
kanseri, 40-69 yaş arasındaki kadınlara mamografi
çekimleri yapıldı.

İçindekiler

Eğitim

ORTAK
SINAVLAR
›› Öğrenciler en geç saat
08.30’da okulda hazır bulunmaları gerekmektedir. Erken
gelmeniz sınav kaygınızı arttırır.
›› Sınavlar arası dinlenme ve
hazırlık 30 dakikadır.
›› Sınavların günleri, saatleri
ve soru sayıları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş Sistemi

( TEOG )

TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme sistemidir.
6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir
tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

günlerde okullar tatil edilecek,
ders yapılmayacak.
›› Sorular çoktan seçmeli (4
seçenekli) olacak.
›› Yanlış cevaplar, doğru
cevapları etkilemeyecek. Bu
yüzden boş bırakmayın.
›› Sınavlarda A-B-C-D olmak
üzere dört farklı kitapçık türü
bulunacak.
›› Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.

›› Öğrenciler, birinci dönem
girecekleri ortak sınavda sınav
tarihine kadar işlemiş oldukları
konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim
öğretim yılı başından itibaren
işlemiş oldukları konulardan
sorumlu olacaklardır.
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26
Nisan

27
Nisan

Ders

Soru
Sayıları

Sınav

09:00

Türkçe

20

40 Dk

10:10

Matematik

20

40 Dk

11:20

Din

20

40 Dk

09:00

Fen ve
Teknoloji

20

40 Dk

10:10

İnkilap
Tarihi

20

40 Dk

11:20

Yabancı Dil

20

40 Dk

09:00

Türkçe

20

40 Dk

10:10

Matematik

20

40 Dk

11:20

Din

20

40 Dk

09:00

Fen ve
Teknoloji

20

40 Dk

10:10

İnkilap
Tarihi

20

40 Dk

11:20

Yabancı Dil

20

40 Dk
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›› TEOG sınavları, her dönem
2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise
ikincisi olmak üzere, akademik
takvime göre işlenen müfredatı
kapsayacak şekilde yapılacak.
›› Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ve İnkılâp Tarihi derslerinin 1.
sınavı diğer derslerin ise 2.sınavı
merkezi sınav olacaktır.
›› Ortak sınavlar iki okul
gününe yayılarak yapılacak, o
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Derslere Göre Sınavlar Nasıl Gerçekleştirilecek?

›› Öğrenciler Sınav Giriş
Belgesi ile sınava geleceklerdir.
›› Öğrenciler, sınıf öğrenci
yoklama listesinde belirtilen
sınıf ve sıra numarasında
oturacaktır. Bu yüzden sınav
günü öncesinden hangi sınıf
ve sırada olacağınızı öğrenin.
Bunun bilgisi sınıf kapılarına
asılacaktır.
›› Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra
ilk 15 dakika içerisinde gelen
öğrenciler sınava alınacaktır.
Geç gelen öğrencilere ek süre
verilmeyecektir.
›› Her dersin sınavında ilk
20 dakika süresince öğrenciler
sınıflarından çıkmayacak, ilk
20 dakika tamamlandıktan
sonra sınavını tamamlayan
öğrenci sınıftan çıkabilecektir.
Sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika kala, öğrenciler
sınıftan çıkarılmayacaktır.
›› Öğrenci, cevap kâğıdındaki
imza bölümünü silinmeyen bir
kalemle imzalayacaktır.
›› Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında saat fonksiyonu
dışında özellikleri bulunan saat
haricinde, sözlük,hesap
makinesi, cep telefonu, radyo

Sınav
Günü

Eğitim

gibi iletişim araçları ile her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın
sınava alınacaktır. Bunları
bulundurduğu tespit edilen
öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
›› Öğrenciler cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik
numarası, adı ve soyadı
bilgilerini kontrol edecek,
hata varsa sınav görevlilerine
söyleyeceklerdir. Cevap kâğıdı
üzerindeki kitapçık türü ve
cevap bilgileri işaretlemelerini
kurşun kalemle yapılacaktır.
›› Öğrencilerimizin yanlarında kalem, silgi, kimlik
belgesi ve kalemtıraş bulundurulmaları yeterli olacaktır.

Haberler

TEOG Sınavlarında Derslerin
Ağırlıklarını Belirleyen Standart
Puan Katsayıları
Dersler

Ağırlık katsayısı

Türkçe

4

Matematik

4

Fen ve Teknoloji

4

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

2

Yabancı Dil

2

T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük

2

Okullara dağıtılan yardımlar içinde; 54 Sıvı El
Sabunu(30 Kg) , 54 Çamaşır Suyu Yoğun Kıvamlı(30 Kg) , Yüzey 54 Temizlik Maddesi (30 Kg) ,
147 Oto Yıkama Fırçası, 93 Çöp Torbası, 147 Çek
Çek Yer Sil, 334 Kağıt Rulo Havlu ( 12 Li), 465
Cam Temizleme Maddesi ( 500 Ml ), 705 Tuvalet
Kağıdı (24 Li), 465 Temizlik Bezi12 Li),
705 Askılı Tuvalet Koku Giderici
(12 Li), 93 Sıvı Ovma Maddesi
(Hcsutemizleyicisi 5kg) bulunmakta.
Başkan Poyraz ve AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı sınıfları
dolaşarak öğrenciler ve
öğretmenlerle sohbet
etti.
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Muhammed Erol
Vatan Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
m.muhammeterol@aktifbeyin.net

Alemdağ Emlak Konut İlk Öğretim Okulu’nda gerçekleşen
dağıtım programına katılan
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz;
“Her yıl bu yardımları
yapıyoruz. Okullarımızın
tüm ihtiyaçlarına cevap
veremeye gayret ediyoruz. İlçemizde eğitim
bizim olmazsa olmazımız.

İnşallah bu malzemeleri ikinci eğitim öğretim
döneminin başında da dağıtacağız. Hayırlı uğurlu
olsun,” dedi.
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Daha detaylı bilgi için http://www.teoges.
org/, https://e-okul.meb.gov.tr/, http://
www.sorubak.com/, http://ozancorumlu.com/, http://www.studyteog.com/ (
İngilizce destek) adreslerine bakabilirsiniz.
Teog bilgilendirme çalışması için okulumuz
Rehberlik Öğretmeni Özlem ÖZÜN e teşekkür
ederim.

Ç

ekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi 20162017 Eğitim öğretim döneminde de okulların temizlik malzemesi ihtiyacını karşıladı.
İlçede bulunan devlet okullarının tamamına yapılan
temizlik malzemesi yardımıyla öğrencilerin daha
sağlıklı bir ortamda eğitim almaları amaçlanıyor.
Alemdağ Emlak Konut İlk Öğretim Okulu’nda
gerçekleşen dağıtım programına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı ve Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcıları katıldı.

Türkiye’yi Geziyoruz
İçindekiler

İçindekiler

KAYSERİ
A

nadolu’nun değerli topraklarından Kayseri… Milattan önce kurulmuş şehir. Tarih
boyunca Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Araplar ve Türkler’in hüküm sürdüğü
bir kent olmuştur. Kayseri’yi değerli kılan da topraklarının üzerindeki yaşantıların
eserleri ve kalıntılarıdır. Gün geçtikçe modernleşen kentimizin tarihi kalıntılarının yanı sıra
lezzetlerini de yabana atmamak gerek. İşte sizler için adımladığımız Kayseri;

İsmi Nereden Geliyor?
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AĞUSTOS 2016

Milattan önce kurulan şehir tarih boyunca birçok farklı isimle anılmıştır. Şehir “Kanisti”,
“Mazaka”, “Mosoch” ve “Eusebeia” gibi isimlerle anılmıştır. Günümüz ismini alması Arapların
şehri ele geçirmesinden sonra olmuştur. Kaisareia olarak adlandırılan kelime
Türkçeleştirilerek Kayseri halini almıştır.
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İçindekiler

KAPUZ ŞELALELERİ

Kartpostallar gibi bir şelale; yeşillikler ve kayalar
arasında çağlayışına, seyrine, serinliğine doyulmaz
gerçek bir doğa harikası. Şelaleler; Ensenin Tepe’den
1056 metre yükseklikten tüm hırçınlığı ve aceleci
tavrıyla 7’ye bölünerek kayaların arasından adeta
fışkırmaktadır. Hızını hiç kesmeden 4 mevsim Zamantı

Irmağı’na karışmaktadır. Serin sulara ayaklarımızı
sokup bu güzelliği seyre dalmak belki akıntı yönünde
kampçılarla birlikte yürümek ve albümlerinize eklenecek birkaç fotoğraf çekmek Kayseri’ye gelmek için
çektiğiniz bütün zahmetlere değecektir.

Türkiye’yi Geziyoruz

ERCİYES KAYAK
MERKEZİ

Şehrin sembolü haline gelen
Erciyes Dağı… Koskoca dağ,
neler neler yapılmaz ki? Kış tutkunlarının en uğrak yeri, öyle yabana
atılabilecek gibi de değil Erciyes
Kayak Merkezi. Teleferiklerle dolu
merkez; 3bin kilometrelik alanda
toplam 12 kilometre uzunluğunda
alabildiğine kayak pistleri, lokantalar, konaklama yerleriyle hizmet
vermekte. Öyle kayak ustası
olmaya da gerek yok, acemiler
için (bizim gibi) kızaklarla kaymak
veya at üstünde gezinti yapmak
da mümkün. Hem belki ‘dağa
tırmanış’ için en uygun zaman
dilimindeyizdir, biraz cesaret ve
gayretle insanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yoktur…

Şu cihan zindan mıdır bilmem nedir
Şer midir mahşer midir kavga mıdır bilmem nedir

Aşık Seyrani

yaprak sarması, zeytinyağlı yaprak sarması, kağıtta
pastırma, hakırdaklı lahana sarması, kabak çiçeği dolması, pırtımpırt, kayseri güveci, abak çıtma, bayram
yahnisi, sac kavurma, kıymalı lahana dolması, üzümlü
gerdan, karın dolması, hakırdak, patates kovalama,
patlıcan kovalama, pıtpıt pilavı, böğür dolması, kaburga dolması, bezdirme, şaştım aşı, nevzine, açma
baklava, güllü baklava, aşure, kuru kaymak, telteli,
aside, pekmez helvası olarak sıralanmaktadır.
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“Bu kadar da olur mu canım” dedirtecek kadar bol ve
lezzetli yemek çeşitlerine sahip şehrin başlıca tatları;
börek aşı çorbası, düğürcük çorbası, kesme hamur
çorbası, yoğurtlu çorba, kurşun aşı, kuru bamya,
arabaşı, tarhana çorbası, gendime çorbası, kayseri
mantısı, yağ mantısı, tepsi mantısı, prov mantısı,
paşa mantısı, ekmek mantısı, kıymalı buğu mantısı,
ekşili kırpma mantı, üzengi mantısı, şebit yağlaması,
su böreği, tandır böreği, saç böreği, tahinli katmer,
susamlı halka, katmer, pastırmalı börek, iki kızartma,
kıymalı pide, hakırdaklı pide, paçanga böreği, açma
börek, erişte makarna, zengin salatası, kayseri kesme
makarnası, pehli, fırın ağzı, pastırmalı kuru fasulye, etli
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KAYSERİ MUTFAĞI

Türkiye’yi Geziyoruz

Türkiye’yi Geziyoruz

KAYSERİ HATIRASI
Ağzının tadına düşkün olanlar şehirden ayrılırken
yanlarına şehrin simgesi haline gelen leziz kayseri
mantısı veya pastırma alabilirler. Bünyan ve Yahyalı
halısı, çemen, Erciyes tabloları, bez bebekler de
hediyelik eşya alırken alternatif oluşturmaktadır.

KAYSERİ MANTISI
Malzemeler;

1 yumurta, 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, tuz

İç malzeme için;

200 gr kıyma, 1 küçük boy soğan, karabiber, kırmızı pul
biber, tuz

NOTUNUZU
ALMAYI
UNUTMAYIN!

Bayramhacı, Tekgöz ve Çiftgöz Kaplıcalarında şifa bulmadan; Kızılırmak,
Zamantı Irmağı ve Sarımsaklı Barajında balık tutmadan; Erciyes Dağı’nda
tırmanmadan veya kayak yapmadan; Selçuklu Müzesi, Arkeoloji müzesi,
Etnografya müzesi, Kültepe Ören yeri, Şehir surları ve kalesi’nde şehrin tarihini
tanımadan; Zeynel Abidin Türbesi, Mevlana’nın Hocası Seyyid Burhaneddin
Türbesi, Melikgazi Türbesi’ni ziyaret etmeden; Surp Kirkor Losovoriç Kilisesi
ve Surp Astuadzadzin( Meryem Ana) Kilisesi, Agias ve Anagiri Kiliseleri, Talas
Rum Kilisesi, Kaya Kiliselerini görmeden; Sultanhanı Kervansarayı, Karatay
Kervansarayı, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, Vezir Han, Bedesten, Kapalı
Çarşı’yı gezmeden; Aladağlar Milli Parkı’nda Demirkazı Tepesi, Yedi Göller,
Hacer Ormanı, Kapuzbaşı Şelalesinde dolaşmadan; Palas Gölü, Sultansazlığı ve
Aladağlar’da kuşları izlemeden DÖNMEYİN…

Kayserili Ünlüler

Üzeri için;

sarımsaklı yoğurt, 80 gr tereyağı, 2 yemek kaşığı
domates salçası, nane
Yapılışı: öncelikle su, tuz ve yumurtayı bir kasede
çırpın. Unu ekleyip yoğurun. Gerekirse un ekleyin. Üzerini örterek 30 dakika dinlendirin. Soğanı rendeleyip kıymaya ekleyin. Tuz, pulbiber ve karabiber ekleyin.
Hamuru unlanmış tezgahta açıp küçük kareler kesin.
İçlerini kıyma harcı ile doldurup kapatın. Mantıları
tuzlu kaynayan suya atıp 15 dakika pişirin. Tereyağını
eritip salçayı kavurun. Mantı tenceresine aktarıp
10 dakika daha pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine
sarımsaklı yoğurt ve nane ile sumak gezdirip servis
yapın. Mantımız artık hazır, afiyet olsun.

Kadir Has

Sakıp Sabancı
Mimar Sinan

Abdullah Gül

Aşık Seyrani.

Savaş Yurttaş
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Ahmet Gazi
Ayhan
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Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

TARİHÇE
İlk olarak 1970’lerde gelişmiş ülkelere uygulanan petrol ambargosundan dolayı ısı izolasyonlu binaların yapımı artmış, havalandırmalarda enerji tasarrufuna gidilmiş ve böylece ortaya çıkan
yetersiz havalandırma, sıcaklık kontrastları, sentetik yapı malzemelerinin ağırlık kazanması sağlık sorunlarına sebep olmaya
başlamıştır. Bunun sonucunda yeni binalarda yaşayan kişilerde
bazı belirtiler gözlemlenmiş ve bu durum “ofis hastalığı” olarak
adlandırılmıştır. 1986 yılında ise, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
bu duruma Hasta Bina Sendromu adı verilmiştir.
1990’lı yıllara gelindiğinde hasta binaya karşın sağlıklı bina akımı
gündeme gelmiştir.

HASTA BİNA SENDROMUNDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
1-

Zehirli maddeleri azaltmayı sağlayan bitkilerin ortamda bulundurulması (peygamber (paşa) kılıcı vb.)

2-

Y

ediğiniz bir şey sizi hasta edebilir, ya da grip olmuş
birinin yanındaysanız hasta olma ihtimaliniz olduğunun
farkındasınızdır. Peki ya sizi hasta eden şey yaşadığınız
ya da çalıştığınız binaysa?

Baş ağrısı
Baş dönmesi
Nefes darlığı
Bulantı
Kuru öksürük
Hapşırma
Gözlerde batma/yanma/kızarıklık
Lens kullanımında zorlanma
Kaşıntı
Cilt rahatsızlıkları
Ateş
Konsantrasyon bozukluğu
Yorgunluk

Hasta Bina Sendromu, baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk
gibi normalde başka nedenlerle de ortaya çıkabilecek elliden
fazla belirtinin, iç ortama girildikten 15-30 dakika kadar sonra
başlayıp genellikle binadan ayrıldıktan sonra birkaç saat
içerisinde düzelmesiyle tanımlanan sendromdur. Bir tek kaynağa bağlanamadığından sendrom olarak adlandırılmaktadır.
Binalardaki katlar arası yükseklikler, ısı izolasyonunun doğru
biçimde yapılmamış olması, yeterli havalandırmanın düzenli olarak yapılamaması, fazla nemin dışarı atılamaması gibi
yapısal ve sigara dumanı, küf, plastik ve yeni mobilyalardan
kaynaklanan uçucu organik kirleticiler gibi iç ortam hava
kirleticileri hasta bina sendromu gözlemlenmesine sebep
olmaktadır.

incelenmiştir. Kadınlar yeşil rengi rahatlatıcı
ve heyecan verici olarak değerlendirmiş,
erkekler ise depresif bir renk olarak tanımlamışlar ve duygularını olumsuz yönde
belirtmişlerdir.

Hasta bina sendromu dışında bazı binalar, içerdikleri küf,
mantar vb. biyolojik faktörlerle birlikte astım ve alerjik reaksiyonları da tetikleyebilmektedir.
Bazı çalışmalar, binalarda kullanılan renklerin dahi yorgunluk ve depresyona yatkınlık oluşturabildiğini göstermektedir.
Yapılan bir çalışmada renkler ve bireylerde yarattığı etkiler

Hasta bina sendromu (HBS) iş yerlerinde,
çalışanların devamsızlıklarına (hastane
başvuruları vb. nedenlerle) ve verim kaybı
gibi sorunlara sebep olabilmektedir. HBS’nin
kadınları erkeklerden daha çok etkilediği
düşünülmektedir.

4-

Nem almış halı ve döşemelerin yenileriyle değiştirilmeleri

6-

İhtiyaç halinde, düzenli bakım ve temizliklerinin
yapılması kaydıyla, havalandırma sistemlerinin kullanılması

7-

Mümkün olduğunca doğal ışık kaynaklarından yararlanılabilmesi

8-

Fotokopi makinesi ve yazıcı gibi kaynaklar kullanılırken havalandırmanın yeterince yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi

Yararlanılan Kaynak:
SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi,
Mart-Nisan-Mayıs 2016 tarihli 38.sayıda,
sayfa 28-31'de yayımlanmıştır.

Ayşe Seval Palteki
Çevre Mühendisi
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3-

Uçucu organik kirletici, sigara dumanı, bakteri ve
kokuların giderilmesi için aşırıya kaçmadan ozon gazının
kullanılması

Boya, yapıştırıcı, solvent ve böcek ilaçları kullanılırken ortamın iyi havalandırılmasına dikkat etmek
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Vaktimizin neredeyse %90’ını işyerimiz ve evlerimiz başta
olmak üzere kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Kapalı alan ve
sağlık ilişkisi konusunda yapılan çalışmalar “Hasta Bina Sendromu” (HBS) kavramı etrafında yoğunlaşmıştır.

HASTA BİNA SENDROMUNUN
OLASI BELİRTİLERİ

Küf ve alglerin temizlenmesinde ovalamaya gerek
kalmayan çatı şıngıllarının tercih edilmesi

5-

Sokağın Sesi

Mehmet Uğur
59 Yaşında
İşsizlik. Genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde üniversite okumak bile yeterli
görülmemekte. Bu sebeple birçok insan ya memnun olmadığı bir işte çalışıyor ya
da hiç iş bulamıyor. Çalışma şartları mükemmel denilemeyecek bir işte bile çok
fazla vasıf aranıyor ve bir kişiden birkaç iş yapılması bekleniyor. Bu sebeple kalifiye
eleman da yetişemiyor. Bir an önce ülkemizde işsizliği azaltacak yeni iş alanlarının
bulunması, mevcut çalışma şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sema Biter

50 Yaşında
Terör olayları. Devlet büyüklerimiz doğru bir iç politika ve dış politikayla terör olaylarını
bitirmeliler. Kimse haberleri izlediğinde ‘şehidimiz var’ diye bir haber görmek istemiyor.
Bu katliamın bir son bulmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizin de bir an önce terörü
bitirmek için yapılması gereken her neyse yapmasını istiyoruz.

Röportaj – Ömer İSLAM

Ramazan Yalvaç

26 Yaşında
Çalışma şartlarının iyileştirilmemesi en büyük problem. Türkiye’de birçok insan çalıştığı yerden şikayetçi. Çünkü alınan para yeterli değil, çalışma koşulları
memnun etmiyor. Zaten çoğu kişi iş bulamıyor, iş sahibi olan da mutlu bir şekilde
çalışamıyor. Bu şekilde devam eden düzende insanımızın mutlu olabileceğini ve
verimli çalışabileceğini düşünmüyorum. Önce işsizliğe bir çözüm bulunmalı, istihdam oranı artırılmalı sonra çalışma koşulları iyileştirilmeli ve hazırlanan şartlar
hem işvereni hem işçiyi memnun etmelidir.

Öntaş Boy

Remzi Kavak

76 Yaşında
Ülkemizde birçok problem bulunmakta ama en büyük sorunun işsizlik olduğunu
düşünüyorum. Toplumumuzda ortaya çıkan birçok sorun ve suçun da işsizliğe
dayalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanın en temel ihtiyacı geçinmektir,
geçinemeyen insan eğer iş bulamazsa çaresiz kalır ve suça yönelebilir. İşsizliğin
olmadığı bir ülkede ekonomik şartlar daha iyi ve insanlar daha huzurlu olur.

44 Yaşında
Eğitim ve trafik. Geleceğimizi inşa eden gençlerimizi özenle yetiştirmeliyiz. Çocuk
yetiştirme tabii ki öncelikle aileyi ilgilendiriyor ama bir sonraki ve en önemli aşama
okullar. Maalesef ezbere dayalı bir sistemde çocuklarımıza eğitim verilmekte. Bu konuda
yeni çalışmalar yapılmalı diye düşünüyorum. Diğer bir konu trafik; yeni yapılan yollarla İstanbul’un trafiği azalsa da bir süre sonra aynı yoğunluk ve sıkışıklık tekrar ediyor.
Trafiğe geçici değil kalıcı çözümler bulunmalı.

İnci Aydın

27 Yaşında
İstanbul’un her yerinde olan trafik. Yollarımız yenileniyor, yeni yollar ekleniyor fakat bu
çalışmalar esnasında trafik daha da kötü bir hal alıyor. Konuyla ilgili alternatif yolların
çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bir yol sıkışık durumdayken o trafiğin içinde
zaman öldürmektense farklı yolları tercih edebilmeliyiz. Ve eğer farklı bir yol kullanamıyorsak yapılan yol çalışmaları trafiği daha beter hale getirmeden yürütülmeli diye
düşünüyorum.

Melike Şahin

24 Yaşında
Türkiye’nin en büyük problemi insanların kötülükleri. Sevgi ve birlik beraberlikle
hareket edilmediği toplumda birçok problem yaşanır, insanımız düzelmeden problemler de artarak devam eder. Dünyada var olan huzursuzluk ve savaş ortamlarının
sebebi de kötü duygular ve çıkar ilişkileridir. Eğer sadece sevgi ve hoşgörüyle hareket etmeyi öğrenebilseydik dünyada tek bir insan bile mutsuz olmazdı.

Veli Sarı

76 Yaşında
Türkiye’nin en büyük problemi terör. Birlik beraberlik olursak her şeyin üstesinden
geliriz ama birliği sağlayamazsak terör belasını başımızdan atamayız. Geçici bir birlikten de söz etmiyorum, her durumda ve her zorlukta milletimiz bir arada olmak
zorunda. Eğer birbirimize sırtımızı dayarsak, ülkemize sahip çıkarsak hiçbir kuvvet
karşımızda duramaz. Bu sayede terörü de bitiririz bütün problemlerimize çözüme
kavuşturmuş oluruz.
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Vildan Yurtsever Erbaş

51 Yaşında
Terör ve işsizlik. Öncelikli ve en çok canımızı acıtan problem, elbette bitmek bilmeyen
terör olaylarıdır. Tüm Türkiye dört gözle terörün bitmesini bekliyor, kimsenin sabrı
kalmadı. Diğer problem yani işsizliğin bitirilmesi için hükümetimizin bu konudaki
çalışmalarını artırması gerekiyor. Gençlerimize daha çok iş imkanının sunulması ve iş
alanlarının çoğaltılması gerekiyor.

Nurcan Ata

37 Yaşında
Türkiye’nin uzun zamandır başına bela olan ve çözülemeyen en büyük problemi terör! Artık
bir çözüm bulunmalı ve terör Türkiye’de bitirilmeli. Bu ülkenin gencecik evlatlarının, masum
sivillerinin hayatları kararıyor, anaların yüreğine ateş düşürüyorlar. Çektiğimiz acıların sonu
gelmeli, Türkiye huzurlu yaşamanın bedelini nice şehitler vererek peşinen ödemiş bir ülke.
Bu problemin en yakın zamanda bir son bulmasını umuyor ve bekliyoruz.

Çiçeklerin
Çiçeklerin Dili

DiLi
Çiçekler, doğamızın bize sunmuş olduğu en nadide eserlerinden biridir.
İnsana huzur veren, bulundukları yeri nefes aldırıp adeta cennete çeviren
çiçekler; şehir içerisinde parklarda, evlerimizin salon veya balkonlarında
kimi zaman ise solmuş ve kurumuş yaprakları ile bir defterin arasındadır.
Çiçekler çoğu zaman sevgiyi, özrü, sadakati, aşkı kimi zaman dostluğu ve
şifayı ifade eder. Evlilik yıldönümü, sevgililer günü ve anneler gününün
vazgeçilmez hediyelerindendir. Ayrıca kelimelerimizi ifade etmekten çekindiğimiz ya da zorlandığımız zamanlarda da dilsiz kahramanlarımızdır.
Yaşamımıza bu kadar renk katan çiçeklerin anlamlarını ise maalesef istisnalar hariç pek çoğumuz bilmeyiz. Hangi çiçek ne anlama geliyor? Gelin
şimdi bunlara yakından bir göz atalım:

AÇELYA:
Nefse hakimiyet.
AÇELYA (HİNT):
"Gerçek şu ki, her şey bitti!"

AKASYA (PEMBE VEYA KIRMIZI): Güzellik,
zarafet ve incelik; "Seni beğeniyorum."
AKASYA (BEYAZ):
Dostluk; "Bizimki temiz bir sevgi, belki
biraz arkadaşça..."
AKASYA (SARI):
Platonik aşk, isimsiz âşık...

Çiçeklerin Dili

ÇİNGÜLÜ:
"Zarif ve çok güzelsin!"

ADAÇAYI:
Eşler arasında
"Biz iyi bir aileyiz"
mesajıdır.

ANANAS ÇİÇEĞİ:
"Sen kusursuz birisin!"

EĞRELTİOTU: Samimiyet.
FESLEĞEN:
İyi dilekte bulunmak için.

ÇUHA ÇİÇEĞİ:
"Çok güzelsin."

Devamı Bir Sonraki Sayımızda...
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ÇAN ÇİÇEĞİ:
"Aşkımıza sadakatle bağlıyım!"

Haberler

KARACİĞERİ
TEMİZLEYEN BESİNLER

Muharrem Ayında
ANLAMLI ZİYARETLER

Ç

Hayatta kalmamızı sağlayan birçok önemli görevi bulunan karaciğerin,
sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamanız için yediklerinize dikkat
edin... Karaciğeri koruyan, temizleyen ve onun daha iyi çalışmasını
sağlayan bu 8 besini
tüketmeyi unutmayın.

Zerdeçal

Zerdeçal iltihap kurutucu bir baharattır. Hem kanseri önler hem de
karaciğeri korur. Bu baharat karaciğeri temizlemenin ya nı sıra
metabolizmayı düzenler.

ekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve AK Parti

Çekmeköy İlçe Başkanı Salih

Kırıcı Muharrem ayı vesilesi ile Çek-

meköy Hacı Bektaşi Veli Vakfı, Tokat
Keçecibaba Dayanışma Derneği ve
Taşdelen Hacı Bektaşi Veli Kültür

Bol Su İçin

Karaciğeri temizlemenin en iyi yollarından biri günde 6-8 bardak su içmektir. Bu ayrıca böbreklerin temizlenmesine ve kilo vermeye yardımcı olur.
Vücut her zaman nemli kalmalıdır, bunu sağlamak için en iyi yol ise bolca su
içmektir. Su içmenin bir çok yararı vardır ve su karaciğeri temizlemek için en
önemli yollardan biridir.

Vakfı’nı ziyaret etti.

Limon Suyu

Her gün karaciğerinizi temizlemek ve sindirimi arttırmak için ılık su ile limon suyu
için. Bir bardak limonlu ılık su boş mideye alındığında karaciğerdeki toksinlerin
elenmesine yardımcı olur. Metabolizmanızı geliştirir, sağlıklı sindirimi destekler ve
kabızlığı önler.

Ziyaretleri sırasında dernek yönetimleri ve dernek üyeleri ile sohbet eden

Başkan Poyraz, karşılaştığı çocuklara
hediyeler verdi.

Yapılan çalışmalar hakkında da yöneticilerden bilgiler alan Başkan Poyraz; “Biz de üzerimize düşen görevi

Avokado

Avokado dünyada sağlık ve güzellik için kullanımıyla bilinir ve sağlıklı yağ
alımı için en uygun sebze olduğu kabul edilir. Ayrıca karaciğeri de korur.
Japonya’da yapılan bir çalışma avokadonun karaciğeri galaktozamin ve benzeri toksinlerden koruduğunu ortaya koymuştur.

yerine getirerek çeşitli vesilelerle

ilçemizde faaliyet gösteren dernek

ve sivil toplum kuruluşlarına destek

Hepsine çalışmalarında başarılar diliyorum,” dedi.

İşlenmiş Yiyeceklerden Uzak Durun

Rafine un, şeker ve diğer ürünlerden kaçınmalısınız. Çünkü
karaciğer bunları doğrudan yağa ve kolesterole dönüştürür.
Yağ karın, bacak, sırt ve diğer bölgelerle kalçalarda birikebilir. Yüksek trigliserit oranları aynı zamanda kalp rahatsızlıklarına da yol açabilir.
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üç derneğimize ziyarette bulunduk.

Karaciğeri temizlemek için bilinen en faydalı bitkilerden
biri karahindiba köküdür. Aslında, karahindiba kökü tarih
boyunca karaciğer problemleri için kullanılmıştır. En iyisi
çay olarak tüketmektir.
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veriyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle

Karahindiba Kökü

Ailemizin Çınarları

Ailemizin Çınarları

odaya girdim baktım ki bir yatak var orada. Bir insan var yatağın içerisinde baktım ki kız
çocuğu, şöyle on iki yaşlarında falan konuşamıyor. Ben yorganı böyle kaldırdım titremeye
başladı, dedim ki evladım korkma korkma seni kurtarmaya geldim. Konuşamıyor artık
dili mi tutulmuş veya başına o an için mi bir şey gelmiş, ailesinin akıbetini soruyorum
cevap yok. Baktım olacak iş değil sırtıma aldım diyor. Dışarı çıktım, dışarı çıkar çıkmaz
Ruslar bastı. Kasaturayı taktılar kıza diyor, kızı attılar oraya. Ben döndüm ciğerim yandı,
döndüm kıza baktım niye baktım diye şurama kasaturayı attı ama burama yan geldi
buramı böyle yardı. Kan akıyor böyle oluk gibi akıyor, ben gidiyorum diyor ben anladım
bir daha dönüp aksilik yaparsam kasaturayı kalbime takacak. Ben korktum diyor artık bir
daha dönüp bakmadım.
İlkokulu köyünde okuyan Abdülbaki Amca, geçinmek için ailesine yardım etmek zorunda
kalınca okulu bırakıp tarlada bağda çalışmaya başlar. Ailenin karnını doyurmak için çektiği sıkıntılar, 1967 yılında eşiyle birlikte Çekmeköy’e geldiği vakit de nihayet bulmaz.
Göçü aldım geldim, Haydarpaşa’ya trenle getirdim. Param yok ki kamyonla getireyim.
Haydarpaşa’da kamyon tuttum getirdim. Alemdağ’a geldik ve o gece orada dışarıda yataklara sarıldık, o şekilde kaldık dışarıda, dokuzuncu ayın on ikisi. Ev yok ki kiralayayım.
Ev bulamadım, ikinci gece yine kaldım orada, orada bir köşede böyle şeyleri çektik böyle
pılımızı pırtımızı çektik köşede. Nişantepe’nin ilerisinde bir çiftlik var, Paşaköy yolu
geliyor kavşak orada solda ormanın içinde böyle bir çiftlik var. Orası dediler ki bir adam
arıyor, bir bekçi arıyor, çiftliğe bakacak. Elli altmış tane de tavuk vardı, Allah razı olsun
o kışın o tavukların yumurtalarını da yedik, adam dedi bakın yeter ki şey edin kira mira
istemedi, kaldık orada.

Komşu Hakkı
Tam 943 yıl önce Sultan Alparslan ve muzaffer askerleri Anadolu’ya Malazgirt gelir. Sultan askerlerine şöyle seslenir: 'Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada
emreden sultan ve emredilen asker yoktur.' Malazgirt’in her karış toprağına sinmiş bu kudretli nida, o
topraklarda doğan her genci derinden etkilemiş, sanki Alparslan’ın sesi o gençlerde vücut bulmuştur.
Abdülbaki Amca’nın vakarlı ve köklü sesi de, Malazgirt’in şanlı havasını taşır Çekmeköy’e..
Malazgirt’ten Çekmeköy’e uzanan uzun ve eski bir hikayedir onunki.. Babasının anlattığı savaş
hikâyeleriyle büyüyüp, savaşın getirdiği acı ve yoksunluğu yüreğinin derinliklerinde hissederek
büyümüştür. Çoğu I. Dünya Savaşı’na ilişkin bu hikâyeler, kitapların anlatamadığını dillendiriyor:

Babam Rusya Doğu’yu bastığı zaman 1914’te, babam bacağından yaralıydı.
Babam anlatırken ağlardı hep. Dua ederdi. Türkiye Cumhuriyeti bir daha böyle
bir zaruriyet görmesin. Kadın kucağındaki çocuğu yol kenarına atıp ne kadar
gidebilirse artık o kadar canını kurtarmaya, eğer kurtarabilirse. Öyle gidermiş.
Ekmek yok, bir şey yok. O Rusya bastığı zaman babamı birkaç kişi görevlendiriyorlar, diyorlar ki gidin şu köyde şu insanları çıkartın. Babam diyor ben bir
eve girdim, baktım bir nefes bir inleme sesi geliyor. Bir insan var ama nerede,

İstanbul’a gelmesine geliniyor da, köyden gelen kadının ahvali erkek kişiden daha çetrefilli bir hal
alıyor. Komşunun olmadığı ortamda kendisine yer edinemeyen evin hanımı, belki de hem ev hem iş
hem de yoklukla dışarda mücadele etmek zorunda kalan Abdülbaki Amca’dan daha sert bir alışma
dönemi geçirir:
İstanbul’a geç uyum sağladı. Yani şöyle, tabii ki memlekette rahatça komşuya gider otururdu. Bizim orada öyle yani gerek misafirlik, misafirperverlik gerek insanların birbirine yaklaşımı, gerek mesela kadın komşusuna gider rahatça oturur gider konuşur. Fakat maalesef
o zaman zaten yoktu ki komşu doğru dürüst yani. Onun şansına, onun talihine komşu yoktu. Komşu yoktu ki gitsin komşuya. Olsa da dahi yabancılık çekiyor, o insanlar da buraya
uyum sağlamıyor o da uyum sağlamıyor. Benim hanım daha doğru dürüst serbeste Türkçe
bilmiyor. Sonra öğrendi. Memlekette okuryazarlık yok, okuryazarı yoktur.
Abdülbaki Amca’nın eşi geç de olsa şehirde yaşamaya, komşularının olmayışına, yokluğa ve aynı dili
konuşmadığı insanlarla aynı havayı solumaya alışmıştır. Ancak yabancıdır karnının doyduğu yere..
Zernişan Teyze gibi o da yüklemiştir bu yabancıyı heybesine ve sanki tanıdık bir yüz aramaktadır,
meşhur türküyü haklı çıkarırcasına..

Burası Muş’tur, yolu yokuştur.
Giden gelmiyor, acep nedendir?

Haberler

EN ESKİ TAHIL
ANADOLU'DA BULUNDU
Şimdiye kadar bulunanlar içerisinde Anadolu'nun en eski
tahılı bulundu. Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki
milattan önce 6 bin yılına ait Kanlıtaş Höyüğü'nde yapılan
kazılarda, kara burçak, ekmeklik buğday, kaplıca buğdayı,
arpa, yoğurt otu gibi Anadolu'nun en eski tahıl örnekleri
bulundu. Bu örnekler 300 bin yıl öncesine gidiyor. Eskişehir
Arkeoloji Müzesinin desteğiyle 2013'te Kanlıtaş Höyüğü
kazılarına alanın tepe kısmından başlandı. Tahılın evcilleştirilmesi 10-11 bin yıl arasında olmuş. Anadolu tarıma geçişi 9 bin yıl
önce yaşamıştır. Kanlıtaş Höyüğü ise tarımın artık yaygın olarak kullanılmaya başladığı zamana denk geliyor.

MİLLİ SPORCUMUZ
KÜBRA KORKUT'TAN
GURUR MADALYASI

BOŞ PARK YERİ BULMAK BU
UYGULAMAYLA ARTIK ÇOK KOLAY!
Başlangıçta Avrupa’nın 25 şehrinde sunulması planlanan
hizmetin ardından bölgesel olarak yayılması hedefleniyor.
TomTom Yol-Üstü Park Hizmeti, TomTom’un müşterilerine
hali hazırda sunduğu mevcut Kapalı-Alanlar (otopark
alanları, garajlar) Park Hizmeti’ni tamamlama peşinde.
TomTom, müşterilerinin günün hangi saatlerinde ve nerede
park alanları aradığını geniş GPS datalarını kullanarak
belirliyor. Bu bilgiyle TomTom müşterilerine cadde üzerinde
park yeri bulabilme olasılığını ortalama arama zamanını da
belirterek sunuyor. TomTom park deneyimini geliştirmek üzere ileride ücret ve yasak bilgilerini de eklemeyi amaçlıyor.

2016 Rio Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlarda
milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Riocentro’da
düzenlenen tek kadınlar masa tenisi müsabakalarında,
altın madalya mücadelesi yaşandı. Finalde Hollandalı
Kelly van Zon ile karşılaşan Kübra Korkut, rakibine 11-9,
11-9 ve 11-5’lik setlerle 3-0 yenilerek gümüş madalyanın
sahibi oldu. Milli sporcu, bu başarısıyla Türkiye’nin paralimpik oyunlarındaki ilk gümüş madalyasını elde etti.

TÜRK GİRİŞİMCİDEN
BİR İLK DAHA
KOSGEB desteğiyle üretim tesisi kurulacak çalışmasının
devlet destekli ilk proje olduğunu kaydeden Serdal
Dursun, “Jelatinin yanında hayvansal atıkların yan ürün
olarak kırtasiye tipi yapıştırıcı ve elde edilen yağlardan
da sabun üretimi yapacağız” dedi. Şanlıurfa'da genç
girişimci KOSGEB'den aldığı destekle yürüttüğü proje
sayesinde sığır kemiğinden jelatin elde etti. Rize Üniversitesi Biyoloji mezunu Serdal Dursun (28), Şanlıurfa'da
bir okulda ücretli öğretmenlik yaparken, sığır kemiğinden jelatin ürütmek amacıyla KOSGEB'in Ar-Ge desteğine başvuru yaptı. Yürüttüğü çalışmalarda 75 deney yapan Dursun,
sığır kemiğinden pek çok hazır yiyecekte kullanılan katkı maddesi jelatini üretmeyi başardı. Hummalı bir çalışma dönemi
sonunda başarıya ulaştığını belirten Dursun "Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışması kapsamında bir yıl boyunca yaptığımız 75
deney sonucunda en uygun sonucu elde ettik ve sığır kemiğinden jelatin üretmeyi başardık" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz
ve ekibi, içine konulan metalleri barut yerine elektromanyetik enerji ile 500 metre fırlatabilen sistem geliştirdi.
Yaklaşık 3 ay önce "elektromanyetik fırlatma sistemi"
başlanan bu projede sistemde oluşturulan elektromanyetik dalgalarla kullandığı malzemeler üzerine bir kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvet de malzemeye bir etki sağlıyor ve belli bir hızla
fırlatıyor. Bu sistemin şu andaki hızı saniyede 300 metre geliştirilmesi halinde3 bin metre olacaktır. Bu sistem, aklınıza gelen
her şeyi fırlatabilecek düzeyde. Top olabilir, füze olabilir, tank mermisi olabilir. Sistemle fırlatma sayısı arttırılabilir. Elektromanyetik fırlatma sistemi ile artık barut kullanılmayacak. Bunun yerine elektromanyetik enerji kullanılabilecek. Bundan sonra
savunma sanayisinde kullanılacak silahlar, elektromanyetik fırlatıcıların kullanıldığı silahlar olacak.

Rosetta uzay aracından ayrılarak 67P/Churyumov–Gerasimenko kuyruklu yıldızına inen ve şarjı biten uzay
modülü Philae bulundu. Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Rosetta'nın, görev süresinin
bitmesine bir ay kala, 67P/Churyumov–Gerasimenko
kuyruklu yıldızına inen ancak güneş ışığı alamadığı için
uyku moduna geçen Philae'nin fotoğraflarını yolladığını duyurdu. Rosetta'nın 2 Eylül'de çektiği fotoğraflarda Philae'nin kuyruklu
yıldızın buzulla kaplı kısmının derinliklerinde olduğu görülürken yine de tam yerinin tespit edilemediği ifade edildi. Modülün yeri
tespit edilse de, kopan ve kırılan parçalarından dolayı bir daha çalışacak konuma gelmesinin de imkansız olduğuna vurgu yapıldı.

'NANOTEKNOLOJİK
ZIRHLI ARAÇ' DÖNEMİ!
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üretimiyle
adını duyuran İzmirli araç üstü ekipman üreticisi Katmerciler, nanoteknoloji kullanarak manevra kabiliyeti yüksek,
küçük boyutlu zırhlı personel taşıyıcı geliştirdi. Bir ateş
çemberinin içinde yer alan Türkiye'de terörle mücadele
sürecinde ihtiyaç duyulan bu alandaki ilk prototipin Khan.
D isimli yüksek güvenlikli 4x4 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT)
oldu. Malezya ve Fransa'daki fuarlarda sergilenen 8 kişi
kapasiteli Khan.D'nin ardından 10 kişi kapasiteli Kangal
da üretildi. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bor kökenli nanoteknolojik malzeme sayesinde mayına dayanıklı aracın zırh
kapasitesini düşürmeden boyutları küçültülebilecek, terörle mücadele eden unsurlar için manevra kabiliyeti yüksek araçlar
üretilecek. Mayına dayanıklı zırhlı araçlar "ekip otosu" boyutuna kadar düşürülebilme ihtimali de dikkatleri üzerine çekti.
Zırhlı araçlarda kullanılan nanoteknolojik malzemeyi belli bir ölçeğin yakalanması sonrası tamamen yerli olarak üretilecek.
Türkiye referansıyla ihracat da gerçekleştirilmiş olacak.
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KAYIP MODÜL BULUNDU

Kültür - Sanat

Şiir

Kültür Sanat

Puşkin’in

Lida’ya Mektup

Vedalaşma

Bize karşı iyi davranan
Karanlık serince yorganını
Ve itince geceye zaman
Ağır aksak yelkovanını,
Mutluluk içerisinde yüzen
Aşk, uykusunu yitirince,
Dilsiz zindanımın hemen
Duvarını terkederim ben de…
Uçup gidince dakikalar
Üzüntüye düşerim boş yere,
Ne ki bekçiler uyurlar
İnanarak hayın kilitlere,
Senin konutundayım artık ben…
Artık hızlı adımlarımdan,
Tutku dolu sessizliğimden,
Yankılanan soluğumdan,
Cesur ve titrek ellerimden,
Ve ateşli dudaklarımdan.
Tanı bu sevgiliyi; geldi,
Benim coşkum, mutluluğum bu!..
Lida, şayet ölüm gelseydi
Mutluluk ve aşktan üstün olurdu.

Cana yakın imgeni son defa
Okşamaya hazırsam ben bu kadar,
Düﬂ gücü ile uyandırmaya
Mahzun ve çekingen bir sevdayla
Seni anmaya da cesaretim var.   
Yıllarımız değişerek koşar,
Her şeyi ve bizi değiştirir,
Sen ise kendi şairin için
Mezar karanlığına bürünmüşsün,
Ve senin için o dost bitmiştir.   
Kalbimin ayrılıp gidişini,
Kabul et dostum ve an,
Tıpkı dul kalan bir eş gibi,
Hapse girmeden önce yârini
Sessiz bir dost gibi kucaklayan.

Y

Yönetmeni Hilal Furkan, mutfakta
ise Raif Nas, Ali Yıldız, Resul Çiftçi,
Musab Yılmaz, Enes Yılmaz, Tuğçe
Pehlivanoğlu ve Mustafa Furkan
bize enfes lezzetler hazırlamak için
yer alıyor.
Ekim ayı içerisinde Türkiye
Yazarlar Birliği’nde gerçekleştirilen
bir program ile tanıtılan derginin
gençlere olan umudu artırdığını bir
kez daha vurgulayalım.
Derginin ilk sayısı içerisinde bir
araya getirilen isimler, dergiden
alınacak çok şeyin olduğunu
gösteriyor. Bu sayıda Mahmut
Bıyıklı tarafından kaleme alınan
Mahir İz’in nasıl bir öncü olduğuna ilişkin yazı, derginin devamını
okumak için sizi heyecanlandırıyor
ve yüreklendiriyor.
Bir çevrimiçi alanı olan köşede
Bekir Develi ile yapılan kısa sohbet, hem samimi hem tanıdık
izleri takip ettiriyor bize. Tarık
Tufan ile yapılan röportaj size bir
yazı serüvenini başlatmak için yol
gösteriyor.
Bir dergide Kemal Sayar’ı
görürsem en azından benim için
o dergiyi elime alıp sayfalarını
karıştırmam için yeterli bir sebep
edinmiş olurum. Kemal Sayar’ın

Şifa Niyetine yazdığı satırlar, bir
durup düşünmemizi sağlıyor.
Neredeyim, ne yapıyorum, nasıl
yapıyorum sorularına yanıt
aratıyor. İşte şifa niyetine bir
bölüm:
“Modern dünyada dikkate almamız gereken seçenekler
artmıştır ve reddettiğimiz
seçenekler, tüm albenileriyle bize
uzaktan göz kırpmaya devam
etmektedir. Aklımız onlarda
kaldığı için, seçtiğimiz şeyden
sağladığımız doyum azalmaktadır. Seçmediğimiz alternatifleri
ve onların muhtemel getirilerini
zihnimizden atamadığımız için,
seçtiğimiz şeyin bize yaşatacağı
doyum yerine, seçmediklerimizin
özlemiyle hayal kırıklığı
hissederiz.
(…)
Hayatı sadeleştirmek gerekiyor, basit yaşayan insanlar,
kanaat edebilenler, ele geçirmeyi
reddedenler, kendilerini sınırlandırabilenler bir adım önde
yürüyor.”
Hayatı sadeleştirerek bir adım
önde yürüyebilenlerden olmak
dileğiyle..
Yolunuz açık olsun gençler..
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Aleksandr Puşkin Rus edebiyatının önde gelen
yazarlarından. Yazarlarından diyorum çünkü daha çok
hikâye ve romanlarıyla biliniyor. Oysa Puşkin yazın hayatına şiir ile başlamıştır ve Rus edebiyatında şair olarak
önemli bir yeri vardır.
Henüz bir lise öğrencisiyken şair yönünü fark eden
Puşkin, bu dönemden itibaren yazmaya başladığı şiirlerle hem Rus edebiyatına hem de yaşantısına yön vermeye
başlamıştır. Şairin ilk şiirleri toplumcu şiirlerdir ve bu
şiirler yüzünden sürülür. İlk defa bu dönemde başlayan
bu sürgün hayatı, şairin ömrü boyunca devam edecektir.
Ömrü boyunca yazdıklarından dolayı yaşadığı yerlerden
sürülen şairin ölümü de, yazdığı aşk şiirlerinin dramatikliğine uygun olmuştur. Şairi kıskananlar Puşkin’in
eşiyle ilgili olarak bir iftira atarlar. Bunu hazmedemeyen
Puşkin, eşinin adının birlikte anıldığı Baron Dantes’i bir
düelloya çağırır. 8 Şubat 1837’de düello gerçekleşir ve
ağır yaralanan şair iki gün sonra ölür. Puşkin’in üstadı
Jukovskiy, onun ölümü hakkında, “Rus şiirinin güneşi
battı” demiştir.
Şairin toplumcu şiirlerinin yanı sıra çok ciddi sayıda
aşk şiiri de mevcuttur. Üstelik bu şiirleri farklı kadınlara
ait çizdiği eskizlerle de süsler. Şairin Yevgeniy Onegin
adında yazdığı bir şiir-romanı bile vardır.
Yaşamı gibi ölümü de trajik son bulan şairin, aşk şiirleri
en az romanları kadar latif.

eni dergileri tanıtmayı seviyorum. Böylece hem o
derginin heyecanına ortak
olmuş oluyorsunuz hem
de kendi heyecanınızı
bir grupla yaşamanın ayrıcalığını
yaşıyorsunuz.
Evet. Yeni bir dergi yayın dünyasına ‘ilk günkü gazla’ katıldı. Adı,
Sade Soda.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
tarafından çıkarılan derginin isim
babası, Türkiye Yazarlar Birliği
İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut
Bıyıklı. İsmin hikâyesini Mahmut
Bıyıklı şöyle anlatıyor:
“Uzun yıllar boyunca bir gün
imkân bulursam bir dergi çıkaracağım ve adını Sade Soda koyacağım diyordum. O imkânı 40 yıl
geçti bulamadık. Ben de arkadaşlara bu ismi tavsiye ettim.
Bir gün dergi geldiğinde kapağında muhteşem bir şekilde Sade
Soda yazdığını görünce mutlu
oldum. Helali hoş olsun.”
Ekim ayı itibariyle ilk sayısıyla gündemimize düşen Sade Soda, üç
ayda bir yayınlanacak. Hedef kitlesi
öğrenciler olan derginin yayın kurulu da üniversite öğrencilerinden
oluşuyor. Derginin Genel Yayın
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Kısa Kısa
1.

Diyalektik mantık der ki,
sadece sevgi ve nefret vardır.
Birini ya sever ya nefret edersin. (Apocalypse Now)

2. Öfke bir yüktür ve hayat

kızgın geçirilemeyecek kadar
kısadır. (Geçmişin Gölgesinde)

3. Ben Tevratla büyüdüm.

Özgürlüğünüzü Hangi Parayla Satın Aldınız?

Bu sabah gün yeni doğmuştu ki
kör talih 199 numaralı odaya
musallat oldu. Beslenmemi
düzenleyen aletin alarmı
yarım saat önce çalmaya
başladı. Beyni kemiren bu bip
bip sesinden daha aptal ve
daha korkunç bir şey bilmiyorum. Üstelik ter yüzünden sağ
gözkapağımı örten sargı bezinin bantları açıldı ve birbirine
yapışmış kirpiklerden ötürü
gözüm feci şekilde kaşınıyor.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi
sondamın bağlantı yeri çıktı.
Her yerimi ıslattım. Yardım
beklerken kendi kendime Henri Salvador’un eski bir melodisini mırıldanıyorum: “Hadi
ama, bebeğim, bunların bir
önemi yok.” İşte hemşire de
geldi. Kurulu bir makine gibi
televizyonu açıyor. Reklamlar
var. Bir reklam şu soruya cevap vermemizi öneriyor: Zengin
olmak için mi yaratıldınız?

4.

Seni affetmemin sebebi kusursuz olmaman. Sen
kusurlusun, ben de öyleyim.
Bütün insanlar kusurlu… Doktor bana, kendimi kusurlarımla kabul etmemi söyledi. Ve
kusurlarımızı biz seçemeyiz.
Onlar bizim bir parçamız ve
onlarla yaşamak zorundayız.
(Mary ve Max)

5. Gökkuşağını istiyorsan

yağmura katlanmalısın. (Aynı
Yıldızın Altında)

Muhteşem Yedili, bir yeniden
çevrim. Akira Kurosawa’nın Yedi
Silahşörler filminden uyarlama
olan Muhteşem Yedili, Antoine
Fuqua tarafından yönetiliyor bu
defa. Konu itibariyle basit olan
filmin izleten tabi ki başroldeki
Denzel Washington. Yönetmen de
bunun farkında olsa gerek ki, bu
konuda çok iyi bir seçim yapmış.
Filmin konusu genel itibariyle, kötü
adamlar tarafından sömürülen bir
kasabanın bu yedi silahşör tarafından kurtarılması üzerine kurulu.
Filmin sonuna kadar çok fazla bir
aksiyon yok tabiki. Filmin sonunda bütün konunun açılması için
adeta pusuya yatıp bekleniyor film
boyunca.

Konu olarak sizi alıp götürse de,
heyecanla ne olacağını nasıl olacağını merak etseniz de, Denzel
Washington bütün ihtişamıyla
filmi sırtlansa da görsel yetersizlik
bir şeylerin eksik olduğu hissini
damağınızda bırakıyor. Ne yazık
ki görsel olarak set olduğunu her
halinden anladığımız film kareleri, heyecanımızı kursağımızda
bırakıyor diyebiliriz. Animasyonların bile gerçeğe son derece yakın
hale geldiği günümüzde, sinemadaki en önemli unsur görsellik. Ve
ne yazık ki oyuncular ne kadar
iyi olursa olsun görsel olarak sizi
tatmin etmeyen sahneler, o filme
iyi film dememize engel oluyor.

35. Uluslararası
TÜYAP Kitap
Fuarı’nın
Programı Belli
Oldu
Bu yıl 35.’si düzenlenecek olan
TÜYAP Kitap Fuarı 12-20 Kasım
tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Fuarın bu yıl ki ana teması “Felsefe ve İnsan” olarak belirlendi. 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı
fuarda, söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleri olmak üzere toplam 300 etkinlik düzenlenecek.
Ana teması Felsefe ve İnsan olan fuarın en aktif kurumlarından birisi Türkiye Felsefe Kurumu olacak. Türkiye Felsefe
Kurumu fuar boyunca özellikle çocuklara ve gençlere yönelik felsefe çalışmalarında bulunacak. Örneğin çocuklara
yönelik olarak ‘Farklılıklar’, ‘Eleştirel Okuma ve Düşünme’ ve ‘Eğitim Hakkı’ atölye çalışmaları düzenlenecek.
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değmediği, değemeyeceği
paralar için bütün bir zamanı
heba etmek için mi verilmiştir.
Arka arkaya dizilen sorular
belki fazlasıyla dramatik olan
bu hikâyeyi daha da dramatize
ettiğimi düşündürtebilir size.
Oysa Jean’ın kitabından sadece
kısa bir bölüme bir göz atalım:

Muhteşem Yedili
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oğu zaman işe
giderken, televizyon
izlerken, sinemada
ya da tanıdıklarımızla sohbet ederken kendimizi
kapana kısılmış gibi hissederiz.
Dışarıdan bakıldığında her şey
yolunda gibi görünür aslında.
Düzgün bir işimiz vardır, birçok
arkadaşımız vardır, ailemiz
vardır, sağlığımız yerindedir ama o koca boşluk gelip
oturmuştur bir kere göğüs
kafesinize. Ve sıklıkla gelip sizi
daraltmaya kararlıdır doğrusu.
O boşluk kocaman olurken
içimizde, bir soru düşüveriyor
televizyon ekranına: “Zengin
olmak için mi yaratıldınız?” Ve
daha can alıcı bir soru takip
eder onu, “Özgürlüğümü geri
satın alabileceğim bir para var
mıdır?”
Zamanımızı bizi mutlu etmeyen işlere, uğraşlara vakfederken bu sorunun cevabını
ne kadar doğru verebiliyoruz
kendimize? Özgürlüğümüzü
hangi para satın alacak?
Kelebek ve Dalgıç, özgürlüğünü
satın alamayan bir adamın
hikâyesini anlatıyor. Jean
Dominique Bauby, günlük hayatta hepimizin başına gelebilir
diye kolayca kabul ettiğimiz bir

durumu yaşarken yazıyor bu
kitabı, daha doğrusu yazdırıyor.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçirerek yatağa bağımlı hale gelen Jean, artık sadece
bir göz kapağını oynatabiliyordur. Oysa gelecekteki günlerini
nasıl geçireceğine ilişkin tonlarca planı, programı ve düşüncesi
vardır. Başlarda haftaya ayağa
kalkar ve yetiştiremediğim işler
yaparım diye hastane odasında plan yaparken artık sadece
bir göz kapağını hareket ettirebildiği gerçeğiyle yüz yüze
gelince, ruhsal olarak içine
düştüğü durumu tarif edilemez
sanırım.
Ancak Jean umudunu kaybetmeden fizik tedaviye devam
ederek varlığını sürdürmeye
kararlıdır. Bu kitap bunun en
önemli göstergesi. Sadece göz
kapağını kıpırdatarak harfleri
işaret edip yazdırdığı bu kitap,
bize çok söylüyor. Söylemeli
de!
Bu kitaptan hareketle 2007
yılında sinemaya da uyarlanıyor
Jean’ın anlatısı.
Şimdi başa dönelim. Elle dergisinde editör olarak çalışırken
bir anda bütün hayatı değişen
Jean’ın özgürlüğünü hangi
para satın alabilecek. Hayat
elimizin ve ruhumuzun hiç

Karım Kur’anla. En büyük
oğlum ateist. Kızım ise Hinduizm öğreniyor. Oturma
odamda neredeyse dinler
savaşı yapılacak kadar yer var
ama hepimiz ‘Yaşa ve Yaşat’ı
uyguluyoruz. (Dünyalı)

Çekmeköy’ün Tarihi

Çekmeköy’ün Tarihi

ÇETELERİN
ÇEKMEKÖY’DE YAPTIĞI
GASP VE HIRSIZLIKLAR
- 30 Aralık 1916 tarihinde Kartal kazasına tabi Çekmeköy’deki Cevad Kiryanik isimli şahsın koyunları

gasp edilmiştir. Koyunları gaspeden şahısları takibeden jandarmalarla, 40-50 kişilik bir çete arasında, Baltacı
Çiftliği Ormanları civarında bir çatışma meydana gelmiştir. Çatışmada jandarmalardan biri şehit olmuştur. Bunun
üzerine takviye kuvvetler gönderilerek eşkıya takibine devam edilmiştir.

- 20 Şubat 1917 gecesi saat 11 buçuk raddelerinde Alemdar ile Sultançiftliği köyleri arasındaki vakıf

ormanından geçen askeriyeye ait telefon kabloları kesilmiştir. Kesilmiş olan bu telefon hattı hemen tamir edilmiş
ve bunu yapanların yakalanmaları için tahkikata başlanmıştır.

- 1917 Mart’ında Kartal ve Ömerli kazalarında Jandarma kumandanının nezaretinde yapılan takibat

sonucu beşi silahlı olmak üzere toplam 450 asker firarisi yakalanmıştır. Yine jandarmanın yaptığı takip sonucu
Matlı çetesinden Osman isimli bir eşkıya teslim olmak zorunda kalmıştır. Bunlardan başka Kılınçlı’daki kolordu
ve sahra jandarmalarından kendilerine eşkıya süsü veren bazı şahıslar da yakalanmıştır.

- 1917 Eylül ayı başlarında Çekmeköy bölgesinde faaliyet gösteren eşkıyadan Paşaköylü Mileti, Üstüçoğlu
Ostoban ve bunlarla birlikte hareket eden Paşaköylü 18 yaşlarındaki Dimitri ile beraber bir kişi daha Sultançiftliği Köyü’nün alt tarafındaki vakıf ormanının bekçi kulübesi yakınlarından geçen şose yol üzerinden geçerken
güvenlik güçlerince pusuya düşürülüp öldürülmüşlerdir.
- Mart 1918 başlarında Kısıklı mıntıkasının Hamalıdere mevkiinde Çekmeköy’e gitmekte olan beş kadın
ve iki erkeğin asker kıyafeti giyen şahıslarca önleri kesilerek paraları ve eşyaları gasp edilmiştir. Eşkıyalar daha
sonra Ümraniye tarafına kaçmışlardır.

- 7 Mayıs 1919 İstanbul Kartal’a bağlı Reşadiye ile Paşaköy arasında iki kadının yolu kesilip eşyaları gasp
edilmiştir.

- 10 Mayıs 1919 günü saat dokuz buçuk raddelerinde Ömerli’den kömür almak üzere arabalarıyla gitmekte
olan Bulgurlu Köyü’nden Mehmed oğlu Ahmed ve muhacir Arnavut Halid’in Çatalmeşe yakınlarında önlerine biri
mavzer ve diğeri kırma çifte tüfekleriyle jandarma elbiseli diğer üçü de pusuda olmak üzere beş şahıs çıkarak
30 lira kadar paralarını gasp etmişlerdir. Arkadan gelen başka arabalara da silahla ateş etmişlerdir. Olayın
mağdurlarının ifadesine göre bunların Paşaköylü Rumlar olduğu anlaşılmış ancak kimlikleri tam olarak teşhis
edilememiştir.

- 20 Mayıs 1919 tarihinde Ömerli kazası dâhilindeki bir çiftlik yakınlarında ve Beykoz’a giden yol üzerinde
kimliği meçhul birkaç kişi Arnavut Köyü ahalisinden birkaç kişinin kolları bağlanıp üzerlerindeki paraları da gasp
edilmiştir.

- 4 Haziran günü saat döt buçuk raddelerinde Ömerli kazasına bir saat mesafedeki Sırapınar Köyü’nden silah
sesleri işitilmesi üzerine Merkez Karakol Kumandanlığı’ndan sekiz asker köye gönderilmiştir. Yapılan tahkikatta
kimlikleri belirlenemeyen bir çete grubunun Sırapınar Köyü’nün Kızlarbayırı isimli mevkiinde köy ahalisine baskı
yapmak istedikleri anlaşılmıştır. Askerlerin takip etmesi sonucu çete mensupları kaçmışlardır.
- 21 Haziran 1919 günü saat sekiz raddelerinde Ömerli kazasından kömürcülük yapan Hasan Çavuş, üzer-

lerinde asker elbisesi bulunan ve Alman mavzeriyle silahlı 16 kişilik bir çete tarafından dövülerek parası alınmıştır.
Çetenin yakalanması için bir müfreze bölgeye gönderilmiştir.

- 26 Temmuz 1919’da Çekmeköylü Receb oğlu Mehmed ile Ümraniyeli Mehmed isimli şahıslar

odun almak üzere Alemdağ’a giderken silahlı iki kişi tarafından önleri kesilerek paraları ve birer hayvanları gasp
edilmiştir.

- 1919 yılı Ağustos ayı başında 100 kişilik bir İngiliz müfrezesi, ahalide silah olup olmadığı ve civarda

eşkiya bulunup bulunmadığını tahkik etmek üzere, Alemdar ve Ömerli’ye uğrayıp Övezli köyüne gelerek karargâh
kurmuşlardır.

- 7 Eylül 1919’da Alemdar civarındaki değirmenin yakınında cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış
olarak bulunan kişinin Paşaköylü Değirmenci Dimitri olduğu anlaşılmıştır. Paşaköylü Dimitri’nin, son zamanlarda
ötede beride eşkıyalık eden Laz Çetesi tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştır.

- 1918 Mart ayı ortalarında Reşadiye Köyü’nde kömür tüccarlığı yapan İsmail Bey ile korucu Mehmed
Çavuş isimli şahıslar kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramışlardır.

- 25 Eylül 1919 tarihinde Arnavut çetesi Paşaköylü İstalyanos’u dağa kaçırmıştır. 3 Ekim 1919’da da saat

- Temmuz 1918 ortalarında Üsküdar’dan Ömerli’ye gitmekte olan Ömerlili Aziz Ağa isimli şahsın asker
elbiseli kişilerce yolu kesilmiştir. Yapılan tahkikat neticesinde yol kesenlerin Yetmişbeşinci Alayın eski askerleri
olduğu anlaşılmıştır.

- 5 Ekim 1919’da Ömerli kazasının Hüseyinli köyünden üç kişi eşkıya tarafından kaçırılarak dağa

- 1918 Eylül’ü başlarında Üsküdar’a bağlı Çekmeköy’de Doktor Arif Paşa’nın koyunları hırsızlar tarafından
çalınmıştır. Yapılan tahkikat sonrası koyunları çalan hırsızlar yakalanıp Adliye’ye sevkedilmiştir.

on raddelerinde Sırapınar’dan Değirmenci Agop ile Ohannes eşkıyalar tarafından dağa kaldırılmıştır. Yapılan tahkikat
sonucu eşkıyanın şahısları fidye için kaçırdığı anlaşılmıştır.

kaldırılmıştır. Mülazım-ı evvel Abdurrahman Efendi’nin başında olduğu müfrezenin ciddi takibi sonucu kaçırılan üç
kişiden ikisi olan Hristo ve Koço’yu eşkıyalar bırakmak zorunda kalmıştır. Yapılan tahkikatta 35 kadar olan çete
üyelerinin Arnavud, Laz ve Çerkeslerden mürekkeb olduğu anlaşılmıştır.

kömür almak üzere arabasıyla gitmekte olan Arabacı Avakim isimli şahıs kimlikleri meçhul iki şahıs tarafından
soyulmuştur.

- 12 Ocak 1920 tarihinde saat beş raddelerinde kömür almak üzere Üsküdar’dan Ömerli’ye giden Muhacir
Köyü’nden Ahmed oğlu Tahir, Ömerli Evkaf korucusu Hasan ve kömür tüccarlarından Mineoğlu Mişo’nun önlerine
Alemdar ile Ömerli arasında kimlikleri belirsiz üç eşkıya çıkarak Tahir’den 8, Mişo’dan da 10 lira gasp ederek Laz
Köyü istikametine kaçmışlardır.

- 2 Mayıs 1919’da Ömerli kazasının Urumca köyünden Ahmet Kahya’nın çobanlarından Paşaköylü Yorgi

- 18 Kasım 1920’de Yeniköy ve Paşaköy Rum eşkiyaları Kartal kazasına tabi Çekmeköy’de taarruzda

ve Şile Yeniköylü Dimitri, Ahmet Kahya’nın dört keçisini çalarak kaçmışlardır.

bulunarak, Üsküdar Pazarı’ndan dönmekte olan köy ahalisinin yolunu kesip mallarını gasp etmişlerdir.

- 6 Mayıs 1919 akşamı Sultançiftliği’ne gelen silahlı ve kimliği meçhul şahıslarla korucular arasında

- 14 Mayıs 1921’de İstanbul’dan Çekmeköy’e gelen Garan ve Ropel isimlerindeki iki tercüman, köy
imamıyla müfreze kumandanı İsmail çavuşu alarak İngiliz karargâhına götürmüşlerdir.

çıkan çatışma çıkmış ve koruculara 30 el kadar ateş açılmıştır. Korucuların karşılık vermesi üzerine çeteler
kaçmıştır.
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Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın
İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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- 1919 Nisan’ı başlarında Alemdar ile Ömerli arasında Armudağacı isimli mahalde Üsküdar’dan Ömerli’ye

EĞİTİM PROJELERİMİZ
Haberler

Haberler

Gelecek Vaat Ediyor

larsak memleketimizin yarınları da
o kadar güzel olur. Farklı alanlarda
hizmetler aksayabilir. Ama bizim
için eğitim asla aksayamaz. Eğitim
yatırımlarımız devam edecek.
Bakın bizim amacımız ilçemizi eğitim vadisi haline getirmekti. Bunu
da çok şükür başardık. Ülkemizde
büyük bir enerji zirvesi oldu. Bu
enerji zirvesinde devlet başkanları,
alanında dünyanın en önemli
firmaları yerlerini aldılar. Orada bir
de üzerlerine Çekmeköy Belediyesi tişörtü giyen 100 öğrencimiz
vardı. Bu gençler bizim Yenilik
Akademimizde yaptıkları projelerle
orda sahne aldılar. Bundan büyük
mutluluk olamaz. Hepsini ayrı ayrı
tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. Bu yılda aynı özverili çalışmalarla bizi gururlandıracaklarından
eminiz. Bize çalışmalarımızda
destek veren Çekmeköy Kaymakamımız Cemal Hüsnü Kansız
başta olmak üzere, ilçe milli eğitim

Başkan Poyraz Yeni Eğitim
Merkezlerinin Müjdesini Verdi
Başkanı Poyraz geçtiğimiz günlerde İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat
Özcan Halaç ile Çekmeköy’de engelli öğrenciler için
yapılması planlanan özel eğitim merkezinin detaylarını
görüştüğünü ve belediyenin bir arsasının tahsis edilerek
bu merkezin yapılacağını söyledi. Hamidiye Kültür
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ulusal alanda birçok projesiyle
eğitime desteğini sürdürecek.
Belediyeye ait kültür merkezleri ve
bilgi evlerinde yaklaşık 1600 kayıtlı
öğrenci ile eğitim çalışmalarını
yürüten Çekmeköy Belediyesi
ekipleri, alnında uzman eğitmenler
ile gençlerin geleceklerini sağlam
temeller üzerine kurmalarına
yardımcı oluyor. İlçe milli eğitim
müdürlüğü ile koordineli şekilde
yürütülen eğitim çalışmalarında
uluslararası birçok projede dereceler alan öğrenciler; lise, ortaokul
ve üniversite sınavlarında aldıkları
puanlarla ailelerinin ve Çekmeköy’ün eğitim alanında gururu
oldular. Eğitim projeleri açılış
töreninde aileler ve öğrencilere
seslenen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz şöyle
dedi: “ Biz bu hizmetleri, projeleri
mutluluk duyarak yapıyoruz.
Gençlerimiz bu ülkenin geleceği.
Onları geleceğe ne kadar iyi hazır-

Merkezi’nin yenilenerek büyüyeceğini öğrenciler ve
vatandaşlar için vazgeçilmez bir kompleks olacağını
belirten Başkan Poyraz, şu an proje aşamasında olan
yeni bir kültür merkezi inşaatına da en kısa sürede
başlanacağını müjdeledi. Yeni kültür merkezinde 650
kişilik bir sinema-tiyatro salonu, iki adet cep sinema
salonu, 200 kişilik özel bir salon, derslikler ve kapalı
otopark bulunacak.Taşdelen girişinde yeni bir eğitim
kompleksi projesi olduğunu da belirten Başkan Poyraz;
“Taşdelen’in girişinde 50 dönümlük bir arazide inşallah
İlk, orta ve liseden oluşan bir eğitim alanı inşa ettireceğiz. Bu kompleksle birkaç mahallemizin okullarını
rahatlatacağız,” dedi.Tanıtım programının sonunda
öğrenciler için hazırlanan kitaplar dağıtıldı. Öğretmen ve
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Ç

ekmeköy Belediyesi, 20162017 yılında gerçekleştireceği eğitim projelerinin
tanıtımlarını Adnan
Menderes Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirdi. Proje tanıtım toplantısına Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı ve Eğitim
Projeleri Koordinatörü Şahmettin
Yüksel, Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Ahmet Epli, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
belediye meclis üyeleri muhtarlar, projelere katılım sağlayan
öğrenciler, öğretmenler ve veliler
katıldı.Çekmeköy Belediyesi 20162017 eğitim öğretim yılında Test
Çözüm Merkezi (TEÇÖM), Yenilik
Akademisi, Açık Fikir Platformu,
Okul Günlüğü Projesi, Uluslararası
Bilim Olimpiyatları gibi yerel ve

müdürümüze, AK Parti İlçe Başkanımıza, Cumhuriyet
Halk Partisi Meclis Üyelerimize, muhtarlarımıza, Proje
koordinatörümüz Şahmettin Yüksel kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum.”

İçindekiler

İçindekiler

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Viyana Soslu Tavuk
Malzemeler
- 200 gr tavuk göğsü
-1 çorba kaşığı soya sosu
-1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Sos için malzemeler
- 1 kahve fincanı krema
- 1 kahve fincanı süt
- 1 çay kaşığı soya sosu
- 1 çay bardağı haşlanmış kültür mantarı

Yapılışı
Tavuğu tek parça açarak, tavada kızdırdığımız yağa koyup soya sosunu ekleyip kızartıyoruz.
Sosun yapılışı
Mantarı tavaya alıp, soya sosu ile biraz soteliyoruz. Sonra krema ile sütünü ilave edip iyice pişiriyoruz.
Kızarttığımız tavuğu servis tabağına alıp, üzerine sosu döküp, yanında pilav ve garnitürle servis
yapıyoruz. Afiyet olsun...

Kış Çorbası

Yapılışı
Kırmızı mercimeği ve bulguru ayıkladıktan sonra, iyice yıkayın.
Kuru soğanı ve sarımsakları yemeklik olarak doğrayın. Derin bir tencerede 3 yemek kaşığı yağı eritip, kuru
soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra içine et suyunu ilave edip, kaynatın. Kaynayan et
suyunun içine yıkanmış bulguru, kırmızı mercimeği, haşlanmış barbunyayı, tuzu ve karabiberi ekleyip, kısık
ateşte pişirin. Çorba pişerken, küçük bir tavanın içinde 2 yemek kaşığı margarini eritip, içine kırmızı pul biberi,
kuru naneyi ve sarımsağı ilave edip kavurun. Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine sosu gezdirip, servis
edebilirsiniz. Afiyet Olsun

Yoğurtlu Havuç Salatası
Malzemeler
1 kg havuç
500 gr susuz yoğurt
2 diş sarımsak

Doğranmış dereotu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay bardağı kıyılmış ceviz

Yapılışı
Öncelikle havuçları rendeliyor ve sıvı yağla beraber tencereye alıyoruz. Fazla sulandırmadan kavurmaya dikkat edelim ve soğutalım. Ardından sarımsakları iyice ezdikten sonra yoğurt, tuz ve kıyılmış
cevizle karıştıralım. Bu işlemlerin ardından havuç ekliyor, karıştırıyor ve servis ediyoruz. Dereotunu
içine ekleyebilir veya üstüne süs olarak da kullanılabilirsiniz. Tercih sizin. Afiyet Olsun.
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Tuz ve karabiber
Sosu için
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
2 yemek kaşığı m"argarin
1 tatlı kaşığı kuru nane
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Malzemeler
6 su bardağı et suyu
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı sıvıyağ
Yarım su bardağı kırmızı mercimek
Yarım su bardağı bulgur
1 su bardağı barbunya

PRATİK BİLGİLER

Koltukaltındaki ter lekeleri ve kokularını
limon suyu ile çıkarabilirsiniz.

Egzersiz sonrasında kaslarınız geriliyorsa birkaç yudum
turşu suyu için. Bu, anında gevşemenizi ve ağrının
giderilmesini sağlar.
Deri ayakkabılardaki lekeler için soğuk su ve sirke
karışımı pratik bir yöntemdir.

Topuklarınız sertleşiyorsa ayaklarınıza bir su şişesi ile
iki-üç dakika boyunca masaj yapın. Bu işlem sayesinde
ayak tabanınızdaki çukur bölge gerilir ve topuğunuzun
düzleşmesini engellemiş olursunuz.
Ahşaptaki çizikleri temizlemek için çizik olan yerleri
yarım ölçek sirke ve yarım ölçek zeytinyağı ile ovun.

Balık kızartma yağının içine kırmızıbiber serperseniz hem
balığa değişik bir lezzet vermiş hem de balığın rengini parlak
yapmış olursunuz.
Fincanlardaki kahve ve çay lekeleri için 2 kaşık suya
1 kaşık kabartma tozu dökün. Gece boyunca bekletin.
Sabah bir sünger ile silin.

Lezzetle yiyeceğiniz kuru fasulyelerin tanelerinin dağılmadan ve ezilmeden pişmesini istiyorsanız, tuzu, salçayı
ya da domatesleri, fasulyeler yarı piştikten sonra ekleyin.
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Kaşmir kumaşın kalitesini anlamak için kumaşı hafifçe
yanlara doğru açın. Bıraktığınızda aynı şekli alıyorsa
kaliteli demektir.
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Soğanın sadece baş ve uç kısmını temizledikten sonra 30 sn.
mikrodalgaya atarsanız gözleriniz yaşarmadan doğrayabilirsiniz.

ALTIN
İçindekiler

SÖZLER

• Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin
sayısı çoktur, hedefe ulaşan az.

• bir şeyi tam olarak bilmek daha
iyidir.

Güçlü bir umut, yaşam için, orta• ya çıkmış herhangi bir tek gerçek
mutluluktan çok daha büyük bir
uyarıcıdır.

Dostun biri sana kötülük ederse,
• şöyle de: Bana ettiğini sana
bağışlıyorum; ama kendine ettiğini,
onu nasıl bağışlarım?

En insani davranış, bir insanın
• utanılacak duruma düşmesini önlemektir.

Elimizde bir çiçek varken gözümüze
• yalnızca dikenleri görünür, uzaklarda
ise bir diken vardır; gözümüz hep
çiçeğini görür!

Deha sahibi insan, en azından
• iki şeye daha sahip değilse, hiç
çekilmez. Dünyayla barışık olmak,
saflık…
Acıların bölüşülmesi değil, se• vinçlerin bölüşülmesidir dostluğu
yaratan.
Yiğitlik; en büyük korkunun ve en
• büyük ümidin üstüne üstüne gitmektir.
Birçok şeyi yarım yamalak bilme• ktense, hiç bilmemek daha iyidir!
Başkalarının düşünceleriyle bilgelik
etmektense, kendi hesabına delilik
etmek daha iyidir!
Seni övdükleri sürece, kendi yolunda
• gittiğini sanma sakın; başkasının
yolunda gidiyorsun.

•

•

Kılavuz öğrencisine bütün izleri
göstermeli ama gideceği yolu seçmemelidir.

Bir lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine bir teklifte bulunur: "Bir
hayat deneyimine katılmak ister misiniz?" Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. "O zaman" der öğretmen.
"Bundan sonra ne dersem yapacağınıza da söz verin" Öğrenciler bunu da
yaparlar. Öğretmen "Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer
plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz!"der.
Öğrenciler, bu işten pek bir şey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarını üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendisine meraklı
gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen: "Şimdi, bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates alın, o kişinin adını o patatesin
üzerine yazıp torbanın içine koyun” der.
Bazı öğrenciler torbalarına üçer-beşer tane patates koyarken, bazılarının
torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen, kendisine "Peki
şimdi ne olacak?" der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar:
"Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin, bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın
üstünde yani hep yanınızda olacaklar."
Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa girer girmez, denileni yapmış
olan öğrenciler şikayete başlarlar: "Hocam, bu kadar ağır torbayı her yere
taşımak çok zor." "Hocam, patatesler kokmaya başladı. Vallahi, insanlar
tuhaf bakıyorlar bana artık", "Hem sıkıldık, hem yorulduk" Öğretmen
gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir: "Görüyorsunuz ki, affetmeyerek
asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak
düşünüyoruz, hâlbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir.

Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.

FRİEDRİCH NİETZSCHE

ACiL TELEFONLAR
Sıhhi İmdat (Ambulans) 112
Beklemesiz Arama 131
Çağrı 133
Yerinde Olmayan Abone 134
Uyandırma 135
Yangın İhbarı (İtfaiye) 110
Zabıta 153
Trafik İmdat 154
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Sahil Güvenlik 158
PTT Hizmet Danışma 161
Telekom Borç Sorma 163

Kodlu Arama 168
Alo Doktorum 113
Uluslararası Kayıt 115
Uluslarası Sıra Sorma 115
Bilinmeyen Numaralar 11811
Posta Kodu 119
Telefon Arıza 121
Ankesör Arıza 122
Teleks Arıza 123
Data Arıza 124
Radyo-TV Arıza 125
Kablo TV Arıza 126
Şehirlerarası Sıra sorma 131

Beklemesiz Arama 131
Çağrı 133
Yerinde Olmayan Abone 134
Uyandırma 135
Yangın İhbarı (İtfaiye) 110
Zabıta 153
Trafik İmdat 154
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Sahil Güvenlik 158
PTT Hizmet Danışma 161
Telekom Borç Sorma 163
Kodlu Arama 168
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Sizin kökeniniz, nereden geldiğiniz
değildir. Bundan sonra onurunuzu
• oluşturan, tersine nereye gittiğinizdir.

AFFETMENİN HAFİFLİĞİ
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İnsan dilediği kadar bilgisiyle
• şişinip dursun, dilediği kadar nesnel
görülsün, boşuna! Sonunda her
zaman ancak kendi yaşam öyküsünü
elde edecektir
Pek çok şeyi azar azar bilmektense

Her alışkanlık elimizi daha becerikli,
aklımızı ise daha beceriksiz hale
• sokar.

İçindekiler

Bunları Biliyor Musunuz ?

Atom bombası renkli
televizyonun icadından 20 sene
önce bulunmuştur.

Asansörlere ayna konmasının
birincil sebebi, kravatınızı ya da
saçınızı düzeltin diye değil; kapıyı
açınca kabinin yerinde olduğunu
görün diyedir.

Tüm Internet 540 Milyar Trilyon
(10 Üzeri 21) Elektron ile birbirine
bağlı. Toplam ağırlıkları yaklaşık 1
çilek kadar.

Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkana
kadar 1792 basamak vardır.

Everest dağı her yıl 2 mm
büyümektedir.

Alışveriş arabaları ve sepetleri
daha çok şey satın almanız için
büyük yapılmıştır. Yapılan deneyler boyutu iki katına çıkarınca
tüketimin yüzde 19 arttığını ortaya koymuştur.

Meşe ağaçları elli yaşından önce
palamut vermez

Kanada, Kızılderili dilinde "büyük
köy" anlamına gelmektedir.

Kediler 100 değişik ses, köpekler
ise 10 ses çıkartabilirler.

Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan
değil pamuktan yapılır.1950'den
önce kenevir, ağaç kabuğu ve
marijuana yaprağı kullanılarak
yapılırdı.
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Çalışırken çikolata yemek sizin
konuyu anlama gücünüzü arttırır.

Kasım 2016
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İnsanlar yutkunurken aynı anda
nefes alamazlar. Bunun sebebi
gırtlağımızın konumudur.
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Bulmaca

Bulmaca

ZEKA OYUNLARI
YILDIZ BULMACA
1’den 7’ye kadar rakamlar
kullanılarak bulmaca tamamlanır.

1

2

3

4

5

6

20

7
8

9

10

ZEKA OYUNLARI

11

Kesik çizgiler bize aynı rakamların
tekrarlanmayacağı yolları gösterir.

12

13

Ortadaki altıgen de 1’den 7’ye kadar
olmalıdır.
YILDIZrakamlar
BULMACA

14

1’den 7’ye kadar rakamlar
kullanılarak bulmaca tamamlanır.

15
16

17

Kesik çizgiler bize aynı rakamların
tekrarlanmayacağı yolları gösterir.

ZEKA SORULARI
Ortadaki altıgen de 1’den 7’ye kadar
rakamlar olmalıdır.

18
19

ZEKA SORULARI
Soru işaretleri yerine

hangi şekiller gelmelidir?
Soru işaretleri yerine
hangi şekiller gelmelidir?

Geçmiş Sayının Çözümleri
Geçmiş Sayının Çözümleri
MATEMATİK SORUSU

3 - Çalışma, emek
4 - Atkı, hırka vb.nde kullanılan bir tür örgü biçimi
5 -Kontrol
6 - Çok uyuşuk olan (kimse)
7 - Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu
8 - Kök veya soy bakımından
9 - Üstü ndeki şeyleri düşürmek veya temizlemek

için bir şeyi kuvvetle sallamak, sarsmak
Hazırlayan/Düzenleyen: Fatma EROL

Hazırlayan/Düzenleyen: Fatma EROL

10 - "Benzeşmek, kendine uydurmak" anlamındaki asimile etmek birleşik fiilinde kullanılan bir söz

taşıma, geçirme, aktarım

17 – Konut
18 - Olgunlaşmamış, ham kavun
19 - Arkalıksız sandalye
20 – Minimum
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nan silahlı halk gücü

11 - Oruca başlama zamanı
12 - Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer
13 - İslamiyette dört Sünni mezhepten biri
14 – Cimrilik
15 –tabure
16 - Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma,

Kasım 2016
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MATEMATİK SORUSU
30’u yarıma
iki ile
30’u yarıma
bölmek ikibölmek
ile
çarpmak
demektir.
çarpmak
demektir.
Çarpıma 10Çarpıma 10
eklersek
cevap 70’dir.
eklersek
cevap 70’dir.

1- Söz gelişi
2 - Savaş sırasında orduya yardımcı olarak topla-
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İçindekiler

