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Değerli okuyucular,
Ülkemiz 2016 yılının Temmuz ayında kritik bir süreç yaşadı. 15 Temmuz’da
yaşadığımız o hain, işgalci darbe girişimi milletimizin direnişiyle durduruldu.
Bir daha darbeler ya da darbe girişimlerinin yaşanmaması için 16 Nisan
2017 tarihinde elimize büyük ve tarihi bir fırsat geçti. O gece tankların
karşısına dikilen bu aziz millet 16 Nisan’da da sandık başlarında görev alarak
bu ülkeyi güzel yarınlara taşıyacak büyük ve önemli bir karara oy verdi.
Milletimiz sağduyu ve basiret ile hareket ederek eline geçirdiği bu tarihi fırsatı
değerlendirip tarihimizin en önemli ve büyük adımlarından birini atmış oldu.
Milletimiz iradesini kullanarak parlamenter sistemi kaldırıp onun yerine
Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdi. Bu yeni sistem ile milletimiz bir daha
15 Temmuzlara fırsat verilmeyeceğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu sonuç
ülkemizin gelişmesini, hızlı kararlar almasını istemeyen ülkelere karşı da bir
ders niteliğinde oldu.
Sevgili dostlar,
Bilindiği gibi Nisan ayında Çekmeköy2023 Sosyal Farkındalık Ödülleri
sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen ödül törenine siyaset, iş, sanat, spor ve
medya dünyasından pek çok isim katıldı. Kendi alanında sosyal farkındalık
oluşturan isimlere ödülleri yine değerli isimler tarafından verildi. Ödül
gecemizi onurlandıran tüm dostlarımıza buradan teşekkür ediyorum.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar ayları büyük organizasyonlar için
bereketli bir zaman dilimi. Mayıs ayı içerisinde uluslararası bir proje olan
“Aliya İzetbegoviç Bilim Olimpiyatları”nın ödül töreni gerçekleşecek. Bilim
olimpiyatlarına dünyanın dört bir yanından başvurular yapılıyor. Dereceye
giren özgün projeler 18-19 Mayıs tarihlerinde sergilenecektir. 20 Mayıs’ta ise
coşkulu bir konser ile ödül törenimiz bir gençlik şöleni şeklinde yapılacaktır. Biz
biliyoruz ki ülkemizi ve dünyayı daha iyiye taşıyacak fikirler genç beyinlerden
çıkacaktır. Bu fikirler yolumuzu aydınlatacaktır. Bu nedenle gençlerimizi teşvik
etmek amacıyla siz sevgili okuyucularımızın da ödül gecemizi teşriflerinizi
bekliyoruz. Şimdiden ödüle layık görülen tüm projeleri tebrik ediyoruz.
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Değerli dostlar,
Mayıs ayında aynı zamanda rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’a da girmiş
olacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan etkinliklerimiz devam edecek.
Düzenleyeceğimiz sokak iftarlarında yine sizlerle bir araya geleceğiz. Otuz
gün boyunca devam edecek ve belediyemizin bahçesinde kurulacak etkinlik
alanında tiyatro, söyleşi, konser ve pek çok program sizleri bekliyor olacak.
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Şahmettin YÜKSEL
Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
sahmettinyuksel2023@gmail.com

17 Nisan sabahı’na merhaba
diyen Yeni Türkiye’de ayrımcılığa,
ötekileştirmeye, dışlamaya, teröre,
birilerinin himayesine, çetelere,
cuntacılara, vesayet odaklarına,
rot balans ayarcılarına artık asla
yer yok. Sadece sözde kalan ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’
ilkesine bile hiç inanmamış ve
yetkisini kesinlikle milletten almayan şer odakları en ağır yenilgilerini aldılar.
On beş yıldır cesurca kendi yolunu çizmeye çalışan bu Millet, bir
kez daha siyasi tarihimizin en
büyük devrimlerinden birine
mührünü bastı.
Sistemin körleşmiş düğümlerini,
belirsizliğini çözdü, kendi kararını
verdi. Yüzyıllarca küresel iktidarların cirit attığı meydanda, Türkiye
merkezi bir yer edindi.
Türkiye’nin uluslararası satranç
masasındaki Şah olma vakti şimdi
geldi. Oyunu yönlendirme ve
büyük hamleler gerçekleştirme
zamanı şimdi başladı.

15 Temmuz’da gerçekleşen hain
kalkışma ile bu milleti tarih
sayfasından silmeye dönük o
alçak saldırının üstesinden gelen,
ülkeyi ve milleti bir arada tutmayı
başaran ve bir gecede Kurtuluş Mücadelesi veren irade ve
milletin coşkulu desteği, bir kez
daha ülkemize yön verdi. Global
vesayetçi sisteme karşı amansız
mücadele veren bu millet, tek
dişi kalmış küresel müdahalenin
üstesinden gelmeyi kararlılıkla başarmış ve artık müdahale
edilmesi zor bir yol haritası belirlemeyi başarmıştır. Bu da, bahse
konu olan yükseliş döneminin ta
kendisidir.
Herkesin, sayfaları buram buram
tarihin dersleriyle dolu bu yeni kitabı iyi okuması ve ona göre safını

sıklaştırması gerekir. Geçmişimizin, siyasi kimliğimizin farkındalığıyla küresel ölçekte sınırları
çok iyi belirlenmiş olan yeni yol
haritamız, artık Türkiye’nin yeni
gerçeğidir. İşte bu milleti küresel
ölçekte öne çıkartacak olan da
budur. Bunu korumak ise 80 milyonun boynunun borcudur.
Evet seksen milyon Türk, Kürt,
Zaza, Çerkez, Arap, Pomak,
Gürcü, Boşnak ve diğer etnik
kökenler; Sünniler, Aleviler, Süryaniler, Hristiyanlar, modernler,
muhafazakarlar, gelenekçiler, yenilikçiler, siyahlar beyazlar kısacası
bu millet tüm farklılıklarımızla
el ele, yepyeni, eskisinden daha
güçlü ve daha güzel bir Türkiye’ye
açtık gözlerimizi.
Yeni sistemin kaybedeni yok,
hepimiz kazandık, seksen milyon
kazandı, Suriye kazandı, Irak, Filistin kazandı. Kısacası tüm mazlumlar kazandı.
Son Söz: RABBİM bu ülkeyi, bu
milleti muhafaza etsin.

Genel Yayın Yönetmeni
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
Danışma Kurulu
Şenol Çetin-Başkan Yardımcısı
Latif Coşar-Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım-Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli-Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı-Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Koordinatörü
Muhammed Sarı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Editör
Soner Kartal
Yayın Kurulu
Muhammed Sarı
Salih Gebel
Ömer İslam
Cem Mutlu
Hikmet Tekin
Mehmet Duman
Haber Servisi
Çekmeköy Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Tasarım
Greenart Reklam
Matbaa
Greenart Reklam
İletişim
Çekmeköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
Tel:0216 484 82 57
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.

HER BAŞARI ÖDÜLÜ HAK ETMELİDİR…
Toplumun tanınan/tanınmayan birçok kahramanı
vardır. Ortaya koydukları kıymetli ürünleri, örnek
kişilik ve duruşlarıyla kitleleri etkileyen şahsiyetlerdir.
Onlar… İşte Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy2023
dergisi olarak bu kahramanların başarısını taçlandırmayı hedefledik. “Özen yoksa ödül de yoktur” anlayışıyla düzenlediğimiz Sosyal Farkındalık Ödüllerinin ikincisini organize ettik bu ay.
İnce eleyip sık dokuduğumuz seçmelerde hiç kuşkusuz “Kişiye hak ettiğinin altında ödül vermekten
daha kötü bir şey olamaz” prensibini göz önünde
tutmaya özen gösterdik. Maksadımız “Marifet iltifata
tabidir” ilkesiyle toplumumuzda böyle isimlerin artmasına ön ayak olmaktır. Ev sahipliği yaptığımız bu
programda kimi zaman gözler yaşardı kimi zaman
tebessümler kahkahaya dönüştü. Her güzel anıda
olduğu gibi gururlu gecemizden de bize kalan, güzel
dostluklar ve fotoğraflar oldu…
Şimdi “Durmak yok yola devam…” diyerek sırada
daha iyi işler yapmak ve daha başarılı olmak için
büyük adımlar atmak var. Her sayıya iki kat özenle çalışmak, okuyucunun beğenisini arttırmak ve
durmaksızın yenilenmek gibi…
Yaptığınız iş her ne olursa olsun elinizden gelenin
en iyisini yapın! Günün sonunda faydalı bir birey
olmanın gururuyla, vicdanen hür olarak başınızı
yastığa koyun.

Editör - Soner KARTAL

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
facebook.com/Cekmekoy2023

@cekmekoy2023
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Milletimizin siyasi geleceği ve
küresel ölçekteki etkileri de bu
yeni duruma göre şekillenmeye
başladı.

Çekmeköy Belediyesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Ahmet POYRAZ

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Siyasi konjonktür olarak Türkiye

buna hazırdı hazır olmasına fakat
içeriden ve dışarıdan yürütülen
saldırıların üstesinden şimdi geline
bilindi şükür.
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İçindekiler

10 28 33
2. Sosyal Farkındalık
Ödülleri

Çocuğumu Tanıyor
muyum?
Burak Özsoy

Anne Replikleri

70 76 84
Cilt Sanatı

Mesleki Eğitim
Merkezleri Zorunlu
Eğitim Kapsamına
Alınıyor

Arı Varsa Hayat Var
Röportaj

Kalabalıklar
Sarı Beyaz

90 110 126
Abdülhamit’in Çeşmesi
Dede Bana Masal Anlat

15 Temmuz Gazilerimiz
Üzeyir CİVAN
Röportaj

Çocuklar Çekmeköy
Çocuk Şenliği’nde
Buluştu
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Meclis Üyelerimiz
Salih Bolelli
Röportaj

40 46 52
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Bipolar Bozukluk
Ayşe Nurcan
ÖZÜÇAĞLIYAN

İçindekiler
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Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

DİPLOMA DEVRİ KAPANIYOR,

Sevgi Devri Başlıyor
(HATTA BAŞLADI BİLE)

Dün akşam, bir misafirimle birlikte, Bostancı civarında Maltepe’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; Dragos Sosyal Tesislerine gitmiştim. Nezih
ortamı, sahilin güzelliği, Adalar manzarası ile İstanbul’u yudum yudum tattığınız
güzel bir ortam. İçeriye
geçip siparişleri verdik,
çok geçmeden geldi.
Amma bir fark var. Personel inanılmaz insanlar. Bir tesiste çalışan

Hiç düşündünüz mü? Sevgi gösterdiğimiz
her canlıda bir tür olumlu reaksiyon meydana gelmektedir. Bir çiçeğe, böceğe, kediye,
köpeğe ve pek tabii ki çocuğa, yaşlıya, gence,
teyzeye, amcaya vs. Çiçek, sevgi enerjisini nasıl
da hissediyor ki; yapraklarında bir gürleşme, bir
hareket meydana geliyor. Bir kedi, nasıl da sevgi enerjisi karşısında kendisinden geçebiliyor.
Ya bir insan, ya bir çocuk? Öğretmen tarafından saçı okşanan çocuk, başarılı bir öğrencilik
yaşamı sürdürüyor. Kocasından sevgi gören
kadın, dünyanın en mutlu insanı oluveriyor.

tüm personel güler yüzlü olur mu arkadaş? Hepsi
beyefendi, hepsi güler yüzlü, hepsi nazik, hepsi saygılı.
Bu halleri tüm misafirliğimiz boyunca devam ediyor.
Yemekler zaten çok lezzetli ve de temiz gerçekten.
Üstelik her zaman tesiste sıra beklemek zorundasınız.
O kadar yoğun talep var ki, hafta içi dahil ortalama
45 dakika sırada bekliyorsunuz içeriye girmek için.
Peki, burasını çekici kılan neydi, bu insanlar neden
böyle? Büyükşehir Belediyesi bu adamları nasıl
seçmiş olabilir ki?

Amirinden teşekkür alan bir çalışan, daha verimli olmanın gayreti içerisine giriyor.
Ve sevilen, şefkat gösterilen bir hasta bir
bakıyorsunuz ki, iyileşme yoluna girmiş. Bir sabah “Günaydın” diyerek selam verip geçtiğiniz,
“Hayırlı işler” dediğiniz bir esnaf, mesajı çoktan
almıştır, dudaklarında bir tebessümle sevgi
enerjisi karşısında eriyor mutluluktan. Caddede yürürken “Kolay gelsin abi” sözcükleriyle
başınızı sallayarak göz göze geldiğiniz üniformalı bir polis, kendini daha güvende hissedip,
bu şehirden tayinini başka şehre yaptırmaktan
vazgeçmeyi düşünüyor.

Demek istediğim ne biliyor musunuz?

En ama en temel kriter şuydu; Sevgi Dolu olmaları.

Aylardır bir işadamına Kadıköy ofisimde danışmanlık
yapıyorum. Oldukça büyük bir şirketin yönetim kurulu
başkanı olan Aziz Bey, bana ilk geldiğinde neredeyse şirketinde çalışan beyaz yakaların tamamından
şikâyetçiydi. Aylar içerisinde bir şey net olarak ortaya
çıktı. O da şuydu; Bundan böyle şirkete alınacak beyaz
yaka çalışanların tamamında tek ama tek bir kriter
aranacaktı, Aziz bey ile buna karar verdik. Ne mezun
oldukları okul, ne öz geçmişleri, ne de başka bir şey.

Bu, sakın ha size basit gelmesin. 20.000 TL maaş ile
çalıştırdığı Yurt Dışı İhracat müdürü, Türkiye’nin en iyi
üniversitelerinden birinden mezundu. İyi derecede
İngilizce biliyordu ama “Somurtuyordu”. Şirketin cirosu
artmıyor, mal satamıyor, sürekli olarak dış nedenleri
gerekçe gösteriyordu. Aziz bey, bu ve diğer müdürlerin tamamını elden geçirdi, sevgi dolu olmayanları
işten çıkardı, boşalan pozisyonlara Sevgi Dolu kişileri
bir bir istihdam etmeye başladı. Henüz bu çalışma

tamamlanmadı, süreç devam ediyor. Buna rağmen şirkette çok ama çok şey
değişti. Hatta cirosu bile arttı.
Siz, sıradan bir çarşı alışverişinde girdiğiniz bir dükkandaki esnafın Diplomasını
sorar mısınız? Hangi okuldan mezun olduğu ne kadar önemlidir sevgili dostlar? Dükkana girdiğinizde ilk hissettikleriniz önemlidir. Kendinizi iyi hissettiğiniz
yerden alış veriş yapmak istersiniz. Hatta Sevgi Dolu esnaf bağımlılık bile yapar.
Somurtan değil, Gülümseyen insan çekicidir.
Peki ama neden böyle oluyor? İnsan neden Sevginin peşinde koşuyor? Neden
sevgi çekim ve cazibe merkezi oluyor?
Çünkü Allah Peygamberi kendi nurundan Sevgisinden Sevgiyle yarattı. Sonra
da O’nun nurundan tüm insanlığı Sevgisinden Sevgiyle yarattı. Mayamız Sevgi.
Ötesi yok. Bu nedenle vaktiyle Okuma Zekası Kitabımda şöyle yazmıştım;
“Okumak Zihinsel, Dua Ruhsal, Sevmek de Duygusal bir ibadettir”
Bu konuyu, şu sevgi dolu dizelerle bitirelim;
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Muhabbetle kalın efendim…

Selahattin YAYLAMAZ
Eğitim Bilimleri Uzmanı
www.yaylamaz.com
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Muhabbetten Muhammed Oldu Hâsıl.
Muhammedsiz Muhabbetten Ne Hâsıl?

Haberler

Ata Sporumuz

OKÇULUK
Yüzyıllar boyunca bu geleneksel
özelliğini muhafaza etmiş, gerek
tarihimiz, gerekse İslam dininde özel
bir yere sahip olmuştur. Türk tarihinin Orta Asya’ya uzanan derinliklerinde, önceleri bir savaş aracı
olarak kullanılan ok ve yay, ateşli
silahların keşfinden sonra, giderek
bir spor dalı olarak kültürümüz
içindeki yerini almıştır. Çekmeköy2023 Dergisi olarak Ata sporumuz olan okçuluğu kaleme aldık…

Türkİye'de okçuluk

Gerçek bir ata sporu olarak tarihimiz içinde yer alan, tüm dünya ülkelerinin ciddi
araştırmalar yaptıkları Türk Okçuluğu, son yıllarda hızlı bir sportif kalkınma modeli sergileyerek, bu yönü ile bir örnek oluşturdu. Yapılan ciddi planlama ve spor teşkilatımızın
sağladığı önemli destek sayesinde bugün Türk Okçuluğu ülkemizi yurtdışında en iyi
şekilde temsil etmenin gururunu duymakta. Dünyanın hemen her köşesinde yarışan
okçularımız, özellikle son 14 yıl içinde aldıkları başarılı sonuçlar sayesinde, var olan
olanaklarla çok iyi şeyler yapılabileceğini kanıtladılar.
Tarihsel belgeler incelendiğinde, Türklerde okçuluğun M.Ö. 5000 yıllarında başladığı ve
Türk kavimleri süresince, Sümerler, Elamlar, Akadlar, İskitler, Hunlar, Avarlar ve Hititler
ile devam eden okçuluğa yakın ilgi, Oğuzların Müslümanlığı kabulünden sonra daha
da gelişmiştir. Bu dönemde okçulukla ilgili ilk kurallar Oğuzlar döneminde gerçekleştiği
görülür. Okçuluk Osmanlılarla en parlak dönemine ulaşmıştır.

Bugün aslı Topkapı Müzesi arşivinde bulunan bir ferman, okçuluğun Spor ile ilgili
ilk kanun olma özelliğini taşımaktadır. Hayvan boynuzu, sinir vb. organik maddeler ve ahşap malzemenin sentezi ile imal edilen eski Türk yaylarının
inanılmaz teknik güçleri, bugün dahi okçuluk tekniği ile yakından ilgilenen A.B.D
Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin teknik adamlarını hayretler içinde bırakmaktadır. Günümüzde ileri teknoloji ile üretilmiş yaylarla 250 m. mesafeye zorlukla ok
atılırken, eski Türk yaylarıyla 1000 - 1200 metreye ok atılabilmesi teknolojinin her
ne kadar ilerlese de bu duruma cevap verebilmiş değiller.

Dünyada Okçuluk

Kol ve sırt kaslarını, göz koordinasyonunu geliştiren bir spordur. Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi
amaçlayan spor dalı. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları’nda olimpik programa alınmış, 1972’den beri aralıksız
olarak programlarda yer almaktadır. Bu branşta ilk dönemlerde Fransa, Belçika ve
Büyük Britanya söz sahibiyken, daha sonraki dönemlerde ABD, Rusya, İskandinav
ülkeleri, İtalya ve Kore bu ülkeleri izlemiştir. 1931’de kurulan ve halen 140 ülkenin
üye olduğu Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FITA - Fédération Internationale de
Tir a l’Arc) okçuluk dalında en büyük otoritedir.

Osmanlı’da Okçuluk

okçuydu. Bunların içinde özellikle
Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa
Paşa'nın (1618) Okçuluk Tarihi içinde
özel yeri bulunmaktadır. Mustafa Paşa
Sadrazamlığı sırasında okçulukla ilgili
bir kanun (ferman) yayınlayarak bu
spora verilen özel önemi vurgulamıştı.
Osmanlı yaşamında yüzyıllar boyunca önemli bir yer işgal eden Okçuluk
hakkında, çeşitli kütüphanelerimizde
60 civarında el yazması eser bulunmaktadır.

İslam’da
Okçuluk

Mayıs 2017

Okçuluk, İslam dininde çok önemli
bir yer tutmaktadır; öyle ki, adeta yaşamın ayrılmaz bir parçası
olarak kabul edilmiştir. Bizzat Hz. Muhammed de ok atmış,
savaşlarında kullanmış ve ok atma konusunda; “Bizim hakkımız
gibi, çocukların da bizde hakları vardır ki o hak, ona yazı yazma
ile ok atmayı öğretmek ve helal miras bırakmaktır” demiştir.
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Osmanlı Ordusu içinde özel bir yere sahip olan okçuluk adeta bir sanat kolu olarak
kabul edildi. Osmanlı İmparatorluğu’nda hükümdar ve sadrazamların birçoğu
okçuydu. Bunların içinde özellikle Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın
(1618 ) Okçuluk Tarihi içinde özel yeri bulunmaktadır.

Mustafa Paşa Sadrazamlığı sırasında okçulukla ilgili bir kanun
(ferman) yayınlayarak bu spora verilen özel önemi vurgulamıştı.
Osmanlılar döneminde, okçuluğu ciddi kurallara bağlayarak
yarışma esası içine alan ve tesis kuran hükümdar Fatih Sultan
Mehmet’tir. Her ne kadar Fatih’ten önceki bazı hükümdarların dönemlerinde çeşitli okçuluk yarışmaları yapılmış olsa da
saha ve tesislerin oluşturulması Fatih Sultan Mehmet’in emri
ile o dönemde başlamıştır. İstanbul’un fethinden hemen sonra,
Kasımpaşa semtinde kurulan ve bugün ancak çok az bir bölümü
korunabilmiş olan Ok Meydanı, Fatih’in bu spora verdiği büyük
önemin bir göstergesidir. Fatih’ten sonraki hükümdarların hemen
tümü bu sahayı genişletip ilave tesisler yapmışlar, diğer kentlerde
de sahalar kurmuşlardır. Sultan II. Bayezid döneminde bununla
da yetinilmemiş, okçular özel olarak himaye edilmiş, okçuluk
malzemeleri imalatı ile uğraşan sanatkârlar bir araya toplanarak,
kendilerine her türlü olanak sağlanmıştır. Hatta bu amaçla, sanatkârların neredeyse tümü İstanbul’a getirilmiş ve Bayezid Camii’nin
arkasına inşa edilen Okçular Çarşısı’na yerleştirilmişlerdir. 15.
ve 16. yüzyıllarda İstanbul’da sayıları 500’ü bulan ok ve yay
imal eden atölye ile özel olarak okçuluk eğitimi yapılan okulların
bulunduğu gerçeği dikkate alınacak olursa, bu spor dalında ne
denli zengin bir geçmişe sahip olduğumuz kolayca anlaşılacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu'nda hükümdar ve sadrazamların birçoğu

9

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen
Çekmeköy2023 Sosyal Farkındalık Ödül töreninde;
sanat, spor ve medya dünyası bir araya geldi.

Haberler

ekmeköy Belediyesi’nin
aylık olarak yayımladığı
Çekmeköy2023 Dergisi’nin “2. Sosyal Farkındalık
Ödülleri” sahiplerini buldu.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda
düzenlenen gecede; sanat, spor ve medya dünyasının sevilen isimleri bir araya
geldi. Geceye Milletvekili Hasan Sert, AK
Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal
Erdoğan, Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı; sanat, siyaset ve medya dünyasından Orhan Gencebay, Sevim
Emre, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy,
Oğuz Haksever, Ersin Düzen, Hakan Ural,
Jess Molho, Baha, Zeynep Mansur, Erkan
Tan, Adem Metan, Esin Yağmurdereli,
Can Yaman, Özlem Balcı, Kübra Dağlı,
Emirhan Duran, Gezegen Mehmet, Polat
Yağcı gibi bir çok isim katıldı. Çekmeköy2023 2. Sosyal Farkındalık Ödül Töreni’nde, 2016 yılında alanlarında sosyal
farkındalık yaratan kişilere ödül verildi.
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29 sayıdır bıkmadan,
usanmadan, yorulmadan
dergimizin her sayısını
büyük bir aşkla ve
heyecanla hazırladık
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Haberler

Haberler

Gecede konuşma
yapan derginin Genel
Yayın Yönetmeni Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin
Yüksel; “29 sayıdır
bıkmadan, usanmadan, yorulmadan
dergimizin her

13
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Dergimiz,
profesyonel
ruhla değil,
amatör ruhla
yapılmış ama
çok ses getiren
önemli bir
dergi oldu.
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sayısını büyük bir aşkla ve heyecanla çıkardık. Dergimizi Türkiye’nin dört bir yanına gönderdik.
Ülkemiz için büyük öneme sahip
olan 15 Temmuz gününü, o tarihte
yaşananları elbette ki unutmadık.
O gecenin birçok sembol ismi şu
an bu salonda bizlerle bir arada.
15 Temmuz’da meydanlarda olan
herkesi temsilen, bu ödülleri kabul
edecekler,” dedi.

Haberler

Haberler
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Farkındalık oluşturmak amacıyla
çıkarmaya başladıkları dergiden
ödül törenine uzandıklarını ifade
eden Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Geçen sene ilkini
yapmıştık, farkındalık ödüllerinin
bu sene de ikincisini yapıyoruz.
Bu noktada ödül almaya layık
olan halkın oyları, bizlerin, ekibin
çalışması sonucunda birçok sanatçımıza, yazarımıza, akademisyenimize ödüllerimiz var. Bizim bu
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Biz
Farkın
Farkındayız

dergimiz, profesyonel ruhla değil, amatör ruhla
yapılmış ama çok ses getiren önemli bir dergi
oldu. İstedik ki bununla bir farkındalık yaratalım
ve bunun ödülleri olsun. Bu da 2’inci senesi, biz
diyoruz ki nice senelere…” dedi.

Gecede yılın en iyi erkek dizi oyuncusu ödülü
Can Yaman’ın, yılın en iyi kadın dizi oyuncusu
ödülü Özlem Balcı’nın oldu.
Yılın en iyi kadın kuşak programı Zahide Yetiş’le,
yılın en iyi spor programı A Spor Takım Oyunu,
yılın en iyi aktüel magazin programı Aramızda Kalmasın, yılın en iyi magazin programı Star
Life seçilirken; yılın en iyi radyo programcısı ödülü
Adem Metan’ın oldu.

Haberler

Haberler

Haber kategorisinde, son
dönemde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken TGRT
Haber en iyi haber kanalı, yenisafak.com en iyi haber portalı
seçildi. Yılın en iyi erkek haber
spikeri Oğuz Haksever, yılın en
iyi kadın haber spikeri ödülünü
Nazlı Çelik aldı.
Oğluyla birlikte ödül almaya
çıkan ekranların sevilen yüzü
Erkan Tan'a ödülünü, Başkan
Poyraz kızları ile birlikte verdi.
Yılın en iyi sporcuları ödülü,
ülkemizi yurtdışında başarı ile
temsil eden genç sporcular
Kübra Dağlı ve Emirhan Muran’a verildi.

Mayıs 2017
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e
uluslararası dostluk ödülü
verildi.

Gecede; Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Serdar Gökhan, Prof.
Dr. Zehra Neşe Kavak, Mesut
Uçakan’a yaşam boyu onur
ödülü verilirken; Azerbaycan

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi
yaptığı ulusal ve uluslararası
projelerle yılın en iyi sivil
toplum kuruluşu ödülüne layık
görüldü.
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Ödül Törenine
15 Temmuz
Damga Vurdu
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Academic Hospital
Başhekimi Prof. Dr.
Zehra Neşe Kavak ve 15
Temmuz Gazisi Safiye
Bayat’ın o geceye dair
yaptığı konuşmalar ile
salonda duygusal anlar
yaşandı.
15 Temmuz Demokrasi Marşı’nın söz yazarı
Hanefi Söztutan ve
Bestecisi Necmi
Çiçekçi marş eşliğinde
ödüllerini alırken bütün
salon onlara eşlik etti.

Orhan Gencebay 15 Temmuz’un ardından yazdığı Canım Türkiye’m şarkısının
sözlerini gelen yoğun istekler üzerine 3
kez okudu.

2. Sosyal
Farkındalık
Ödülleri

A
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Köşe Yazısı

Burak ÖZSOY
Özel Eğitim Öğretmeni
Elit Samyelim Özel Eğitim Ve
Rehabilitasyon Merkezi

29
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kat toplama ve yoğunlaşma onlar için oldukça zor eylemlerdir.
Benim çocuğumda bu gibi durumlar var dediğinizi duyar gibiyim.
Ama aile olarak paniğe kapılmaya hiç gerek yok. Çocuğumuzla
daha çok ilgilenerek eksik olduğu noktaları tamamlamak adına
harekete geçmeliyiz ve bunun üstesinden gelip, onu, gerisinde
kaldığı sınıf seviyesine ulaştırmalıyız. Bunu yaparken de asla yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Okullardaki rehberlik servisleri size
bu konuda gereken desteği sağlayacak, bulunduğunuz duruma
göre profesyonel destek almanızı önerecektir.
Yeter ki siz veli olarak fark edin ve harekete geçin. Tabii bunun
için önce çocuğunuzu tanıyın! Bir film önerisiyle de yazıma son
vereyim. Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir). Ailesi ve öğretmenleri tarafından tembel ve hayalperest olduğu gerekçesiyle
sürekli eleştirilen bir çocuğun, karşılaştığı öğretmenle hayatının
nasıl değiştiğini anlatan bu filmde, bir çok şey hakkında bilgi sahibi olurken çok da keyifli vakit geçireceğinize eminin..
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B

irçoğumuz bu soruya tereddüt bile etmeden; "tabii ki
evet!" diyebiliyoruz. Ama bunu ne kadar bilinçle ve içi
dolu söylüyoruz? Bu tartışılır. Evet; hâlihazırda bir veliysek,
çocuğumuz hakkında bilgi sahibi olmak, onu tanımak; ne
istediğini, ne istemediğini bilmek ve neye nasıl tepki verdiğini kestirebilmek bizim başlıca görevlerimizden olmalı. Okul başarısını takip
ederken de bu bildiklerimiz çerçevesinde çocuğumuzla ilgili hükme
varabilmek, inanın bizi bambaşka noktalara götürebilir.
Disleksi gelebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Çocuğumuzda olup
olmadığını bilmek öğretmen-aile işbirliğinden geçiyor. Disleksi bir
tür öğrenme bozukluğu ve bunun en sık rastlanılanı. Disleksi olan
bireyler, unutma ve öğrenme güçlüğü yaşama eğilimine sahip,
okuduğunu anlama konusunda da epey zorluk yaşayan bireylerdir.
Çizgilerden ayrık yazma, bazı harfleri ters yazma(b yerine d, 6 yerine
9 vb.), okunması güç ve bozuk bir yazı sıkça karşılaşılan durumlardır.
Zekâlarıyla ile ilgili herhangi bir yetersizlik söz konusu değilken, dik-

Köşe Yazısı

Haberler

Haberler

MİLLET KAZANDI

BU SONUÇLAR,
YENİ BİR DÖNEMİN MÜJDECİSİ
OLACAKTIR
Verilen her oyun önemli olduğunu ancak Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'daki oyların ayrıca önemi
olduğunu vurgulayan Erdoğan,
şunları aktardı: "Partilerin halk
oylamasındaki pozisyonlarını
dikkate aldığımızda, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde
10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu
görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar,
ülkemizin önünde yeni bir dönemin
başladığının da müjdecisi olacaktır."

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ‘Evet’ dedi.

M
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illetimiz “Partili
Cumhurbaşkanlığı Sistemi”
olarak da adlandırılan
başkanlık sistemine
geçişi ön gören Anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına
gitti. Yüksek bir katılımla
gerçekleşen referandumun huzur, güven
ve sükûnet içerisinde
geçmesi; ayrıca
halkımızın gösterdiği
sağduyu ve olgunluk her
türlü takdirin üstündedir.
Cumhuriyet tarihimizin
7’inci ve en kapsamlı
anayasa referandumunda bu defa yönetim
sistemi değişikliği halkın
onayına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ni öngören
Anayasa değişikliğinde
sandıklar, 55 milyon
319 bin 222 seçmen
için kuruldu ve 2,7 puan
farkla (1 milyon 252 bin
oyla) kabul edildi. Yeni
sistem 3 Kasım 2019’daki
milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında devreye girecek.

HERKESTEN MİLLETİMİZİN KARARINA SAYGI
DUYMALARINI BEKLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer
ülkelerin ve kurumların milletimizin kararına
saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik
olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan’da, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon
nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin
farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini belirten Erdoğan, "Milletimiz bir kez daha
gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür
iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü
ifade etmiştir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün 200 yıllık kadim bir tartışma konusunda
tarihi bir karar verdiğini vurgulayarak, "Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi
bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün"
ifadelerini kullandı.

ilişkilerini, terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde
geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. BİR OLDUK, İRİ OLDUK, DİRİ
OLDUK, KARDEŞ OLDUK, HEP BİRLİKTE
TÜRKİYE OLDUK."

Haberler

İŞ DÜNYASI BÖYLE
GÖRDÜ
Bütün dünyanın merakla beklediği
halkoylamasında ‘evet’ çıkması iş
dünyasında da sevinçle karşılandı.
'En büyük reform' olarak nitelendirilen yeni sistemle Türkiye'nin rahat bir nefes aldığına
vurgu yapan iş dünyası temsilcileri, ülkenin büyük bir belirsizlikten
kurtulduğunu, artık sıranın ekonomik atılımlara geldiğini kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Başkanı Erdal Bahçıvan da ortaya çıkan sonucun milletin birlik
ve beraberliği esas alınarak tüm
sorumlular tarafından doğru bir
şekilde analiz edilip değerlendirileceğine inandıklarını kaydetti.
Bahçıvan, “Önümüzdeki dönemin
ekonominin ana gündem maddesi olduğu, seçim atmosferinin
yaşanmayacağı, ülkemizi yarınlara taşıyacak yapısal reformların
gerçekleştirileceği bir dönem
olmasını diliyorum” ifadelerini
kullandı.

- Evi arayıp; “evde misin?” diye sorar.
- Eve girdiğinde; “geldin mi?” der.
- Sofraya oturmadan önce evde ekmek yokken; “Sen dururken ben mi gideyim ekmek almaya” diye sitem eder.
- Temizlik yaparken “sarı bezi getir” diyerek en büyük silahını ister.
- Bir şey istediğinde; “Yaptığın bana, öğrendiğin sana” diye seni avutur.
- Kızdığı zaman; “bana anne deme!” der.
- Her daim; “Betona oturma üşütürsün” der.
- Sabah uyandırmaya çalıştığında; “Akşam yatmak bilmiyorsun, sabah kalkmak bilmiyorsun” diye kızar.
- Çeşit çeşit döktürdüğü yemeklerden tadına bakmak istediğinde; “Dur onları yeme, misafirler gelecek yarın” diyerek seni olay
mahallinden uzaklaştırır.
- İstemediği bir şey yaptığında; “Akşam baban gelsin söyleyeceğim neler yaptığını!” diyerek uyarır.
-Odana girdiğinde gördüğü manzara karşısında; “Her yer her yerde” diye tepki verir.
-Bulamadığın bir eşyanı sorduğunda; “Nereye koyduysan ordadır,” der.
-Çok kızdırdığında; “Bak geliyor şimdi terlik!” der. Ve o terlik çoğu zaman seni ıskalar. :)
Fedakârlıkları, sonsuz sevgileri ve tatlı cümleleriyle her çocuğun kahramanı annelerimizin anneler günü kutlu olsun!
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Başbakan Binali Yıldırım birlik mesajı verdi, “Demokrasi tarihimizde
yeni bir sayfa açıldığını” söyleyen Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle
devam etti: “Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek
vücut tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun tek bir milletiz.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması, gayri
resmi sonuçlara göre 'evet' ile neticelenmiştir. Yüce Allah hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan,
demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı
sunuyorum, teşekkür ediyorum.”
SeçimlerİN Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya
gösterdiğini belirten Başbakan Yıldırım şöyle dedi: “Bizler Türkiye
Cumhuriyeti devletinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi
alandaki siyasi rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven
içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık
dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır.
Sandıkta bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz.”

- Hemen her şeye; “Anne olunca anlarsın” der.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DAN
BİRLİK MESAJLARI

Ana Gündem Artık Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı İbrahim Çağlar, ekonomide yeni çıpanın halkın ‘Evet’i
olduğunu söyledi. Çağlar, “Bu
‘Evet’e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır. Bekleyen reformlar için marşa basma
fırsatı kapıda. Bugün hem yerli
hem uluslararası yatırımcı rahat
bir nefes aldı. Yatırımcı artık politik
tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı
istemiyor” dedi.
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı
Ali Kopuz da Türk milletinin
yanılmaz sağduyusu ve şaşmaz
öngörüsüyle, ülke olarak bir kritik
dönemecin daha başarıyla geride
bırakıldığını belirtti. Yönetimde
çok başlılığın sona erdiğini dile
getiren Kopuz, “Halkın tercihiyle
iktidara gelenlerin muktedir olduğu ve yine halkın oylarıyla gittiği
bir sistemi hukuken de yürürlüğe
sokmuş bulunuyoruz. Bu sistem,
ülkemizin üretim gücünü de
ateşleyecek ve teşvik edecektir”
dedi.

Köşe Yazısı

HEYKEL SANATI
Modern Sanatlar…
Sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç
boyutlu formlara heykel denir. Genellikle insan, hayvan ya da nesnelerin heykelleri yapılır.
Taş ve ahşap gibi malzemelerden yontularak
yapılabileceği gibi kil, balmumu, bronz ve tunç gibi
metallerden de dökülerek modellenebilir. Büst,
rölyef ve tors gibi heykel türleri vardır.
Araştırmalar ilk heykelin ne zaman ve kimler
tarafından yapıldığı hakkında herhangi bir netice vermemektedir. Tarihi çok eski olduğu bilinen
heykel ve heykelciliğin bu derece yaygınlaşmasının
asıl sebebi inançtır. Çeşitli devirlerde yaşamış
insanların tapındıkları ve ‘ilah’ edindikleri şeylerin
ağaç, taş, maden üzerine işlemeleri ve ibadetlerini
bunlara karşı yapmaları, heykel ve heykelciliğe halk
hayatında geniş yer verilmesine yol açmıştır. İslam
dinine ait kaynaklarda ilk heykelin yapılması şöyle
anlatılmaktadır;

Türkler ise İslamiyet’in kabulünden önce, dini kutsallık verdikleri
şeylerin heykellerini yaparak tapındıkları iddia edilmiştir. Fakat
bilindiği kadarı ile Türkler ‘de bu sanat heykelcilik şeklinde görülmez. İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler ’de ve diğer İslam
devletlerinde putperestliğe yol açan canlılara tapmayı önlemek
için, heykel yapmak yasaklanmıştır. Ancak Orhun Abidelerine
bakıldığında mezar taşlarına insan başı yapıldığı görülür. Bu,
tapınma değil, belki ölüye benzetilerek yapılan bir hatıra olmalıdır.
Günümüzde ise heykel ve heykelciliğe daha
modern bir bakış açısı vardır.

Aklı ile bir yaratıcının varlığını düşünen
ve anlayanlar ona giden yolu kendi
başına bulamadı. Bunu önce etrafında
arayarak kendisine en büyük faydası
olan güneşi yaratıcı sandı ve ona
tapmaya başladı. Sonra büyük tabiat
güçlerini, fırtınayı, ateşi, kabaran denizi,
dağları, yırtıcı hayvanları ve benzerlerini gördükçe bunları da yaratıcının
yardımcıları sandı. Her biri için bir sembol, bir suret yapmaya kalktı. Bunlardan
putlar doğdu. Daha sonra bu putlara
heykel adı verildi. Bunların gazabından,
zarar vermesinden korkan insanlar
onlara kurban kesti. Her yeni olayla, o
GÜLÜZAR ÇEVİK
Çini hocası ve çini sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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olayı temsil eden putların miktarı da arttı.
Eski Yunan, Roma, Mısır ve Mezopotamya tapınakları, Amerika’daki ve Asya’daki
ibadet için yapılan yerler, sayıları yüzlere
varan bu putlarla dolduruldu. Ayrıca evlere,
saraylara ve başka yerlere de bunlar konuldu. İslamiyet’in yayılmasıyla insanlar, putlara, heykellere tapınmanın gülünçlüğünü
anlamışlarsa da, bugün bile, güneşe ve
ateşe tapanlar ile inanç ve ibadetlerine
heykelleri karıştıranlar (Budistler, Hıristiyanlar, bazı Afrika ve Amerikan
yerlileri gibi) vardır. Çünkü insan, insanlığın
yolunu aydınlatan peygamberler olmadan
ve onlara inanmadan her şeyi yaratan tek
ve sonsuz Allah’a kendi başına bir türlü
ulaşamamıştır.
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İlk insan ve peygamber olan Âdem
aleyhisselam ve ondan sonra da torunlarından İdris aleyhisselam insanlık
alemine peygamber olarak gönderildi. Hepsi de tek yaratıcı olan Allah’a
inanmayı ve O’nun emir ve yasaklarına
uymayı anlattılar. İdris aleyhisselamın
göğe çıkarılmasından sonra insanlar
azdı, doğru yoldan ayrıldı. Bu arada
hazret-i İdris’in ayrılığına dayanamayanlar onun suretini yani heykelini
yaptılar. Daha sonra çeşitli canlıların
heykellerini de yaptılar. Zamanla insanlar putlara yani heykellere tapınmaya
başladı.

Köşe Yazısı
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SEVGİ YÜKLÜ TIRLAR
YOLA ÇIKTI

Tören sonrası yardım tırları Iğdır’a uğurlandı.
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Geçtiğimiz aylarda kardeş belediyelerle ilişkileri kuvvetlendirmek için bu ilçelere bir heyet yollandığını

belirten Başkan Poyraz; “Kardeşliğimizi ve işbirliğimizi
güçlendirmek için ekiplerimiz Iğdır’da ilçelerimizin
eksiklerini yerinde tespit etti. Kayyum atanan Belediye
Başkanlarımız bize burada yapılması gerekenlerle ilgili
bilgileri verdi. İlçemizde koordinasyonu sağlayarak
yardımlarımızı topladık ve bugün yolluyoruz. Sadece
bugün yolladığımız tırlar değil iki gün önce de buralara yardım tırlarımızı yolladık. Sadece bu yardımlar
değil biz orada fen işleri olarak yollar yaptık, kaldırımlar yaptık. Ve biz de pazartesi günü buraya bir ziyaret
yapıp halkımızla buluşacağız. Edirne’den Kars’a kadar

AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih
Kırıcı; “Oradaki belediyelerin maalesef
ve maalesef ki
insanlara hizmet
etmek yerine bir
örgüte hizmet ettiklerini gördük. Oraların
belediyecilik hizmetini
almadığını gördük. İnşallah bundan sonra atanan kayyumlar aracılığı
ile insanlarımız belediyecilik hizmeti görecek ve
yatırımları hissedecek. Ben belediye başkanımıza bu
yatırımlar ve yardımlar için teşekkür ediyorum,” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi’nin Iğdır’da bulunan kardeş
belediyeleri Hoşhaber ve Tuzluca Belediyeleri’ne iki tır
dolusu yardım yolladı. Çekmeköy Belediyesi önünden
dualarla yola çıkan tırların uğurlama törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı meclis üyeleri, belediye
başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

bizler kardeşiz.
Merkez Mahallesi, Taşdelen, Alemdağ,
Ömerli’ye
nasıl hizmet
yapmak benim
için bir mutluluk kaynağıysa
Hoşhaber’e, Tuzluca’ya hizmet etmek
de benim için bir onur
ve mutluluktur. İnşallah
önümüzdeki ay buralardan
100 gencimizi ilçemizde ve İstanbul’umuzda ağırlayacağız onları gezdireceğiz.
Bu yardımlara katkıda bulunan LC Waikiki sahibi Vahap beye de teşekkürlerimi iletiyorum,” dedi.

YEŞİL SAHALARIN
HIZ TUTKUNLARI

4 5 6
7 8 9
Theo Walcott

Jürgen Damm

16 Mart 1989 doğumlu İngiliz futbolcu. Şu anda Arsenal kulübünde
oynamaktadır. Southampton’dan
12 milyon sterlin karşılığında
Arsenal’e transfer oldu. İngiltere
Millî Takımının Formasını giyen
en genç oyuncu olma unvanına
sahiptir. Theo Walcott, saatte 35,7
km ile 4. sırada yer almaktadır.

7 Kasım 1992 doğumlu, Meksikalı
futbolcu. Liga MX ekiplerinden
Tigres UANL’da oynuyor. Jürgen
Damm saatte 35,2 km hızı ile
listemizde 5. Sırada.

Aaron Justin Lennon

Cristiano Ronaldo dos
Santos Aveiro

16 Nisan 1987 Chapeltown
doğumlu. İngiliz futbolcu. Everton’da forma giymektedir. 1.65
m’ lik boyu ile şu anda Premier
League ‘de forma giyen en kısa
oyuncudur. Aaron Lennon, saatte
33.8km 7. sırada.
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Gareth Frank Bale

16 Temmuz 1989 Cardiff doğumlu. Real Madrid ve Galler forması
giyen sol bek, kanatlar ve forvet
arkası pozisyonlarında görev
yapan Galli futbolcu. Gareth Bale,
saatte 36,9 km 2. sırada.

Luis Pedro Cavanda
2 Ocak 1991 Luanda doğumlu, Süper Lig ekiplerinden
Galatasaray’da forma giymektedir.
Saatte 36,1 km hıza ulaşan Luis
Pedro Cavanda, Arjen Robben
ve Gareth Bale’nin ardından 3.
Sırada.

Lionel Andrés “Leo” Messi
24 Haziran 1987, Rosario doğumlu. Arjantinli futbolcu. Barcelona’da forma giyen oyuncu; forvet
ile ofansif orta saha bölgelerinde
görev almaktadır. Halen oynayan
futbolcular arasında en iyilerden
biri olarak kabul edilmektedir.
Lionel Messi, saatte 32,5 km hızla
en hızlı 9. Sırada yer alıyor.

10 11 12
Wayne Mark Rooney

Franck Pierre Ribéry

Alexis Alejandro Sánchez

24 Ekim 1985 Croxteth, Liverpool
doğumlu. İngiliz futbolcu. Forvet
mevkiinde görev alan oyuncu,
Premier League ekiplerinden
Manchester United ve İngiltere
Millî futbol Takımı’nda forma
giymektedir. Wayne Rooney,
saatte 31.2km/h hızla listemizde
10. sırada bulunmakta.

7 Nisan 1983, Boulogne-sur-Mer
doğumlu. Fransa Fransız millî
futbolcu. Almanya’nın Bayern
Münih takımında forma giymektedir. Franck Ribery, saatte 30,7 km
listemizde 11. sırada.

19 Aralık 1988, Tocopilla doğumlu. Şilili futbolcu. Premier League
ekiplerinden Arsenal’de forma
giymektedir. Şu ana kadarki Şili
futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur. Alexis Sanchez, saatte
30.1km/h hızla listemizin 12.
sırasında yer almaktadır.
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23 Ocak 1984 Groningen
doğumlu. Bundesliga ekiplerinden
Bayern Münih takımında forma
giyen Hollandalı millî futbolcu,
forvet arkası ve sağ kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır.
Hollanda’da iki kez yılın oyuncusu
seçilen Robben, Hollanda Millî
futbol Takımı’nın en önemli oyuncuları içinde yer almaktadır. Arjen
Robben FIFA dünya Kupası’nda
büyük işler başararak futbolcu
sıralamasında 3. olmuştur. Arjen
Robben, saatte 37 km ile listemizin en hızlı oyuncusu…

4 Ağustos 1987 Nueva Loja
doğumlu. Ekvatorlu millî futbolcu. Kariyerini Manchester United
FC takımında sürdürmektedir.
Aslen mevkii sol kanattır fakat sağ
kanatta da görev alabilmektedir.
Antonio Valencia, saatte 35,1 km
6. sırada bulunmaktadır.
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1 23
Arjen Robben

5 Şubat 1985, Funchal doğumlu.
forvet pozisyonunda oynayan
Portekizli futbolcu. La Liga
ekiplerinden Real Madrid takımında 7 numaralı formayı giymektedir
ve Portekiz Millî futbol Takımı
kaptanıdır. Cristiano Ronaldo,
saatte 33,6 km ile listemizde 8.
sırada yer alıyor.

Luis Antonio
Valencia Mosquera

Köşe Yazısı

OKUYANLAR OKUMAYANLARA…
DUYANLAR DUYMAYANLARA…
MUTLAKA ANLATACAK…

mek isteyen 15 yaşın üzerindeki
vatandaşlarımızın teorik ve pratik
mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçmelerine yardımcı
olmak sadece alan, kullanan değil
üreten ve satan bireyler yetiştirmektir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINIYOR

2016/2017 Eğitim-Öğretim yılında
Teog sınavına girecek öğrencilerin tercihleri arasında Mesleki
Eğitim Merkezleri de olacaktır.
Öğrencilerin, tercihlerini yaparken
Çıraklıkla ilgili anlatılan hususlara
dikkat etmeleri gerekmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
yıllardır hizmet vermektedir. Buna rağmen toplumun ne işveren
kesimi, ne de meslek edinmek isteyen gençleri tarafından yeterince
bilinmemektedir. Hal böyle olunca her yıl eğitimini yarıda bırakan
mesleksiz gençlere yenileri katılmaktadır. Türkiye, gelişmiş ülkelere
göre genç nüfusu ile önemli fırsatlara sahiptir. Ancak bu genç nüfusun eğitim ve beceri düzeyinin düşük olması, genç nüfus fırsatını
iyi kullanamamasına sebep olmaktadır.

Her yıl orta öğretimini tamamlayan gençlerin dörtte birinden azı
üniversiteye yerleşmektedir. Geri
kalan milyonlarca gencimiz herhangi bir meslek öğrenemeden
düşük vasıflı işgücüne katılmaktadır. Kurum olarak bu gençlere
ulaşmak için okullarda, iş yerlerinde tanıtım toplantıları; rehberlik, broşür, el ilanı vb. çalışmalar yapmaktayız. Bizim
amacımız; Çekmeköy2023
Dergisi aracılığı ile daha
geniş kesimlere, işverenlerimize, meslek edinmek

isteyen gençlerimize ulaşmak ve
onlara Mesleki Eğitim
Merkezlerini anlatmaktır.
Öncelikle Mesleki Eğitim Merkezleri 09.12.2016 tarihli ve 6764
Sayılı resmi gazetede yayınlanan kanun ile zorunlu eğitim

kapsamına alınmıştır. Bakanlığımız
bununla, örgün eğitimde okumak istemeyen gençlerimize ilgi
ve kabiliyetleri doğrultusunda bir
meslek kazandırırken aynı zamanda lise diploması alabilme imkânı
sağlamıştır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinin
amacı; gerçek iş ortamında fiilen
çalışmak suretiyle meslek öğren-

Kaydını yaptıran öğrencilerden öncelikle çırak olarak
çalışabilecekleri bir işyeri
bulmaları ve bu işyeri ile
sözleşme yapmaları istenir. Kayıt yaptıran öğrenciler 1 gün okulda,5 gün
işyerinde olmak üzere
haftada 6 gün eğitimlerini devam ettirirler.
İşyerlerindeki eğitimlerinden Usta öğreticiler sorumludur.
Ayrıca öğretmenlerimiz de öğrencileri
işyerlerinde ziyaret
ederek eğitimlerini
destekler ve denetlerler.

Çıraklık süresince sigortaları devlet tarafından ödenir, asgari ücretin 1/3 oranından az olmamak
kaydıyla maaş alırlar. Devlet katkısı
adı altında yapılacak ödeme;
asgari ücretin net tu-tarının yüzde
otuzu üzerinden; mesleki eğitim
görülen işletmede yirmiden az
personel çalışıyor ise üçte ikisi,
yirmi ve üzerinde personel çalışıyor ise üçte birinden
az olmayacaktır. Öğrencilere ödenecek ücretler her türlü
vergiden muaftır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde
çıraklık eğitimi dışında Kalfalık,
Ustalık, Usta Öğreticilik eğitimi ve
İşyeri Açma belgeleri de verilmektedir.

Çırak öğrencilerimiz isterlerse
açık lise programlarını da devam
ettirebilirler.

Yanında çırak çalıştırmak isteyen bir işyerinde Usta Öğreticilik
belgesi olması zorunludur. Bu
belge ise ustalık belgesi olan
vatandaşın 40 saatlik bir eğitimden sonra alınır.

Ustalık belgesi olmayan ancak yeterli prim gün sayısı olan
bir vatandaş, denklik yaptırarak
merkezimizde yapılacak sınavlara
girip bu belgesini alabilir. Ustalık
belgesi olmadan açılan işyeri
kanun gereği 7 gün içerisinde
kapatılır.

Sonuç olarak herhangi bir
meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarını geliştirmek
isteyen bütün vatandaşlarımıza Merkezimiz
açıktır. Çünkü ülkemizde kaliteli üretim
yapmak için alanında
yetişmiş elemana ihtiyaç vardır.
İş için bir yere giden
gencimiz bundan
böyle: “Ne iş olsa yaparım” demek yerine, “Şu
işte, şu alanda çalışabilirim” diyebilmelidir…
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Veli DİNÇ
Çekmeköy Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürü
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ekmeköy Belediyesi doğası ve yeşil
alanlarıyla İstanbul’un ciğerleri konumunda olan Çekmeköy’ün yeşiline
yeşil katıyor. 7’den 70’e tüm yaş
gruplarının ziyaret ettiği Doğa Park’a
60 bin metrekarelik yeni bir alan ilave
edildi. Yeni yürüyüş ve bisiklet yolları,
dinlenme ve piknik alanlarıyla hizmete
açılan Doğa Park ilave alanı, Çekmeköylülerin en
uğrak mekanlarından biri olacak. Yapım aşamasında
800 ağacın dikildiği Doğa Park’a belli aralıklarla 5 bin
ağacın daha dikilmesi planlanıyor.
Doğa Park’ta yapılan açılış törenine Sağlık
Bakanı Recep Akdağ, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta vatandaşları selamlayan
Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
“Size hangi hizmeti yapsak
azdır. Bu millet 15 Temmuz’da öyle büyük bir
millet olduğunu gösterdi
ki. Gerçekten biz hangi
hizmeti yapmışsak
az olmuş dedik.
Heyecanımız,
enerjimiz,
gücümüz

DOĞA PARK YENİLENDİ

ikiye katlandı. Allah’ın izniyle yeter ki siz arkamızda durun bu hizmetler katlanarak gelecek. Ama en
önemlisi kim bu milletin karşında bu millete zarar
vermek için dikilmişse Allah’ın izniyle yıkıp geçeceğiz
hepsini” dedi.
Bakan Akdağ, “Neden Avrupa’daki bazı ülkeler PKK’ya
kol kanat gerdiler? Neden Avrupa’daki bazı ülkeler
FETÖ hainlerine kucak açtılar? Çünkü Türkiye’nin
güçlenmesini istemiyorlar. Neden onlar Kılıçdaroğlu
ile beraber, PKK ile beraber, FETÖ ile beraber hayır
cephesi kurdular. Neden, yaptıkları çok açıktır. Kafası
karışmış tereddütte olan aile mensubumuz, akrabamız, komşumuz, dostumuz varsa buradaki bütün
kardeşlerime bir vazife düşüyor. Sabırla onlara
ne yaptığımızı anlatmaktır. Biz yeni bir Cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. İki başlılığı ortadan
kaldırıyoruz. Güçlü bir hükümet onu kontrol eden,
denetleyen güçlü bir meclis yapıyoruz. Meclisi de,
Cumhurbaşkanı’nı da, yargıyı da milletin gösterdiği
istikametin dışına çıkamayacak yeni bir
sisteme geçiyoruz” dedi.
Yürüyüş yolları, bisiklet
yolları, dinlenme ve oyun
alanları bulunan park
alanında bilgi veren
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, “2002 yılında
ülkemizde sağlık
alanında

Haberler

Altın Sözler
SİGMUND FREUD

1

2

İstediğin şeyi elde
edemiyorsan, elde ettiğin şeyi isteyeceksin.

3

Karar vermek, haziran ayında gök kuşağı
görmek gibidir.

4

Birine duyduğunuz
sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok
sevdiğiniz insana
herkesten çok sinirlenirsiniz.

İnsanın sağlığını koruyan iki faktör vardır.
İşini sevmesi ve hayatı
sevmesi.

çekilen sıkıntılar herkesçe malum. Hastanelerde
beklediğimiz saatlerin yanında eczanelerden sadece bir iki aspirin bir iki ağrı kesiciyi kağıtlara sarılı
aldığımız günleri bizler unutmadık. İşte o günlerden
bugünlere gelmemizin mimarı değerli bakanımız
Allah razı olsun şu an aramızda. Bu park yürüyüş
yollarıyla, bisiklet yollarıyla stres atma mekanları ile

çok önemli bir hizmettir. Toplamda 87 bin metrekare
alan üzerinde şu anda bu parkımız halkımıza hizmet
verecek. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla Taşdelen’e giden orman
alanından tahsisini alarak toplamda 150 dönüm daha
ilave edeceğimiz büyük bir mekan olacak “dedi.

7

Bir kişiye karşı tümüyle
dürüst olmak iyi bir tedavi edici uygulamadır.

Zayıf noktalarınızdan
güçlü taraflarınız
doğacaktır.

Medeniyetin ilk şartı
adalettir.

İnsan saldırılara karşı
kendini savunabilir, ama
iltifatlara karşı
savunmasızdır.

5

Güç ve güveni hep
dışımda aradım. Ama
bunlar insanın içinden
gelir. Ve her zaman
oradadırlar.

6

Bir insana vazgeçilmez
olduğunu hissettirdiğinizde ilk
vazgeçeceği kişi siz
olursunuz.

8

9

10

11

Dil sürçmesi yoktur;
bilinçaltında saklanılan
bir gerçeğin, bilinçsiz
bir anda ağızdan kaçırılması vardır.

12

Düşünebilen herkesin
insan olması, insan olan
herkesin düşünebildiği
manasına gelmiyor
ne yazık ki.

Röportaj

Röportaj

ARI VARSA
HAYAT VAR

Albert Einstein, “arılar yeryüzünden kaybolursa
insanın 4 yıl ömrü kalır” demiş. O halde yalnızca
"arılar bal yaparlar" deyip geçemeyiz. Onlar, hakkında ciltlerce kitap yazılan canlılardır. Arıların,
kusursuz bir organizasyonla on binlercesinin
uyum içinde yaşamaları dışında, oldukça mucizevi
özellikleri vardır… Arı ve arıcılık hakkında daha
ayrıntılı bilgi almak için Mega şehrin göbeğindeki
Çekmeköy’de gerçekleştirilen arıcılık faaliyetlerini
yerinde görmek ve keyifle okuyacağınız bal gibi
bir röportaj için yollara düştük…

Arıcılık sizce neden önemlidir?

Arı ürünlerinin bünyesinde
birçok şifa kaynağı bulunmaktadır.
Tarihi süreç içinde arı ürünleri bir
çok hastalığa karşı kullanılmıştır.
Bu gün dünyada arı ürünleri
birçok hastalığa karşı doğal ilaç
olarak kullanılmaktadır. Bilim
insanları arı ürünlerindeki sırları keşfetmeye devam ederken
şaşırtıcı sonuçlara ulaşmaktadırlar.

Örneğin arıların ürettiği ‘propolis’ denen bir doğal antibiyotiğin
içindeki maddeler kanser hücresine karşı savaş açmaktadır. Yine
bununla ilgili bir akademik çalışmayı takip etmekteyim.
Bal, polen, arı sütü, propolis, arı
zehri gibi ürünler sağlıklı yaşamın
iksiri olarak tüketicilere sunulmakta ve bağışıklık sistemlerini
güçlendirmektedirler. Bu ürünleri
ülkemiz insanı daha yeni keşfetmeye başlamıştır. Üniversitelerimizde bu ürünlerle ilgili akademik
çalışmalara başlanılmış olup biz
de yakından bunları takıp etmekteyiz.
Şimdi bu kadar kıymetli bir ürünü
yapan arılar neden bizler için
önem arz etmesin? Bu alanda
çalışanların eğitimi çok önemlidir.
Çünkü ürün öncelikle organik
olmalı ve doğal çevre şartlarında
üretim yapılmalıdır. Doğal çevre
öncelikle çiçekli bitkilerle zengin

bir bitki örtüsüne sahip olmalıdır.
Bu tip bölgeler ülkemizde mevcut olup bazı bölgesel şartlardan
dolayı sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar
çözüldüğü anda bal verimi üçe
dörde katlanacaktır. Örneğin, terör
ve ulaşım gibi bazı sorunların olması
bal yaylalarından yararlanamıyoruz.
Çekmeköy ilçemiz bu noktada
harika çevre şartlarına sahiptir. Bizi
bu bölgeye doğal bitki örtüsü çekti.
Ben bu bölgeye 15 yıl önce arı getirdim. Daha önce de yaz tatilimin
bir kısmını burada geçiriyordum.
Çevre şartları ve bol oksijen insana
adeta yayla havası veriyordu. Ormanlarındaki türlü çiçekler, özellikle kestane ve funda çiçeklerinin
balı çok harikaydı. Maalesef son
zamanlarda yerleşim alanlarının bu
bölgeye doğru hızla gelişmesi bizleri
endişelendirdi. Bu güzel çiçeklerden
artık yararlanamaz hale geldik.
Arıları ormanın daha derinlerine
getirmeye başladık. Ozon tabakasın
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1966 yılında Rize’nin Kalkandere
ilçesine bağlı Ormanlı Köyünde
doğdum. İlk ve orta öğrenimimi
Kalkandere’de tamamladım. Üniversite eğitimimi
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesinde tamamladım.
Artvin Hopa’da ‘Arıcılık’ alanında çalışmalara başladım. Çeşitli
eğitim faaliyetlerinde bulunarak
‘Teknik Arıcılık’ alanında Halk Eğitim aracılığıyla kurs faaliyetlerimiz oldu. Birçok arıcı bundan
faydalandı. 2004 yılında İstanbul’a geldim. Reşadiye Köyündeki
arazimize arılarımızı Hopa’dan
taşıyarak faaliyetlerimize burada
devam ettim. İstanbul Arıcılar
Birliği ve Bal Üreticileri Birliği’nde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladım. Arı ıslahı projelerinde danışman olarak görev

yaptım. Arıcılık alanında İstanbul’
da eğitim çalışmalarının yanında
bölgemizde arı ıslahı ile ilgili çalışma yapmaya devam ediyorum.
Bölgemize uyumlu arı ırklarını
geliştirmeye çalışmaktayım.
A Sınıfı İş Güvenliği uzmanıyım.
Arıcılıkla ilgili İş Güvenliği ve risk
analizi hazırladım. Halen ana arı
yetiştiriciliği ve ıslah çalışmalarına
devam etmekteyim. Evli ve üç
çocuk babasıyım.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Kerim Yener’i kısaca
tanıyabilir miyiz?

Röportaj

uygun yer ve yerlerin planlamasını
yapmalı. Arıcılık kârlı bir yatırımdır. Toprağa bağımlı kalmadan
yapılan tek tarım sektörü arıcılıktır. Bu işin de incelikleri vardır.
Bu hayvana ilgi duyulması ve bu
hayvanın yaşam döngüsünün iyi
bilinmesi gerekir. Ayrıca bu işi
hangi bölgede yaparsak yapalım o
bölgenin arıcılarını ziyaret ederek
bilgi toplamamız gerekir. Daha
sonra işin uzmanından uygulamalı
arıcılık kursu alınmalıdır. Uygun
ekipmanları da aldığımız takdirde
arıcılığa ilk adımı atmış oluruz.
Öncelikle 5-10 adet arı kovanıyla
başlayın. O yıl başarılı olursanız bu
sayıyı üçe katlayabilirsiniz. Şayet
başarısız olursanız, gerekli bilgiye
sahip değilsiniz demektir. Bu iş
her işte olduğu gibi sabır ve ilgi
ile başarıya ulaşabilir. Arıya uygun
zamanda uygun müdahaleyi ya-

daki fazla miktardaki karbonmonoksit çiçekleri de etkilemektedir.
İstanbul’un akciğerlerinin
bulunduğu bu bölgenin durumu
bizleri korkutmaya başlamıştır.
Arıcılık varsa doğanın devamlılığı
vardır aksi durumda yaşamın sonu
gelmiş demektir.
Bu güzelliklerin devamı için iki
unsur çok önemli; çevre şartlarının temizliği ve orman alanlarının korunup güçlendirilmesi.
İşte bunun için arıcılık çok
önemlidir. ‘Arı varsa hayat var.’
Sloganı bizim için en önemli
ilkedir.

Ülkemizde arıcılık yapanların
sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Bildiğimiz kadarıyla arıcılığa
başlamanın önemli kuralları
vardır. Sizin yeni başlayanlara
tavsiyeleriniz ne olur?

ediyor. Siz arıcılar için Çekmeköy
neyi ifade ediyor?

Öncelikle arıcılık yapacak kişinin
arı sokmasına karşı alerjisi olmamalı. Daha sonra arıcılık için
pabilmelisiniz. Zamansız müdahale sizi ciddi manada zarara
uğratabilir. Örneğin ilkbahar
bakımını iyi yapamayan bir arıcı
sezonda arılarından bal alması
mümkün değildir. Bu durum arıcı
için büyük bir kayıptır. Ayrıca sonbahar bakımını iyi yapmayan bir
arıcının arıları kıştan yaza çıkması
mümkün değildir. Arı hastalıklarına karşı zamanında müdahale

edilirse arılar hastalıklara yakalanmaz ve sağlıklı arılar ile verimi
yakalayabilirsiniz.
Bilgileri her zaman uzmanından
öğrenirseniz sıkıntı yaşamazsınız.
Bu konuda birliklerin uzman kadrosu ile irtibata geçebilirsiniz.

Çekmeköy eşsiz doğası ve temiz
havası ile insanı adeta mest

Çekmeköy doğasıyla İstanbul’un
harika bir ilçesidir. Çevresi ormanla kaplı, Karadeniz iklimine hakim
olduğu ve bitki çeşitliliği en fazla
olan İstanbul ilçelerinden birisidir. Çekmeköy’de arıcılık yapan
bir kişi arılarını İstanbul trafiğine
girmeden ister Anadolu’ya ister Trakya’daki bal havzalarına
ulaştırması çok kolaydır. Arıcıya
bu durum müthiş bir kolaylık ve
üstünlük sağlamaktadır. Arılar
sarsılmadan ve zarar görmeden
otobanlarla çok kolay istediğimiz
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Dört mevsimin yaşandığı güzel
ülkemizde arıcılık her geçen gün
gelişmektedir. Bu güzel ülkemizde
dört mevsim bal üretmek
mümkündür.
Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla bilgi alış verişi hızlı
bir şekilde sağlandığı
için arıcılıkta da olum-

timiz bu alanla ilgili kanun ve yönetmelikleri hızla hayata geçirmesini bekliyoruz. Önümüzdeki
yıllarda yeni yönetim şeklinden
çok ümitliyim.
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Arıcılığın hak ettiği konuma
geldiğini düşünüyor musunuz?

lu gelişmeler ve teknik bilgiler
gelişmiştir. Haliyle bu bilgilerin
yanında bilgi kirliliği de beraberinde gelmiştir. Bu bağlamda
arıcılık alanında faaliyet gösteren
Tarım İl Müdürlüklerinin ilgili
birimleri, Arı Yetiştiricileri Birliği
ve Bal Üreticileri Birliği devreye
girmektedir. Eğitim çalışmalarının
yanı sıra festivaller ve fuarlarla arıcılık sektörüyle uğraşanları
buluşturarak sektördeki sıkıntıların
çözüm yolları araştırılıyor. Yetkililere gerekli istek ve taleplerde
bulunuluyor. Ayrıca Dünya Arıcılık
Kongresinin eylül ayında İstanbul’da yapılacak olması gurur
vericidir. Bu vesile ile dünyaya
arıcılarımızı ve bal çeşitlerimizi
tanıtma fırsatı bulacağız.
Arıcılık benim istediğim seviyede
değil fakat ilerlemeye
devam ediyor. Devle-
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bölgelere ulaştırabiliyoruz.
Çekmeköy zengin bitki çeşitliliği
ile özellikle orman alanları içinde
arıları kışlamada uygun ortam
sağlamaktadır. Kışın sarmaşık,
funda, kocabaş bitkileri arıları kış
döneminde de beslemektedir.
Özellikle ilçemizin ormanları bahar aylarında havaların iyi gitmesiyle de kestane balı üretmek için
uygun kestaneliklere sahiptir.
Son zamanlarda vatandaşlarımızın kestane toplamak
için kestane ağaçlarının dallarını
kesmesi bizi derinden üzmektedir. Orman içlerinde bununla ilgili
uyarı levhaları koymayı planlıyoruz. İlçemizdeki güzellikleri
korumak hem doğal çevreyi hem
de arılarımızın yaşam alanlarını
korumuş oluruz.

Çekmeköy’de Arıcılık hangi
aşamadadır? İlçemizdeki arıcılıkla
ilgili genel bilgi verir misiniz?

Çekmeköy’deki arıcıların
karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Ne gibi çözüm önerileri verebilirsiniz?

Son olarak dergimiz aracılığıyla
okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Yaşadığımız il arıcılık alanında
çok büyük faaliyetlerin ve etkinliklerin yapıldığı ülkemizin tek
ilidir. İlimizde bulunan İstanbul
Bal Üreticileri Birliği çok büyük
organizasyonlara imza atmaktadır.
Bu organizasyonların bazılarını
sizlerle paylaşmak istiyorum. Eyüp

Bu faaliyetlerimize öncelikle
Büyük Şehir Belediyemiz ve ilçe
belediyelerimiz destek vermektedir. Öncelikle belediyelerimize
dergimiz aracılığıyla çok teşekkür
ediyoruz. Her fırsatta bizleri kabul
eden Çekmeköy Belediyemize de
teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin
devamını dileriz. Bizlere sayfalarınızda yer veren dergimizin
yetkililerine de ayrıca teşekkür
ediyoruz.

İnsanlarımızdan da yaşadığımız
çevreye karşı daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu sadece
arıcılık meselesi değil. Bu ülke
bizim; burada sadece arılar değil,
insanlar ve daha bir çok canlı
bulunuyor. Hem bizim hem de
diğer canlıların daha iyi bir çevrede yaşaması için bilinçli insanlara
ihtiyacımız var. Zira giden bir
ağacın ya da nesli tükenen bir
canlının yerinin dolması mümkün
olmuyor.

İlçemizdeki arıcılık üretimini
artırmak için neler yapılmalıdır?

İlçemizdeki arıcılığı geliştirmek
ancak doğal çevrenin korunmasına ve orman alanlarının geliştirilmesine bağlıdır. Çevremizdeki
ormanların içlerinin temizlenmesi,
boş alanlara çiçekli orman bitkilerinden olan kestane, akasya,
kocabaş ve funda ağaçlarının
dikilmesi arıcılığa ciddi katkılar
sağlayacaktır. Burada orman işletmesine büyük görevler düşmektedir. Orman içlerinde sağlıklı
yaşam için yürüyüş parkurları
mevcuttur. Bunları birçok insan
kullanmaktadır. Bunun yanında
üzülerek söyleyeceğim bu güzelliklere zarar vermeye çalışan
birçok insana da rastlamaktayız.
Bunun için bu bölgelerde görev
yapan muhafaza memurlarının
artırılması gerekmektedir. Orman
alanlarındaki gençleştirme
adı altında yapılan kesimlerde bizleri ciddi manada
etkilemektedir.
Sonuç itibarıyla sektör tamamen doğal bitki
örtüsünün korunması ve
geliştirilmesine bağlıdır.

Feshane’de dünyanın en büyük
bal festivalinin 6.sını yaptık. Bunun
yanında Bal Üreticileri Birliği eğitim, kongre ve panellerle akademisyenleri arıcılarla buluşturarak
sektörün geliştirilmesi için yapılacakları masaya yatırmaktadır.
Bunun yanında üretim teknikleri
konusunda arıcılara temel bilgiler verilmektedir. Daha kaliteli bir
bal üretmek için öncelikle üretici
kendini geliştirmektedir.
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İlçemizdeki arıcıların en önemli sorunlarından biri kestane
ağaçlarına yapılan tahribattır.
Kestane toplamak amacıyla bu
alanlara giren vatandaşlarımız
orakla ağaçları budamaktadır.
Bunun yanı sıra ozon tabakasındaki zehirli gaz oranının yüksek
olması da arıcılık faaliyetlerini
etkilemektedir. Son zamanlarda
bahçelerde ve mesire alanlarında
yapılan kimyasal ilaçlama arılara
çok büyük zarar vermektedir. Bu
ilaçlamanın akşam saatlerinde
yapılması veyahut da arılara ve
çevreye zarar vermeyen ilaçların
kullanılması daha uygun olacaktır.

Özellikle villalarda kalan vatandaşlarımızın kapıcı ve bekçilerinin
bilinçsizce yaptıkları kimyasal
ilaçlama ile hem kendi sağlığını
hem de arılarımızın sağlığını
olumsuz etkilemektedir.
Son zamanlarda önüne geçilemeyen hırsızlık olaylarından
maalesef arıcılarımız da nasiplerini
almaktadır. Birçok arıcı bu konuda
mağdur olmuştur. Arıcılarımızın
kapısının önündeki arıları dahi
çalınmıştır. Bu konuda ciddi tedbirler alınmalıdır.
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İlçemizde orman alanları
içerisinde değişik komşu illerden birçok arıcı kestane balı
almak için gelmektedir. Ayrıca
ilçe çevresindeki orman alanları
içindeki mahallelerimizde ikamet
etmekte olan arıcılarımız mevcuttur. İlçemizdeki arıcılarımız sadece kestane balı için bu bölgede
kalır ve daha sonra Trakya’ya
Ayçiçek balı için göçer. Faaliyetini gezginci arıcı olarak sürdürür.
Elde etmiş olduğu ürünü daha
çok kendisi pazarlar. Kestane balı
olduğu dönemlerde iyi kazanır.
Ayçiçek balını ise bir kısmını kışlık
yiyecek olarak arıya bırakır geri
kalanını ise kestane balına
nazaran daha ucuz olarak
satar.
Üretim olarak kovan başına yıllık 10 ila 20 kg arasında bal alınır. Bu miktar kötü
hava koşullarında
daha da aza
inmektedir.

Röportaj
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Köşe Yazısı

Haberler

KARDEŞ BELEDİYELERE ZİYARET
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Iğdır’daki kardeş belediyeleri ziyaret etti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, kardeş
belediyeler Iğdır’ın Hoşhaber ve Tuzluca belediyelerine çıkarılan yardım tırlarıyla birlikte Iğdır’a gitti. Belediye başkanı, başkan yardımcıları ve birim
müdürlerinden oluşan Çekmeköy ekibini, Iğdır Valisi
Ahmet Turgay Alpman karşıladı.
Başkan Poyraz, Iğdır’da kayyum atanan Hoşhaber
ve Tuzluca Belediyeleri’nin halka daha iyi hizmet

Kalabalıklar
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Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!
Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:
Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,
Üstad Necip Fazıl, Destan şiirinde
böyle haykırıyor. Kalabalık bir yere
gidiyor ama nereye. Bir yolda ilerliyor ama hangi yolda. Şaire bu sözleri söyleten ne diye düşünmeden
edemiyor insan. Öncelikle kalabalık
nedir. Kalabalık; çok sayıda insanın
bir araya gelmesiyle oluşan insan
topluluğudur. İnsanın kendisini
güvende hissetmesini sağlayan bir
olgudur. Durumun böyle olması
insanlarda bir takım var olan ancak
bastırılmış veya yapmaya normal
şartlar altında çekindiği davranışlar
sergilemesini sağlar. Davranışın
iyisi dahi kötüsü olduğundan hayra
vesile olabileceği gibi şerre de
sebep olabilir. Ondan kalabalıklara
temkinli yaklaşılması gerektiği kanaatindeyim.
Birey yalnızken yapmayı
düşündüğü davranışlara mani
olunmasında dışlanma korkusunun
büyük bir etkisi vardır. Kalabalıklarda böyle bir kaygıyı
taşımaz kimse. Çünkü yapmaya
çekindiği davranışları kalabalıkta
herkes tarafından normal olarak
karşılandığına şahit olunca kendisi

de bu tür kaygılar taşımadan gönül
rahatlığıyla o davranışları sergiler. Bu yüzden aslında aldatıcı bir
güvendir kalabalık. Tabiri caizse
kedilerin aslan kesildiği ortamlardır.
Öyle bir güruh ki insanın aklına
sorgulamak dahi gelemeyebilir.
Tuhaf bir şekilde kalabalığın bir
parçası olan bireyler doğru yolda
olduklarından hiç şüphe duymazlar. Çünkü doğru ya da iyi bir
şey olmamış olsa bu kalabalık
oluşmazdı zihniyeti hakimdir bu
durumlarda. Bu zihniyetin yanlış
olduğunu düşünüyorum çünkü
sorgulanamayan sistemlerde
dogmatik düşünceler vardır. Bunun
da kötüye kullanılabileceği çok
aşikârdır.
Prensip, ilke ve zihniyet
çerçevesinde oluşan kalabalıklar
ortaya çok güzel şeylerin çıkması
adına güzel fırsatlardır. Birlik olmak
aynı dertle dertlenmek ve bu
bağlamda yapılacak durum değerlendirmeleri sonucunda hataları ve
eksikleri üzerinden gidip bireylerdeki var olan güzelliklerin ortaya
çıkmasını sağlamak kalabalıkların

güzel yanlarından bir tanesidir.
Kalabalığın nereye ve hangi yolda
gittiğini iyi analiz etmemiz lazım
diye düşünüyorum. Kendisini o
aldatıcı güvene kaptırmadan selim
akıl ile tartıp yol almalıdır insan.
Rastgele akıntıya kapılıp 'kalabalıksa doğru yola gidiyordur' düşüncesiyle değil. Bunun yoksa sürü
psikolojisinden farkı olmaz. Kalabalığı sürü psikolojisinden ayıran
çizgi ise şudur. Sürü psikolojisinde
sorgulamak yoktur sorgusuz itaat
vardır.
Yıkıcı bir güce sahiptir sorgulamayan kalabalıklar.
İşte dostlar şaire en baştaki bu
sözleri söyleten ruh halini sanırım
azcık da olsa anlayabildik. Yanlış
yolda olup da sorgulamayan kalabalıklara karşı bir sitem ve çaresizlik haykırışıdır o sözler. Kalabalık
karşısında hakkı haykıran bir kimse
onlar nezdinde nitekim bir zavallıdan ibarettir.
Kalabalıkları hayra kullanmamız
ümidi ve duası ile ...

Sarı Ve Beyaz
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edebilmesi için hazırlanan yardım tırlarını coşkuyla karşılayan halkla sohbet ederek, “Gönül köprüsü
diyerek yola çıktık; ülkemizin diğer ucuna geldik.
Belediyecilik halka hizmettir. Bizler sorumluluk alanımıza girse de girmese de vatandaşımızı doğrudan
ilgilendiren tüm alanlarda hizmet veriyoruz. Sizlerin
de bu hizmetlerden yararlanabilmesi için elimizden
gelen tüm desteğe hazırız,” dedi.
Başkan Poyraz daha sonra ekibiyle birlikte Iğdır’da
esnaf ziyareti yaptı.

MALAZGİRT KALESİ
Türkler’ in, Sultan Alparslan ile Anadolu’ya giriş kapısı
olan Malazgirt’te bulunan Malazgirt Kalesi için Evliya
Çelebi; Seyahatname ’sinde “Kalenin üç tarafı yüksek
olup doğuya bakan bir kapısı vardır. Aşağı deresine
inmek için kesme kayadan suyolları vardır. Bağ ve
bahçesi o kadar meşhur olmayıp kalesi de yer, yer
Timur’un tahribine uğramıştır. Şehri o kadar mamur
değildir. Tahminen iki bin ev, bir cami, iki medrese,
bir küçük hamam -ancak beş adam alır-, bir han,
elli kadar dükkân ve yedi adet çocuk mektebi vardır. Şehir 18. Örfi iklimin ortasında olup,
kuzeyinde Erzurum üç konaktır. Kıblesinde Bitlis
iki konaktan daha kısadır. Van kalesi doğusunda
olup dört konaktır. Ahlat Kalesi ile Malazgirt
Kalesi arası tam yedi fersahtır. Dağ başlarından aşan doğru yolları vardır. Şehrin suyu
ve havası gayet yayla olup, bütün halkı güzel
vücutludur. Çünkü kış çok sert olur. Şehrin içinden geçen nehir Bingöl yaylasından çıkar” şeklinde
kaleme almıştır. Yörenin en önemli özelliği Malazgirt Meydan Muharebesinin yapıldığı ova ve kaledir.
Dolayısıyla her Türkiye vatandaşının görmesi gereken
bir yer. Kale; zaman içerisinde uğradığı hasarlara
rağmen haşmetinden pek bir şey kaybetmiş sayılmaz.
Var olduğu dönemler boyunca birçok harbe sahne
olmuş, birçok efsaneyi de göğüslemiştir.

MUŞ LEZZETLERİ
Yöre mutfağının başlıca lezzetleri; Muş köftesi (hafta direği), domatesli lahana dolması
(kırkçikli kelem dolması), hez
(hasut) dolması, çorti, keşkek,
kete, kaburga, jağ, ayran aşı, kuş
konmaz, Muş böreği, cavbelek,
mırtöge ve hersedir. Sizin için
tarifini paylaşacağımız lezzet
muş köftesi;

HATIRA
Muş’ta halıcılık, kilimcilik, keçecilik, hasır
örmeciliği, boncuk
- dantel oyacılığı
ve çorap örmeciliği
yaşatılan geleneksel el
sanatları hediye veya
hatıra olarak alınmaktadır.

MUŞ KÖFTESİ
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Malzemeler: 2, 5 su bardağı köftelik bulgur, 1
yemek kaşığı tuz, 1 yumurta, 150 gram kıyma
(isteğe göre kıymayı artıra bilirsiniz), 100 gram
tavuk kıyması (isteğe göre tavuk kıyması koymaya
bilirsiniz), sıcak su.
İç harcı: 100 gram tavuk kıyması, 2 adet orta boy
soğan, pul biber, karabiber, kekik, tuz.
Sosu için: sıvıyağ.
Kaynatmak için: tuz, sıcak su.

HAÇLI (KAZAN)
GÖLÜ
Her mevsim ayrı güzelliğiyle
sahip Haçlı misafirlerini balık
tutma, kuş gözlemleme, sadece sessizlikte dinlenme gibi
seçeneklerle ağırlıyor. Volkanik
set gölü olan Haçlı (kazan),
Kızkopan volkanının yükselmesiyle oluşmuş. Gölün diğer
adının bulanık olması; suyunun
bulanık olmasından. Derinliği
7 yüz ölçümü 10 kilometrekare olan göl, içerisinde alabalık, aynalısazan gibi balık çeşitleri ve sazlık bulundurur.
En güzel özelliklerinden biri suyun azaldığı kurak dönemlerde gölde küçük adacıklar oluşması kışın ise donarak
üzerinde gezinmemize izin vermesidir.

Yapılışı; İlk önce iç harcı soğanları küçük küçük
doğruyoruz kıymayı ve baharatları ekliyoruz
ve son olarak yağını ekleyip kavuruyoruz. İyice
kavrulan iç harcı soğuması için kenara alıyoruz.
Bulguru kıymayı, tuzu, sıcak suyu yumurtayı
ekleyip 15 dakika yoğurduktan sonra ceviz
büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz.
Parçaların içini açıp 1 çay kaşığı iç harcı koyup
iyice kapatıp. Yuvarlak parçalarda hiç çatlak olmaması gerekir yoksa haşlanırken açılabilir. Sıcak
suyu geniş bir tencereye alıyoruz, üstüne gelecek
şekilde tuzu ekleyip kaynatıyoruz. Köfteleri
ekleyip 15 dakika daha kaynatıyoruz. Yemeğimizi
tabağa alınca üstüne sosunu ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.

NOTUNUZU
ALMAYI
UNUTMAYIN!
Kale parkı, Varto Kayalıdere Ören Yeri, Dolabaş Höyüğü,
Bostankale Höyüğü, Muş Kalesi, Hasbet Kalesi, Muşet
Kalesi, Malaz girt Kalesi, Katerin Kalesi, Tıkızlı Kalesi, Aslanlı
Han, Haçlı Gölü, Akdoğan Gölleri, Kaz Gölü, Bulanık Ovası,
Arak Manastırı, Kepenek Höyüğü, Murat Irmağı Köprüsü,
Hatun Köprüsü, Kız Köprüsü, Toprak Baba, Mercimek Kale,
Güzeldağ Kayak Merkezi, Ulu camii, Hacı Şeref Camii,
Alaaddin Bey Camii, Esenlik Cami, Yünören Camii, Alaaddin Bey Hamamı, Güllü Hamamı, geleneksel Muş evlerini
görmeden DÖNMEYİN…
MUŞLU ÜNLÜLER

Nilüfer
Akbal

Tahsin
Saraç

Çekmeköy’ün Tarihi

Alemdağ Orman Fidanlığı
Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olarak 1965’te Sultan Çiftliği Köyü
sınırları içinde Üsküdar-Şile yolu
yakınında 116 dekar bir alan üzerinde
kurulmuştur. Sahil çamı başta olmak
üzere iğne yapraklı türlerin fidanlarını
yetiştirmektedir. Yıllık üretimi çıplak
köklü, tüplü ve repikaj görmüş çeşitli
iğne yapraklı fidanlar olarak, ortalama
4 bin ile 5 bin civarındadır. Osmanlı
döneminde Çekmeköy bölgesindeki Alemdağ Ormanı ve Korusu 1883
yılına kadar Atik Valide Sultan Vakfı’na
bağlı idi. Bu tarihten sonra ormanların
idaresi, Sultan II. Abdülhamid’in 3
Şubat 1883 tarihli iradesi ile Hazine-i
Hassa İdaresi’ne geçmiş ve ormanların gelirleri bu idare tarafından
tasarruf edilmeye başlanmıştır.
Alemdağ bölgesinde Hazine-i Hassa
İdaresi’ne bağlı olan Alemdağ, Tokat Çiftliği, Çavuşbaşı ve Hekimbaşı
çiftliklerinin yanı sıra, Baltacı Çiftliği
(Prens Halim Paşa), Darüssaade Ağası
ve Sultan Abdülmecid’in sermusahiplerinden Cevher Ağa (Çavuşlu
Çiftliği), ve Hademe-i Hassa-i Şahane Mirlivalarından Hüsnü Bey (Riva
Deresi Çiftliği) gibi çok sayıda devlet
adamının orman ve çiftlik arazileri
bulunmaktadır. Tokat Çiftliği Ormanları birkaç kısımdan oluşmakta olup,
çalılıklar hariç 26 bin dönümdür.
Çoğunluğu meşe olmak üzere, kestane, gürgen ve ıhlamur ormanda
bulunan ağaç çeşitleridir. Tokat Çiftliği dâhilinde Hayratdere, Küçük
Kum Köyü, Büyük Kum Köyü,
Zeyoğlu Çiftliği ve Paşamandıra

Ormanları bulunur. Tokat Çiftliği Ormanları Emlak-ı Şâhâne yani padişaha ait arazi içerisine alındıktan sonra,
ağaç kesiminin yasaklanması sonucu,
daha da sıklaşmıştır. Emlak-ı Hümayun’a bağlı olan Çavuşbaşı ve Hekimbaşı Çiftlik Ormanları birbirine bitişik
olup, kapladıkları alan 12 bin dönüm
civarındadır. Kestane, meşe, gürgen
en çok bulunan ağaç çeşitleridir.
Alemdağı Çiftliği Ormanları ise Hazine-i Hassa İdaresi’ne bağlanmış olan
Vakıf Korusu ve Baltalığı, Esençile
Çiftliği civarı ve Ahmatlı Ormanı’ndan
ibarettir. Taşdelen Suyu’nun da kaynağı olan Alemdağ Korusu İstanbul’un önemli mesire yerlerindendir.
Sultançiftliği Köyü ve Alemdağı Köyü
Alemdağı Çiftliği Ormanları dâhilinde
bulunmaktadır. Bu iki köy halkı Osmanlı döneminde geçimlerini odun
ve kömür ticareti yapmak suretiyle bu
ormanlardan sağlamaktaydılar. Sultan II. Abdülhamid’in en çok sevdiği
yerlerden birisi, Alemdağı civarında
bulunan, kardeşi Cemile Sultan’a
ait çiftliklerdi. Buralarda her türlü
gürültüden uzak günlerce kaldığı
olurdu. Bölgedeki ormanlardan
köy ahalilerince bazen kaçak kesim
yapıldığı oluyordu. Böyle durumlarda da devletin bazı tedbirler aldığı
Salih Şahin’in Osmanlı Arşivleri’nden
yaptığı çalışmalardan anlaşılmaktadır.
Özellikle Sultan Abdülhamid döneminde Alemdağı Korusu’na yerleştirilen Batum muhacirlerinin buralardaki ormanları tahrip etmesi çok ciddi
boyutlara ulaşmıştı ki, bölgedeki diğer

köy halkı
ve idarecilerinin
dikkatini ve tepkisini çekmişti. Bölgedeki ormanların korunması amacıyla
Alemdağı Köyü Muhtarı, Sultançiftliği
Köyü Muhtarı İsmail Ali, Sultançiftliği
Köyü İmamı Hacı İsmail, Samandıra
Köyü Muhtarı Bakkal Muhammed ve
köy imamı, Çekmeköy Birinci Muhtarı
Topal Mustafa, İkinci Muhtar İsmail
Ağa ve köy imamı Sait Sadi, Dudullu
Köyü Muhtarı Yahya ve köy imamı ile
Paşaköy Aşağı Mahalle Köyü Muhtarı
Kunduracı Şeref ve Yukarı Mahalle Muhtarı Kostanti ortak bir şikâyet
dilekçesi vermişler ve bu konuda tedbirler alınmasını istirham etmişlerdir.
Daha sonraki dönemlerde de yapılan
şikâyetlerden orman tahriplerinin
devam ettiği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet dönemine bakıldığında ormanları koruma konusunda çok
dikkatli davranıldığı söylenemez.
Çeşitli vesilelerle gazete ve dergilerde
çıkan haberler ve yazılar bunu teyit
eder. Ne yazık ki, çok sayıda ormanlık alan çeşitli sebeplerle tahrip olur.
İstanbul’da herkes –günlük koşuşturmadan olsa gerek- o güzelim Belgrat
ve Alemdağ’ı ormanlarına gitmez ya
da gidemez. Bundan dolayı da İstanbul’da orman fikri yok gibidir. Hakikaten tabiatın orman şeklindeki güzelliği, diğer şehirlerimizde de olduğu
gibi, İstanbullular’ın heyecanlarında
büyük bir mevki işgal etmez.
Ağaç muhabbeti medeniyetle ilgili bir keyfiyettir.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın
İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy
isimli eserinden alınmıştır.

Dolayısıyla
bu konudaki
eksikliğimizi
önemsiz
bir kusur sayıp
geçmemiz doğru değildir. Ormanların tahribi ya da ormanlara olan
ilgisizlik 1930’lu yıllarda bile entelektüel çevrenin dikkatini çekmiş ve bu
konuda uyarılar yapılmıştır. Mesela
4 Temmuz 1934 yılında çıkan bir
gazete haberinde İstanbul’un imarı
ile ilgili hususlara değinilmiş
ve Türkiye’nin en önemli
meselesi olarak değerlendirilmiştir. Yazıda İstanbullular’ın çoğunun orman konusunda duyarsız olduğu ifade edilmiştir.
Yazara göre, gün gelecek, İstanbullular Alemdağ ormanlarındaki ilahi güzelliğin ve büyük
ağaç denizinin esrarı ile adeta
sarhoş olacaklar ve bu ağaç
dalgalarının şehre doğru
yürümesini isteyeceklerdir.
O yıllarda yapılan bu değerlendirmenin ne kadar haklı olduğu
ortadadır.
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SPOR
Eğitime her alanda desteğini
sürdüren Çekmeköy Belediyesi ilçede bulunan devlet
okullarına spor malzemesi
dağıttı. Taşdelen Turgut
Özal Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen malzeme
dağıtım programına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Çekmeköy İlçe Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürü
Muhammet Kılıç, İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Şakir
Gülder, belediye başkan
yardımcıları, okul müdürleri
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kültür Merkezinde bulunan
gençlerin yoğun alkışlarıyla sahneye çıkan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “ Eğitime
desteğimize devam ediyoruz. İnşallah ilçemizdeki spor
salonlarımıza üç tane daha
ekleyeceğiz. Sene sonunda
spor salonu sayımızı 15’e
tamamlayacağız inşallah.
Okullarınızda bayrak törenlerine katılıyorum, gençlerimizle liselerde buluşup
sohbet ediyorum sizlerin
düşünceleri bizim için çok
önemli. Bizler sizlerin daha
iyi yetişmesi ve geleceğe
daha iyi hazırlanmanız

için var gücümüzle yanınızda olacağız. Bugün tüm
okullarımıza spor malzemeleri dağıtıyoruz. Bu spor
malzemelerini güle güle kullanın” dedi.
Programda öğrencileri selamlayan AK Parti İlçe
Başkanı Salih Kırıcı “ Hem büyükşehir belediyemizin
hem de ilçe belediyemizin spora yaptığı katkılar son
derece önemli. Yapılan bu spor yatırımların ülkemizin

geleceği siz gençleri motive edeceğini düşünüyorum.
Ben belediye başkanımız ve ekibine bu çalışmalar için
teşekkür ediyorum,” dedi.
Büyük bir coşkuya sahne olan program sonunda
gençler Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’la
hatıra fotoğrafları çekti.

SİN

D

-İ ALE
M

Geleneksel ile moderni nefis bir şekilde harmanlamış Singapur,
hayranlık uyandıracak derecede düzenli ve gezilmesi kolay bir ülke…
Uzakdoğu’nun en önemli ülkesi ve dünyaya açılan kapısı olarak
tanınan Singapur, rüya gibi bir tatilin tüm ayrıntılarıyla yaşanabileceği olağanüstü ülkelerden biri. Üst üste birkaç yıl dünyanın en
pahalı ülkesi seçilen bu ülkede yapılan harcamanın karşılığının
sonuna kadar alınacağından hiç şüphe duyulmamalı. Sizleri,
zenginliğe, gelişmişliğe ve modernliğe ilginç yasakların eşlik
ettiği Singapur ile tanıştırmak istiyoruz.
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RAFFLES PLACE

Burası için Singapur’un Manhattan’ı desek
yanlış söylemiş olmayız. Şehrin en ünlü ve
en görkemli gökdelenlerine ve plazalarına
ev sahipliği yapan bölge, özellikle gece
muhteşem bir görünüme bürünmektedir. Singapur’un en bilinen simgesi olan
Merlion isimli aslan heykeli de yine bu
bölgede, Singapur Nehri’nin kıyısında
yer alır. Alt kısmı denizatı, baş kısmı
da aslan şeklinde olan bu dev heykel,
Singapur’u ziyaret eden hemen herkes
tarafından fotoğraflanır.

BOTANİK BAHÇESİ

CHANGI
ULUSLARARASI
HAVALİMANI

Havalimanı evet… İlginç bir
durum olmakla birlikte ülkenin
en turistik noktalarından biri
başkent Singapur’da bulunan
Changi Uluslararası Havalimanı.
Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında bulunan Changi
Uluslararası Havalimanı deyim
yerindeyse yolcuların uçaklarını
kaçırmaları için tasarlanmış.
Farkında olmadan saatlerinizi
geçirebileceğiniz havalimanında
eğlence merkezleri, sinema salonları, şelale, kelebek bahçesi ve bambu bahçesi bulunuyor. 600 civarında ücretsiz bilgisayarın ve bedava
internetin bulunduğu havalimanında
terminaller arası geçişin sağlandığı trenleri keşfetmek de ayrı
bir keyif.
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ORCHARD CADDESİ

Singapur Nehri’nin kuzeyinde yer alan
Orchard Caddesi, 2 km’yi geçen uzunluğuyla ülkenin en ünlü caddelerinden biri
ve deyim yerindeyse Singapur’da hayatın
kalbinin attığı yerdir. Çok sayıda alışveriş
merkezine ev sahipliği yapan caddede gün
boyu alışveriş yapan insanların kalabalığı
vardır. Şehirde yılbaşı vs. gibi kutlamaların da
merkezi olan bu cadde, her önemli günde
özel olarak ışıklandırılıp süslenmektedir. Adını
eskiden burada bulunan orkide ağaçlarından
alan caddede müze ve sanat merkezleri de
bulunur.

Singapur’da şehre en uzak turistik
noktasıdır. Botanik Bahçe’ye yapılacak ziyaret sırasında dünyanın
en ünlü hayvanat bahçelerinden
biride burada bulunan hayvanat bahçesinde hemen hemen
bütün hayvan türleri bulunmaktadır. Botanik bahçe,
hayvanat bahçesi turunun
yanı sıra bir (night safari) yani
gece safarisi sunmaktadır.
Dolayısıyla bir gününüzü
tamamen buraya ayırabilirsiniz. Hayvanların beslenme
saati olan 14.00’te Botanik Bahçe’de olmak, 5
saat hayvanat bahçesini
gezmek ve 19.00’daki
gece safarisine yetişmek
için idealdir. Gece safarisinin ise ürkütücü
bir etkinlik olduğunu
söyleyebiliriz.

SENTOSA ADASI

Sakinlik ve sükûnet
anlamı taşıyan ”sentosa”dan gelen
Sentosa Adası ismine
münhasır alanlardan biri.
Gerek turistlerin gerekse,
Singapur halkının yoğun
ilgi gösterdiği bu ada çeşitli
eğlence parkları, doğası ve
muhteşem plaj aktiviteleri
ile şehrin stresinden kaçmak isteyenlerin bir numaralı
gözdesi. Sentosa Adası’na
iki teleferik ve otobüs olmak
üzere iki yolla ulaşılabilirsiniz.

Devr-i Alem

Devr-i Alem

KÜÇÜK HİNDİSTAN

Singapur, dünyanın birçok ülkesinden farklı etnik
kökene sahip binlerce insana ev sahipliği yapıyor. Bu
nedenle kentlerin içerisinde çeşitli kültürlere sahip
insanların kendi yaşam koşullarına uygun halde dizayn
ettikleri bölgeler ve mahalleler bulunuyor. Bu bölgelerden en ünlüsü de “Küçük Hindistan” bölgesi. Bu
bölgeye yarım gününüzü ayırdığınızda gerçekten
küçük bir Hindistan turu yapmış gibi hissedebilirsiniz.
Ayrıca bölge, dünyaca ünlü Hindistan mutfağının
lezzetlerini tatmak için de iyi bir alternatif.

ÇİN MAHALLESİ

Singapur’un mutlaka görülmesi gereken yerleri
arasında Çin Mahallesi de bulunuyor. Tipik bir Çin
mahallesinden farklı olarak burada Çin’de arayacağınız her şeyi bulmanız mümkün. Çin Mahallesi’nde 3 – 4 saatlik küçük bir tur, önceden
belirlenmiş bir rota dahilinde yeterli olacaktır. Bölge’de bulunan Budist tapınaklar ve bu
tapınaklarda yapılan Budist törenler mutlaka
ama mutlaka görülüp tecrübe edilmelidir.
Ayrıca yine burada Çin mutfağının en seçkin
lezzetleriyle tanışmak mümkündür.

BUGİS VE KAMPONG GLAM

Bugis ve Kampong Glam, Singapur’da pazar ve
çarşıların en rahat keşfedilebileceği yerlerden. Arap
ve Müslüman toplumların izlerinin hakim olduğu bu
iki bölge, Ortadoğu lezzetleri ve özellikle alış-veriş
severlerin gözde duraklarından. Singapur çarşı ve
bitpazarlarının yoğunlukta olduğu bölge, uygun fiyatlı
kıyafetler ve eşyaların satıldığı dükkânlar, elektronik
ve envai çeşit teknolojik ürünler sunan dev çok katlı
binalarıyla tüm gün hareketli. Özellikle Kampong
Glam yöresel lezzetleri ve farklı menüler sunan nefis
kafeleriyle mola vermeniz gereken bir yer. Burada çok
sayıda Türk restoranı da var.

CİVİC DİSTRİCT

Civic District, şehrin önemli hükümet binaları, parkları, müzeleri ve anıtlarının bulunduğu bir yer. Burada,
birbirinden güzel alışveriş yerleri, farklı dünya mutfaklarının lezzetlerini sunan restoranları ile zamanı
olanların uğraması gereken bir yer. Ancak aylarca
sonrasına yer bulunabilen dünyanın en ünlü otellerine
önceden rezerve ettirirseniz faydası olacaktır. Tarihi
Raffles Hotel, The National Museum Singapore, , Fort
Canning Park, Asian Civilisations Museum ve Singapore Art Museum görüleceğiniz yerler arasında.

MARİNA BAY
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Marina Bay, Singapur’un doldurma yaparak
kazandığı alanların en büyük örneklerinden
biri. Singapur Nehri boyunca uzanan alan,
dünyanın en lüks seyahat yerlerinden birisidir. Singapur ile özdeşleşen dünyanın en
pahalı oteli Marina Bay Sands ve şahane terası Marina Bay Sands SkyPark en
cezbedici yerlerdendir. Tarihi One Fullerton Oteli, Singapur’un simgesi olan
Merlion Heykeli, Esplanade Tiyatrosu,
dünyanın benzersiz botanik parklarından Gardens Bay the Bay, dünyanın en
yüksek dönme dolabı Singapore Flyer
ve ArtScience Museum gibi diğer
birçok gezilesi görülesi yerler burada. Gündüzün sakin olan bu bölge
gece ışıl ışıl bir şehirdir.
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Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş,
belediye başkan
yardımcıları ve
öğrenciler katıldı.
Törende öğrencilere seslenen
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz;
“Ecdadımızın
yedi düvele karşı
destan yazdığı
toprakları ziyaret edeceksiniz. Yol boyunca dua edin.
Onlar serden geçtiler ve
biz bugün bu topraklarda
onların sayesinde bağımsız
olarak yaşıyoruz. Rabbim
tüm şehitlerimize rahmet
eylesin. Umarım istifade
edeceğiniz güzel bir gezi
programı olur,” dedi.

ÇEKMEKÖY’DEN
ÇANAKKALE’YE

BİR’İZ

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle
koordineli şekilde yürütülen çalışma neticesinde Çekmeköy’de eğitim gören lise
öğrencilerinin ilk grubu, Ekşioğlu Fatma
Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden
dualarla uğurlandı. Uğurlamaya, Çekmeköy
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Çekmeköy Belediyesi her yıl düzenlediği
kültür gezileri kapsamında bu yıl 2.500 lise
öğrencisini ecdadın yedi düvele karşı tarih

yazdığı topraklara, Çanakkale’ye götürüyor.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

ekmeköy Belediyesi Kültür Gezileri
Kapsamında bu yıl lise öğrencilerini, ecdadın tarih yazdığı topraklara
götürüyor.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

BİPOLAR BOZUKLUK
Bu ayki konumuz “Bipolar Duygu durum bozukluğu.” Bu
ay sizlerle birlikte bu hastalık nedir, nasıl bir hastalıktır kısaca bu konu üzerinde durmaya çalışacağız.
Bipolar kelimesinin anlamına baktığımızda iki
uçlu veya çift kutuplu anlamlarına rastlarız. Yani
bipolar bozukluğu Türkçe olarak tanımlamak
istersek ‘’İki Uçlu Duygu durum Bozukluğu’’
diyebiliriz. O zaman da karşımıza şu soru çıkar;
bu hastalığın iki ucunda hangi duygu durum
belirtileri yatıyor?
Bu hastalığın bir ucunda sizlerle birlikte daha
önce de ele almış olduğumuz, Depresyon yani
Türkçe karşılığı ile Çökkünlük belirtileri var olmaktadır. Çökkünlüğü derin üzüntülü, bazen de hem
üzüntülü hem kişide kaygı uyandırıcı bir Duygu durumla birlikte düşünce, konuşma, hareket ve fizyolojik işlevlerde
yavaşlama, durgunlaşma bunlarla birlikte değersizlik, kendini
küçük görme, güçsüz hissetme, isteksizlik, karamsarlık, duygu
ve düşünceleri ile karakterize bir sendrom olarak algılayabiliriz.

İsterseniz hem hatırlamak adına hem de Bipolar bozukluğun önemli bir
kısmını oluşturması sebebi ile Çökkünlük belirtilerini aşağıda kısaca sıralayalım:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çökkün, üzüntülü ve bunaltılı yani kaygılı duygu durum
Genel isteksizlik, ilgilerde azalma, kişinin eskiden zevk aldığı
uğraşlardan artık zevk almamaya başlaması
Enerjide azalma ve çabuk yorulma
Dikkati yoğunlaştırma melekesinde azalma
Yetersizlik, değersizlik, suçluluk duygu ve düşünceleri
Uykuda artma veya azalma
İştah ve kiloda değişiklik
Ölüm ve özkıyım düşünceleri
Psikomotor yavaşlama ya da huzursuzluk belirtileri

Bu hastalığın diğer ucunda da depresyonun tam tersi
belirtileri içerisinde taşıyan Mani vardır. Türkçe karşılığı
ise çökkün duygu durumun tam tersine yükselmiş,
artmış duygu durumudur.

Kişi bu süreçte açık saçık şakalar
yapabilir öfkeli tutumundan dolayı
küfür de edebilir hatta saldırgan davranışlar sergileyebilir. Bu
saldırgan tutumlar da genellikle
hasta engellendiği ve kontrol
altına alınmaya çalışıldığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Kişi aşırı

Bu süreçte uykuda azalma da
vardır. Bu belirti depresyonda
da görülebilir ancak depresyonda yorgunluk ve bitkinlik varken
manik dönemde ise, kişinin uyku
ihtiyacında azalma olur. Kişi birkaç
gün bile uyumasa herhangi bir
uyku gereksinimi duymaz. Sürekli
olarak bir şeylerle uğraşma ihtiyacı duyar. Örneğin, şiir yazabilir,
akrabalarını dolaşabilir, sürekli
ev işi yapabilir, işteki temposunu
arttırabilir, mobilyaların yerlerini
değiştirebilir, bütün memleketi gezebilir ancak bütün bunları
yaparken herhangi bir yorgunluk
ve uyku ihtiyacı hissetmez ve iki
gün sonra bile aynı şekilde enerjik
ve hareketli olabilir. Yemek yeme
isteği de artabilir ancak yemek yemeye vakit bulamadığı için kilo da
verebilir. Kişi yukarıda da yazıldığı
gibi o kadar hareketlidir ki bir süre
sonra yorgun düşer ancak buna
rağmen dinlenmek istemez.
Birkaç hafta içerisinde sesinin kısılması, zayıflaması, bitkin düşmesi, ateşinin çıkması
olağan ve beklenen belirtilerdir.
Bu dönem bittikten sonra hasta yaptıkları ile alakalı utanç ve
suçluluk duyguları geliştirebilir ve
depresif bir dönem yaşayabilir.

Bipolar hastaları genellikle bu
dönemde zihinsel becerilerinin
arttığını her şeyi yapabildiklerini
anlatırlar. İlk başta zihinsel becerilerinde artış var gibi gözükse
de kişinin hızlanmış ve durdurulamaz düşünce, konuşma ve
hareketliliğinden dolayı bunlarla birlikte dikkat dağınıklığının
da eşlik etmesiyle orta ve uzun
vadede zihinsel süreçleri olumsuz anlamda etkilenir. Hastalar
kendilerini çok iyi gördükleri için
kendilerinin hasta olduklarını ve
doktora gitmeyi kabul etmeyebilirler. Bu noktada aile desteği
çok önemlidir. Eğer kendinizde
veya çevrenizde yukarıda yazılan
belirtileri fark ettiyseniz en yakın
zamanda bir Psikiyatri hekimi ile
irtibata geçmeyi ve ruh sağlığı
ekibi ile tedavi sürecine başlamayı
ihmal etmemelisiniz. Sağlık ve
mutlulukla kalın…

Ayşe Nurcan ÖZÜÇAĞLIYAN
Klinik Psikolog
nurcan.psikolog@gmail.com
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Kişi çok canlıdır, kendisini durdurmakta zorlanacak
kadar aşırı hareketlidir, aşırı ve abartılı davranışları dikkat çeker. Bu aşırı davranışları sebebi ile fark etmeden
kendisine ve çevresine zarar da verebilir. Örneğin;
kişi bu dönemde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde para

Konuşması ve ses tonu artmış ve hızlanmıştır. Bununla birlikte kişinin düşünce sürecinde de hızlanma ve
artış olur. Kişi sürekli konuşur ancak aynı anda aklında o kadar çok konu döner ki konuşurken konudan
konuya atlar. Zihinsel süreçlerindeki bu dağınıklık
sebebi ile kişi belli bir konuda olamaz. Fikirler hızla birbirini izler buna fikir uçuşması da denir. Bazen
de konuşmanın motor hızı kişinin düşüncelerinin
hızına yetişemeyecek boyutlara da ulaşabilir. Kişinin konuşması basınçlıdır yani kişi konuşurken araya
girilemez.

Duygulanımında ise coşku,
aşırı neşe, genellikle de öfke ön
plandadır. Buna taşkın – coşkulu
duygudurum denir. Bu süreçte
benlik saygısında abartılı bir artış
yaşanır. Yani kişinin kendisine
güveni artar. Kendisini hiç kimsenin yapamayacağı işleri yapabilecek, becerebilecek güçte
hisseder. Bütün insanlardan daha
üstün ve daha yetenekli olduğuna inanır. Büyük planlar yapar,
kendisini üst kademelerde büyük
görevlerde çalışabilecek yetenekte ve beceride görür.
Hareketlerinde de artış ve hızlanma vardır. Kişi sabah akşam
fark etmeksizin sürekli bir hareket halindedir. Dur durak bilmez,
yorulmak bilmez yorulsa da
kendisini durduramaz. Örneğin
bir ev hanımı ev işini öylesine
abartabilir ki sabahlara kadar
durmadan ev temizliği, yemek
yapma, dikiş dikme vb. tarz
davranışlarla hareketliliğini durduramadan eylemlere girişebilir.

hareketli, neşeli, mutlu, girişken
ve aktif olduğu için kendisince
bu belirtiler herhangi bir sorun
teşkil etmediğinden kendisini
durdurmaya çalışanlara fazlasıyla
öfkelenebilir ve bu noktada da
yukarıda yazıldığı gibi saldırganlık
belirtileri ortaya çıkabilir.
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Maniyi yukarıda da yazıldığı gibi çökkün duygu
durumun tam tersine, aşırı neşeli, bazen de öfkeli,
coşkulu bir duygu durum içerisinde düşünce, konuşma, hareketlerde hızlanma ve artış, benlik saygısında
artma, taşkınlık, coşma ile seyreden bir duygu durum
bozukluğu olarak tanımlayabiliriz.

harcamaya başlayabilir, riskli ve gereksiz yatırımlara
girişebilir, uygunsuz cinsel ilişki tarzları geliştirebilir,
abartılı renkli giyim tarzı, aşırı makyaj vb. gibi gereğinden ve kişinin kendi normalini aşacak şekilde dikkat
çekici eylemlere girişebilir.

Zaten araya girmek, soru sormak
veya karşılıklı bir yorum yapmak
pek de mümkün olmayabilir. Hatta kişi kendisini kimse dinlemese
bile konuşmasını durduramayarak
sürdürmeye devam eder.

Haberler

Haberler

SAĞLIK BAKANI
RECEP AKDAĞ
ÇEKMEKÖY'LÜ
HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU
ekmeköy Erzurumlular Derneği Başkanı
Baki Özdemir’in ev sahipliğinde Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı'nda
gerçekleşen programa Sağlık Bakanı
Recep Akdağ, 22 ve 23. dönem Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Fatih Sırmacı
ve Şahmettin Yüksel kamu kurum ve kuruluş daire
amirleri, muhtarlar ile çok sayıda Erzurumlu vatandaş katıldı.
Programa katılan Erzurumlu vatandaşları selamlayan Başkan Poyraz “15 Temmuz gecesi daha
kimseye sokağa çıkın denmeden Erzurum’un meydanlarını dolduran, o memleketin güzel insanları;
bu ülke için, bu millet, bu bayrak için şehit olmaya
hazırım dedi. Ve inşallah 15 Temmuz gecesi serden
geçen Erzurumlu hemşehrilerimiz aynı güzellik ve
kararlılıkla 16 Nisan günü geleceğimiz ve milletimiz için evet diyerek bu kararlılığını tüm dünyaya
gösterecek, ”dedi.

Biz 15 Temmuz'u unuttuk mu ki 'hayır' diyeceğiz. Nasıl
diyebiliriz? Biz, o geceyi unutamayız. Şimdi aramızda dolaşıp mağduriyet edebiyatı yapanlar var. Biz
o geceyi unutur, o mağduriyet edebiyatı yapanlara
kanarsak, Allah bizden hesap sorar" dedi.
Sağlık Bakanı Akdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde
şehit olan Erzurumlu 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar'ın
19 gün Ankara'da bir hastanede mücadele ettiğini, 19.
günde şehadet şerbeti içtiğini de anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yaşar ailesini ziyaret
ettiklerini, taziyede bulunduklarını belirten Akdağ,
ailenin acısını paylaşmaya çalıştıklarını da kaydetti.
Program sonunda Bakan Akdağ’a tablo hediye edildi.
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Programda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz
darbe girişiminde, iki saat içinde Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde, 100 bini aşkın kişinin toplandığını
anlatarak, o gün Nene Hatun'un kim olduğunu,
milli mücadeleyi başlatan şehrin hangisi olduğunu
anladığını söyledi.

Bakan Akdağ, 15 Temmuz'da Erzurum'da 100 bini aşkın vatandaşın dua
ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Gözlerimiz yaşlıydı ve kararlıydık. Ne
bu memleketi, o FETÖ hainine bırakacaktık, ne de
Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirecektik. O gün
yüzlerce genç, kendilerine kimse öğretmediği, talimat vermediği halde, bir ellerinde Rabia selamı, öbür
ellerinde bozkurt selamıyla bizi karşıladı. Onlar bize
dedi ki 'Eğer iş memleket, millet meselesiyle eğer iş
devletse, eğer iş vatanın bütünlüğüyse, bizim birbirimizden ayrımız, gayrımız olmaz'. İşte bunun içindir
ki Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisinin
Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım ile bir
araya geldi, önünüze bir referandum getirdi. Ben
Erzurum'dan şunu biliyorum, benim hemşehrilerimin
en aşağı yüzde 80'i, bu referandum a 'evet' diyor. Ama
gönlüm diyor ki bu niye yüzde 90, yüzde 100 olmasın.
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Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, “Sayın
Bakanımızın ilçemize vakit ayırması ve sağlık
hizmetlerine yaptığı katkıdan dolayı memnuniyetimizi ifade ederek teşekkür ediyoruz. Çekmeköy
ilçesini bütün kurumlarımız, belediyemizle birlikte
insanlarımıza bir aile sıcaklığıyla hizmet vermeye
çalışıyoruz. Bu anlamda belediyemiz iki aile sağlığı
merkezinin kiralarını üstlenerek hizmet vermesine
olanak sağlamıştır burada huzurlarınızda teşekkür
ediyorum. Biz STK’larımızla da uyumlu bir şekilde
çalışmaya gayret gösteriyoruz. Çekmeköy Erzurumlular Derneği de bunun somut bir örneği”
dedi.

O gün o meydanda parti ayrımı olmaksızın, herkesin yüreğinin beraber
attığını dile getiren Akdağ, "O gece, biz
çağırmadık, Fakirullah Hoca da bizimle
beraberdi. Cumhuriyet Caddesi'nde,
Emniyet Müdürlüğü'nün balkonuna o
gece, Fakirullah Hoca da Veli Hoca da
geldi. Onlar da birer dua etti" diyerek,
salondakilere Veli Hoca'nın ettiği duayı
dinletti.

Mayıs 2017
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MECLİS ÜYELERİMİZ
AK Parti meclis üyesi Salih
Salih Bolelli kimdir, okuyucularımız için kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1961, Bingöl doğumluyum. Çekmeköy’de ikamet etmekteyim.
Hem inşaat hem mermer üzerine çalışan ve bir aile şirketi olan
Bolelli Grup’un yönetim kurulu
başkanıyım. İnşaat alanında hem
site hem villa yapmaktayız. Aynı
zamanda Amerika’ya bile ihracat
gerçekleştirdiğimiz mermer fabrikamız bulunmakta. Çekmeköy
Müteahhitler Derneği’nin kurucusuyum ve 2 yıl öncesine kadar
Çekmeköy Müteahhitler ve İş
Adamları Derneği’nin başkanlığını
yapıyordum. Evliyim ve bir çocuk
babasıyım. Vatanını, milletini ve
Çekmeköy’ü seven, bu uğurda
faydalı olmaya çalışan biriyim.

Bolelli ile birlikteyiz.

Siyasetle ilk tanışmanız nasıl
oldu ve neden AK Parti?
80’li yıllarda rahmetli Turgut
Özal’ın başbakanlığı döneminde
ilgi duydum siyasete. Mahallelerde siyasetle ilgili çeşitli çalışmalarda bulundum. Mesut Yılmaz
başbakan olduktan sonra siyasetten bir süre uzak kalmaya karar
verdim. Daha sonra liderimiz
Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye
başkanlığı yaptığı dönemde ülke
koalisyonla sefalet içinde yönetilirken Sayın Erdoğan’ın icraatlarını
gördüğümde çok etkilendim. Dağ
gibi çöplerin ortadan bir anda
kalkması, kesik suların açılması
vb. çalışmalarla beni kendisine
hayran bırakmıştı. Ve daha belediye başkanlığı görevindeyken
çevremdekilere Sayın Recep

Tayyip Erdoğan’ın ülkemizde
Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı
görevlerine geleceğini söylemiştim. Ve o zaman Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın kuracağı partide
bizzat görev almayı istedim Allah
da bana nasip etti. Nihayetinde Ümraniye ilçe teşkilatının
kurucuları arasında yer alarak aktif
siyasete başlamış oldum. Fakat
gönlüm Çekmeköy’den yana olduğu için Ümraniye’de görev almak
istemedim. Eyüp yıldırım ile birlikte Çekmeköy Beldesinin kuruluşunda bulundum. Siyasi Hukuk
Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Daha sonra bölgemiz ilçe
olurken kuruculuğunda şu anki
başkan yardımcımız Şahmettin
Yüksel ve ekibi ile bizzat çalıştım.
2009-2014 yılları arasında tekrar
Siyasi Hukuk Başkan Yardımcılığı
göre

Röportaj

vini üstlendim. Çekmeköy’ün belde olduğu zamandaki ve 2009 seçimlerinde
SKM Başkanlığı yaptım. AK Parti’nin
kuruluş zamanından günümüze kadar
yani 16 yıldır aralıksız aktif siyasette bulunmaktayım.

Ne zamandır meclis üyeliği görevini yürütmektesiniz? Siyasetle ilgili
ileriye dönük hedefleriniz neler?
2014 yılından bu yana meclis üyeliği
görevini yürütmekteyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi çalışkan,
ileriyi görebilen ve karizmatik bir
liderin önderliğinde milletimize
hizmet etmeye devam etmeyi
arzuluyorum.

Röportaj

Allah
bu ülkenin
hayrı için uğraşan
herkesin yolunu
bahtını açık etsin.

Sizi anlatan ve hayatınızı
özetleyen cümle nedir?
Öncelikle iyi bir baba ve iyi bir
eş olmaya çalışan, ticarette
korkusuz ve özgüveni yüksek, siyasette ilkeli, dik duran,
sözünü tutan ve elini taşın
altına koyabilen biriyim.

Bir meclis üyesi olarak
Çekmeköy’deki değişimi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çekmeköy’ün gelişimine bizzat şahit olan biri olarak şunu
söyleyebilirim; Çekmeköy İstanbul’un gözbebeği. Yeşil çehresiyle
büyüleyen ve şehrin ışıltısına ayak
uydurabilen bir ilçeyiz. Bu başarının
sebebi öncelikle işinin ehli olan Sayın
Başkanımız Ahmet Poyraz’ın ve ekibinin azimli çalışmasıdır. Önceleri yolu
bile olmayan Çekmeköy bugün hem
havası-suyuyla doğallığını koruyan hem
açılacak olan metrosu, 3. Köprü yolu,
okulları ve diğer hizmet binalarıyla bir
bölgeden beklenecek her ihtiyaca cevap
verebilen hem de yatırımcıların göz
bebeği olan bir ilçedir.

Kendilerine doğruluğu, çalışkanlığı ve korkmamayı düstur edinmeliler. İdeallerini gerçekleştirmek

Siz 2023 yılında nasıl bir
Türkiye görmek istiyorsunuz?
Toplumsal kaosun yaşanmadığı,
refaha ulaşıldığı, kadınların şiddet
görmediği, demokrasinin zirvede
olduğu, adalet ve eşitlik içerisinde
yaşandığı, birlik beraberliğin hiç
bozulmadığı, hoşgörü ve saygı
ortamının en üst safhada olduğu
bir Türkiye görmek istiyorum.

Röportaj – İrem MERT
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En büyük hayalim; her yönüyle bağımsız
ve güçlü bir Türkiye! Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın önderliğinde millet olarak
birçok konuda gerçekleri apaçık görmüş

Genç politikacılara ve
adaylarına bir büyük
olarak nasıl bir yol
izlemelerini önerirsiniz?

için çok çalışmalı, sabırlı olmalı ve
pes etmemeliler. Allah bu ülkenin
hayrı için uğraşan herkesin yolunu
bahtını açık etsin inşallah.
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“Mutlaka yapmalıyım” dediğiniz
hayaliniz var mı?

durumdayız. Maalesef ülkemizi bölmek adına yapılan birçok
oyun ve darbelere maruz kaldık.
Şimdiki nesil ve gelecek nesiller
hainlikleri unutmayacaktır. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde
liderimizin dik duruşu, milletimizin liderine sahip çıkışı, liderimiz
Sayın Erdoğan’ın da milletimize
sahip çıkışıyla darbeyi püskürttük.
O günkü mücadelemiz sadece
FETÖ’yle değildi, pusuya yatmış
ve darbenin başarılı olmasını
bekleyen tüm düşmanlarımızlaydı. Ülkemizin ayaklarına pranga
vurmak isteyenlere inat, hainlere
fırsat vermeyerek, koalisyon ve
darbenin yaşanmadığı, her konuda bağımsız ve güçlü bir Türkiye
için yapılacak bütün çalışmalarda
yer almak en büyük hayalim.

Köşe Yazısı

ORTODONTİK

TEDAVİDE

GÜNCEL VE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Sabit ortodontik tedavi, dişlerin üzerine "braket" adı
verilen küçük kuvvet desteğiyle gerçekleştirilen tedavi
şeklidir. Doktorunuz tarafından yapıştırılarak sabitlenen braketler, hasta tarafından çıkartılamamaktadır.
Ortodonti tedavisinde uygulanan braketler metal ve
seramik (porselen) olarak ikiye ayrılmaktadır. İki tür de
çocuklarda, erişkinlerde kullanılabilmektedir.
Braketler dişlerin üzerine yapıştırılarak sabitlendikten
sonra "ark teli" aracılığıyla birbirine bağlanmaktadır.
Teknolojinin ileri detaylarıyla üretilen Titanyum + nikel
birleşiminden oluşan "şekil hafızalı" ark telleri dişleri
amaçlanan şekle doğru getirmeye çalışır. Braketlerin
dişlere uygulanarak tellerin sabitlenmesinden sonra
dişlerin hareket etmesi sağlanır. İşlemin uygulanması
beraberinde 3 günlük süreçte dişlerde sıkışma, uyuşma, baskı tarzında hisler olması mümkündür. Hissettiğiniz belirtilerle dişlerinizde oynama başlamıştır.
İşlemin ilk günlerinde yanaklarda ve dudaklarda hafif
düzeyli tahrişler meydana gelebilir. Korkmamalısınız,
ağzınızın dokusu kısa sürede braket ve tellere uyum
sağlayacaktır.

Lingual ortodonti(görünmez diş teli tedavisi), braketlerin, dişlerin iç tarafına takılması şeklinde özetlenebilecek bir tedavi dalıdır. Bu tedaviyi dünyaya,
Doktor Kurz 1970 yılında tanıtmış, ilk patentini 1976
yılında almıştır. Sonraki yıllarda Fillion, Scuzzo.
Takemoto gibi araştırmacıların çalışmaları sayesinde
lingual ortodonti(görünmez diş teli tedavisi), rutin olarak kullanılan tedavi tekniklerinin arasına girmiştir.
Lingual ortodonti(görünmez diş teli tedavisi) ilk
olarak, normal tedavi için üretilmiş olan braketlerin,
dişlerin iç tarafına takılması şeklinde uygulanmıştır.
Bunu takiben, lingual ortodontiye(görünmez diş
teli tedavisi) özel olarak üretilmiş olan braketlerin
kişiselleştirilmesi gündeme gelmiş, son olarak da bu
braketlerin, tamamen kişiye özel olarak tasarlanıp
üretilmesi fikri ortaya çıkmıştır.
Ülkemizde lingual ortodontiyle(görünmez diş teli
tedavisi) ilgili çalışmalar yaklaşık 15 senedir yapılmakta olup, pek çok vaka başarıyla tedavi edilmektedir. Lingual ortodontinin kendisine özel avantaj ve

dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar vakadan vakaya
değişmekle birlikte en doğru teşhis ve tedavi planlamasını doktorunuz size anlatacaktır.
1980’li yıllardan itibaren dişlerin dış yüzeylerinde
metal braketler yerine diş rengine yakın seramik
braketlerin kullanılması yetişkin hastalar arasında
ortodontik tedaviye olan ilgiyi bir miktar arttırsa da,
kullanılan tellerinin metalik görüntüsü ve braketlerin
zaman içerisinde renk değişikliğine uğraması yetişkinler için diş telleri ile ilgili estetik kaygıları tam olarak
ortadan kaldıramamıştır. Son 10 yıl içerisinde estetik
ortodonti alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler doktorlara hastalarına başkaları tarafından fark
edilemeyecek ve konuşma zorluğu oluşturmayacak
şekilde tasarlanmış tedavi yöntemleri sunma olanağı
sağlamıştır. Artık günümüzde estetik sabit ortodontik
tedavi denilince akla braket ve ark tellerinin dişlerin
arka yüzeylerine yerleştirildiği görünmez diş telleri
olarak bilinen lingual ortodontik tedavi (görünmez
diş teli tedavisi)gelmektedir. Başkaları tarafından fark
edilmesi imkânsız olan bu teknik sayesinde estetik

kaygıları yüksek hasta grupları dış görünüşlerinden
ödün vermeden dişlerindeki düzelmeyi daha tedavi
başından itibaren adım adım izleyebilmekte ve bir
yandan düzgün dişlere sahip olurken diğer taraftan da
tedavi sırasında özgürce gülümseyebilmektedirler.
İnvisalign tedavisi neredeyse görünmez, çıkartılabilir
seri halinde alignerlardan oluşmaktadır. Bu alignerları iki haftada bir sıradaki seri ile değiştirirsiniz. Her
aligner sizin ve sadece sizin dişleriniz için size özel
üretilir. Her bir alignerı değiştirdiğinizde, dişleriniz
azar azar, her hafta hareket eder, ta ki doktorunuz
tarafından belirlenen final pozisyonlarına düzelerek
ulaşana kadar yazılımının gerçekleştirdiği sanal tedavi
planı, dişlerinizin tedavi boyunca gerçekleştireceği
hareketleri gösterir. Böylece en başından, dişlerinizin,
tedavi sonunda nasıl görüneceğini inceleyebilirsiniz.
Kullanılan yazılımının sayesinde sizin, kişiye özel, şeffaf alignerlarınız, size özel olarak üretilir.
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere saygılarımla

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene CerrahisiUzmanı
Mayıs 2017

www.afsdent.com
sadik_genc@hotmail.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan
www.instagram.com @sadik_gencoglan
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ŞEHİTLER

Müdürü Cevdet Hürol Öztürk, şehit yakınları ve
cami cemaati okunan Kur’an ve edilen dualara
hep birlikte amin dedi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz;
“Memleketimizin istikbali ve istiklali için serden
geçen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle
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Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü Polis Haftası vesilesi ile Ekşioğlu Mahallesi Kevser Camii’nde Cuma Namazı sonrası
şehitler için Mevlid okutup, kurban kestirdi. Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Emniyet

anıyorum. Rabbim’den
birliğimizi beraberliğimizi
daim etmesini diliyorum.
Rabbim bu ülke için bu
millet için şehit olmuş
bütün şehitlerimizin yarın
huzur-u mahşerde bizlere
de hüsnü şehadet ile şahitlik yapmalarını nasip eder
inşallah,” dedi.
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Dualarla Anıldı

CiLT SANATI

H

at sanatının bir bölümü olarak da bakılabilir cilt sanatına…
Bu sanatta kesme, boyama, ezme, katlama ve kaplama gibi
işlemler uygulanır. Yapılan eserler eski dönemlerdeki ihtişamı
şekil, desen ve renklerle günümüze yansıtmış mesleklerdir.
Bu mesleklerden biri olan cilt sanatının yeri çok farklıdır. Hem süsleme
hem de bu ciltleme işlemi ile kitap, mecmua ve albümlerin dağılması
engellemiş ve korumuştur. Çekmeköy2023 dergisi olarak bu sayımızda
cilt sanatını kaleme aldık sizler için…

CİLT SANATINDA
ÇEŞİTLİLİKLER
Cilt Sanatı nedir?
Arapça ‘deri’ anlamına gelen
Cilt; kitap- mecmua ve albümlerin yapraklarını korumak ve
dağılmasını önlemek için yapılan
kaplama işlemine denir. ‘Deri ile
kaplamak’ anlamına gelen ‘teclid’
diye de ifade edilir. Bu işi yapan
ustaya ‘mücellid’, teclit işlemi
yapılmış kitaplara da ‘mücelled’
denir.

Klâsik Cildin Bölümleri

Cilt Çeşitleri, cildi malzemesine
göre deri, kumaş, ebru, murassa
ve lâke olarak sınıflandırabiliriz.
Malzemesi deri olan cilt süslemesi, motifler ve teknikler açısından
çok çeşitlilik gösterir.

1.DERİ CİLTLER

2.KUMAŞ CİLT

Mukavva üzerine kadife, ipek,
keten veya işlemeli kumaşların
kaplanması ile yapılan ciltlere
denir.

4.MURASSA CİLT

Kuyumculukla ilgili olan bu tarz
cilt fildişi, sedef, altın, yakut,
yeşim, zümrüt gibi kıymetli taş ve
malzemenin, kabın üzerine yerleştirilmesi ile meydana getirilir.
Daha ziyade Kur’an-ı Kerim’ler de
ve sultanlar için yapılan işlerde
örneklerine rastlanır.

5.LÂKE CİLT

Vernik anlamına gelen lâk kelimesinden lâke ismini almış olan bu
tarz ciltler ruganî veya edirnekâri
olarak adlandırılır. Kabın mukavvası veya üzerine geçirilen deri
perdahlanıp pürüzsüz hâle getirilir. Bu satıh üzerine altın ve boya
ile nakış veya minyatür yapıldıktan
sonra bir kaç kat hususî
vernik çekilir.

3.EBRU CİLT

Hem kabın içinde hem
de yan kâğıdı olarak
kullanılan ebru,
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Şemseli Ciltler: Adını deri üzerine
işlenen şemse motifinden alan
bu ciltler, bezeme veya tezyinat
tarzına göre çeşitlenir. Kabartma
motifler deri renginde bırakılıp
zemin altınlanır buna alttan ayırma şemse… Zemin deri renginde
bırakılıp motifler altınlanır buna
üstten ayırma şemse… Zemin ve
motifler beraberce altınlanır buna
mülemma şemse… Zemin ve
motifler deri renginde bırakılırsa

kabın mukavvasını deri yerine kaplayarak cilt vazifesi de
görmüştür. Ebru ve kumaş ciltler,
dayanıklı olmaları için dört bir
kenarından deri ile şeritlenmiş bir
şekilde karşımıza çıkmıştır. Bu
tarz kablara da çârkûşe cilt denmektedir.

Mayıs 2017
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Ulaştığımız kaynaklarda en eski
cilt örnekleri olarak 4.yüzyıla ait
papirüs üzerine yapılan kaplamalar gösterilir. 8-9. yüzyıllarda
Mısır’da Koptların, Orta Asya’da
Uygurların sanatlı ciltler tasarladıkları anlaşılır. Türk tarihine ait
çalışmalara ışık tutan meşhur Karahoço kazılarında Mani yazmaları ve cilt parçaları, deri üzerine
bıçakla kazınmış geometrik süslemeler şeklindedir. Türk cilt sanatı
Uygurlarla başlamış olup Türkler,
kâğıt yapmayı Çinlilerden öğrenmiş ve cilt yapmaya
başlamışlardır. Karahoça’da 8.
yüzyıla ait olan ilk örneklerin devamına da rastlanmıştır. İslâm cilt
sanatının Mısır ve Tunus’ta bulunan 10-13. yüzyıllar arasındaki
ciltlerle başladığı kabul edilmektedir. Bütün İslâm ciltlerinin benzerlikleri dikkat çekicidir. 11. yüzyılda
Anadolu’ya hâkim olan Selçuklular
iki yüzyıl boyunca sanatlı ciltler
meydana getirmişlerdir. Rumî
adı verilen Anadolu Selçuklu cilt
üslubu Memluklar, İlhanlılar ve
Anadolu Beyliklerinde devam
etmiştir. Beyliklerden Osmanlı’ya
intikal eden tarz 15. yüzyıl Memluklu ciltleriyle büyük benzerlikler
arz etmektedir. Klâsik Osmanlı
ciltçiliği Türk ve İslâm cildinin
zirvedeki temsilcisi olmuştur.

Ciltler teknik özelliklerine, malzemelerine ve tezyinatlarına
göre farklılıklar sergilemekte ve
yapıldıkları coğrafyaya göre üslûp
adları almaktadır. Kaynaklarda Hatayî Arap, Rumî, Memluk, Mağribî
ve Türk gibi üslûp adları yanında,
bunların tasnifi ile ortaya çıkan
Horosan, Buhara, Herat gibi alt
başlıklarla değerlendirildiğini de
görüyoruz.

soğuk şemse… Köşebent şemse
ve diğer bölümlerde farklı renkte deriler kullanılırsa mülevven
şemse… Daha çok kapağın iç
kısmında deri kat’ı tekniği ile
oyulur ve farklı renkte deri, kumaş veya kâğıt zemin üzerine
yapıştırılarak meydana getirilirse
müşebbek şemse denir.
Zerbahar Cilt: 18 ve 19. yüzyılda
görülen ve kafes şemse olarak da
adlandırılan bir süsleme tarzından
ismini almıştır. Kabın üzerine ezilmiş altın ile parmaklıklar şeklinde
çizgilerle yapılan süsleme orta
kısımda veya kap yüzeyinin tamamına yayılmış hâlde bulunur.
Yekşah Cilt: Motifler deri yüzeyine
yekşah denilen ucu sivri metal
aletle bastırılarak yapılır. Bu tarz
işleme, zerbahar ciltlerde de
görülür.
Zerdûz Cilt: Deri üzerine sırma
ipliklerle işlenen cilt tarzıdır.
Simdûz Cilt: Deri üzerine gümüş
ipliklerle işlenen cilt tarzıdır.
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TEKNOLOJİ
150 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIKTA KEŞFEDİLEN
DÜNYA BENZERİ GEZEGENDE UZAYLILAR MI VAR?
NASA, Dünya benzeri gezegene
Hubble Teleskobu’ nu gönderecek.
İkliminin yaşama elverişli olduğu düşünülen gezegende uygun
ortamlar varsa, araştırmalar dünya
dışı canlıların üzerinde odaklanacak.
Süper-Earth K2-3d isimli gezegen,
dünyamızdan 150 milyon ışık yılı
uzakta. Eğer hayat varsa bu gezegen,
uzaylıların yaşayabileceği koşullara
sahip olabilir. Gezegenin yaşam için
gerekli tüm bileşenlere sahip olduğu
düşünülüyor; sıvı su, sıcaklık ve dünya
gibi bir iklime sahip.
Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Björn Benneke, gezegenin
hidrojeni bol bir atmosfer veya battaniyemsi bulut yapısının
olmasını umuyor. Çünkü her ikisi de yaşamın işaretleri.
Eğer gözlemler, K2-3d’nin atmosferinde su, metan veya
amonyak gibi moleküler imzaları ortaya çıkarırsa, bu tam

manasıyla bir uzaylı arayışına dönebilir. Dr. Benneke, New
Scientist’e verdiği demeçte “Herhangi bir sinyal bulsaydık,
James Webb teleskobunu gönderir; oranın altını üstüne
getirmeden, uzaylıları bulmadan geri döndürmezdik” diyor.

UZAYLILAR BİZİMLE
BAĞLANTI MI KURMAYA
ÇALIŞIYOR?
Uzaylılar insanlığa mesaj
mı yolluyor? Bilim dünyası
bu soruyla çalkalanıyor!
İlk olarak 2007 yılında
keşfedilen sinyallerin
uzak galaksilerden geldiği
doğrulandı. Bilim insanları
uzay ile ilgili bir gizemi
daha açıklığa kavuşturdu.
Astronomların yıllardır
takip edebildiği sinyallerin
kaynağı tespit edildi. Australian National Üniversitesi, Swinburne Teknoloji
Üniversitesi ve CAASTRO'de çalışan bilim insanlarının
yaptığı ortak çalışmada söz konusu radyo sinyallerinin kaynağı olan kozmik adresi belirledi. Ekip, bilim
dünyasında tartışma yaratan sinyallerin kaynağının

uzay olduğunu doğruladı. İlk olarak 2007 yılında
keşfedilen ve 'Hızlı Radyo Patlamaları' adı verilen
sinyallerin kaynağının uzay olup olmadığı kanıtlanamamıştı. Zira bu sinyallerin gezegenimizden yayılan
dalgalardan oluşmuş olabileceği de sıklıkla dile getiriliyordu.

Evde ve akşamları çalışıyorlar
Bir dil öğrenme aracı seçerken, kullanıcılar için en
önemlisi hap gibi kolay öğrenilen küçük dersler. Türk
kullanıcılar, vakitleri olduğu müddetçe, çoğunlukla
evde, tercihen sabahları veya akşamları dil öğreniyorlar.

‘Anlıyoruz ama konuşamıyoruz’
Araştırma Türkiye’de kullanıcıların yabancı dili anladıklarını ancak konuşamadıklarını gösteriyor. Ankete
katılanların %58'i yabancı dili okuyabildiklerini veya
anlayabildiklerini, %20’si ise konuşabildiğini belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi NASA, Amazon Web Services ile uzaydan 4K
canlı yayın yapmak için ortaklığa gitti. Kurulan ortaklık
neticesinde ISS'den (Uluslarası Uzay İstasyonu) 4K çözünürlükte canlı video yayını yapılmaya hazırlanılıyor. Bu ilk canlı yayın 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bu yayın dünya dışıyla

gerçekleştirilecek ilk 4K canlı yayın olacak. Bu yayının
yapılabilmesi için Amazon Web Services teknolojilerinden yararlanılacak. Canlı yayın sonrası NASA, içeriği
resmi internet sitesi üzerinden herkesin izlemesine
açacak. NASA ve Amazon Web Services bu proje ile
müthiş detayların ortaya koyulacağı benzersiz bir
deneyim yaşatmayı hedefliyor.
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Sosyal dil öğrenme ağı busuu, yıllık dil öğrenimi araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye’de kullanıcılar,
bugüne kadar ortalama 28 saatini busuu’da bilgisayar
ve akıllı telefonlar üzerinden dil öğrenerek geçirdiler.
Bu ortalama ile Türkiye, Almanya ve İtalya'yı da geçerek
dünyada ilk sıraya çıktı!
Sonuçlar, Türkiye’deki kullanıcıların dünyada yabancı
dil öğrenmeye en hevesli toplum olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre Türkiye’de kullanıcılar, kendilerini
yabancı dil öğrenmeye adayarak bugüne kadar ortalama
28 saati busuu’da bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden
dil öğrenerek geçirdiler. Bu ortalama ile Türkiye, Almanya ve İtalya'yı da geçerek dünyada ilk sıraya çıktı. Yüzde
67’si İngilizce öğreniyor

UZAYDAN
İLK KEZ
4K CANLI
YAYIN!
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DİL ÖĞRENMEDE EN İSTEKLİ VE
İDDİALI ÜLKE TÜRKİYE ÇIKTI!
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60 yaşında
dildeki tat alma
almaçlarının
yarısı kaybolur.

Nişantepe Mahallesi’nde, 3194 sayılı imar kanunun 18.
Maddesi gereği, şuyulandırmalarında ipotek borçlusu
olup ödemesini yaptığı halde, 2007 yılından bu yana
tapusunu alamayan aileler, Çekmeköy Belediyesi’nin
çalışmaları neticesinde tekrar hiçbir ücret ödemeden tapularına kavuşuyor. İkinci etap çalışmaları
neticesinde Çekmeköy Belediyesi Meclis salonunda
gerçekleşen teslim töreninde 48 aile daha tapularını
aldı. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde
toplam 78 aile tapularına kavuştu.

Mavi balinanın dili
filden daha ağırdır.

Belediye başkanımız ve ekibinin bu konuyu çözmek
konusunda gösterdiği gayret ve çaba için kendilerine
teşekkür ediyorum. Nişantepe’deki sorunlarımızı teker
teker sağlıklı şekilde çözüyoruz. Belediye başkanımızın
gayreti sizlerin desteğiyle sorunsuz bir Nişantepe
ortaya çıkaracağız inşallah. Tapularınız hepinize hayırlı
uğurlu olsun,” dedi.
Program sonunda Başkan Poyraz, hayırlı olsun
dilekleriyle tapuları teslim etti.

Teslim töreninde Nişantepeli vatandaşlara hayırlı
olsun diyen Başkan Poyraz “Nişantepe Mahallesi’nde
yaşadığımız büyük bir sorunu çözmenin mutluluğu ve
huzurunu yaşıyoruz. Bugün burada verdiğimiz tapular size bir lütuf değil, hakkınız olanı alıyorsunuz. Bu
çalışmalarda emeği geçen başkan yardımcılarımız,
çalışma arkadaşlarımız ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Tapularınız hepinize hayırlı olsun” dedi.

Dünyada yaşayan tüm insanları
oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu
bir elmaya sığabilir.

Bir erkek aslan
yönetimi
ele geçirince
tüm yavru
aslanları
infaz eder.

Programa katılan AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı “Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Dünyadaki insanların
üçte ikisi hiç kar
görmedi.
İneklerin en iyi arkadaşları
vardır ve onlardan
uzaklaştırıldıklarında
stres yaşarlar.

Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk
değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil
balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.

Sırtüstü uyuyabilen tek
canlı insandır.

Geceleri sabaha
göre 1 cm daha
kısa olursunuz.

Nişantepe
Mahallesi’nde
yaşadığımız
büyük bir
sorunu çözmenin
mutluluğu
ve huzurunu
yaşıyoruz.
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NİŞANTEPELİ VATANDAŞLAR TAPULARINA KAVUŞTU

Ortalama bir insan, ömrü boyunca
dünyanın çevresini yaklaşık üç defa
dolaşacak kadar yürür.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Haberler

Bir zamanlar
Masal Diyarı
adında bir yer
varmış. Bu diyarın her köşesinde
masal söylenir, her evinden
farklı bir masal yükselirmiş.
Her gün birbirinden farklı
masalların anlatıldığı bu
diyar, masal dinlemek isteyen büyükler ve çocuklarla
dolup taşarmış. Bu diyara
giren bir daha oradan kolay
kolay ayrılmak istemez,
şehrin dört köşesinden yükselen masalların her birini
dinleyebilmek için oradan
oraya koşturup dururmuş.

Masal Diyarı’nda dünyanın
dört bir yanından gelen
kadınlar, erkekler, çocuklar,
yoksul ve hasta kimseler
yaşarmış. Buraya gelene
kadar yalnız ve mutsuz
olanlar burada mutluluğu
bulurmuş. Hasta olanlar
tedavi ettirilir, sakat olanlara
bakıcılar gönderilir, çocuklara el işleri öğretilirmiş. Burada herkese eşit davranılır,
hasta olanla hasta olmayan
arasında bir fark olduğu
düşünülmezmiş. Zaten diyarın asıl mutluluk kaynağı
da buradan gelirmiş.
Bu diyarın bir diğer sakinleri de kedilermiş.
Benekli, tombul,
dumanlı, topal, tekir,
uzun kuyruk,
sakat, bıyıklı,
sırık, şaşı
ve koca
gözlü

bütün kediler tıpkı insanlar
gibi burada mutlu yaşarlarmış. Bu diyarda aç susuz
kalmaz, hor görülmezlermiş.
Bir kedi bir kapıya gittiğinde
mutlaka önüne hoşuna gidecek yiyeceklerden çıkarılır,
bir tas su ikram edilir, başı
şefkatle okşanırmış. Hangi
kedi başının okşandığı bir
yerden ayrılmak ister ki?

ormanın en çekingen sakini
kırmızı burunlu ürkek tavşanın büyük kırmızı burnuna tutunuvermiş. Buluttan taşa, yağmurdan ağaca,
çizgili sincabın yuvasından uğur böceğinin siyah
beneklerine kadar değen
bu efsane, sonunda insanın
önünde diz çökmüşte tüm
insanlar duyar söyler olmuş.

Kedilerin bile vazgeçemediği, girenin bir daha
dışarı kolay kolay çıkmak
istemediği, çıksa da aklının
bir köşesinin hep Masal
Diyarı’nda kaldığını anlatır büyükler herkese.
Burası mutlu bir diyarmış
çünkü. Mutluluğun kaynağı
farklılıktan ve gönül zenginliğinden gelirmiş.

Efsane bu ya, bir gün, daha
ortada kimse yokken yaşlı
ama gözü kara bir adam bu
diyara gelmiş. Ağır adımlarla bütün diyarı dolaşmış.
Toprağına dokunmuş, bazı
taşlarından alıp heybesine
koymuş. Diyarın farklı
yerlerine ağaçlar dikmiş.
Günlerce bu diyarın bir o
köşesinde oturmuş, bir bu
köşesinde oturmuş. Görenler onu deli sanıp yaklaşmamışlar yanına.

Bu mutlu mu mutlu, güzel mi güzel diyarın neden
Masal Diyarı olarak anıldığı,
kulaktan kulağa dolaşan
efsanelerden dolayı herkesin
merakını cezbediyormuş.
Efsanelerden biri o dağdan
bu dağa değmiş, karşıkinin
dilinden berikinin diline
dökülmüş, zümrüdüankanın
kanadından düşüvermişte

Haftalarını böyle geçirdikten sonra en sonunda, yine
ağır adımlarla yürüyerek
Masal Diyarı’nın tam
ortasında bir noktaya
gelmiş. İleri
geri ileri geri
defalarca

yürümüş. Her defasında
sekiz adım ileri, sekiz adım
geri atıyormuş. Sekiz adım
ileriii, sekiz adım geriii…
Bir süre sonra gelip gittiği
bu yerde ayaklarının izi
çıkmaya ve o sekiz adımlık
yer çukurlaşmaya başlamış.
Saatlerce ibadet eder gibi
kafasını kaldırmadan bu
yürüyüşüne devam etmiş.
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rini sağlarlarmış.
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Masal Diyarı çooookk
eskilerden beri varmış. Bu diyarın
her taşında her
köşesinde masal
fısıldanmasının
en önemli sebebi, buranın çok
huzurlu ve
barış dolu
bir yer olmasıymış.

Buraya gelenlerin içi huzurla dolarmış. Sanki daha
diyarın kapısından girerken
içlerindeki bütün kötü
duyguları soyunur kapıdan
öyle girerlermiş. İçeri girdikleri anda yüzlerine tatlı
bir tebessüm yayılır, içlerine
dolan huzurla etraflarındaki
insanlara şefkat ve merhametle yaklaşırlarmış. Masal Diyarı’nda yaşayanlar da
gelenleri muhabbetle kucaklar, yiyeceklerini
paylaşır, onları sohbetlerine
ortak edip türlü çeşitli masallarla hoş vakit geçirmele-

Birkaç saat sonunda artık
toprakta dizlerine kadar
girdiği bir çukur oluşmuş.
Oradan gelip geçenler onun
bu halini görünce yanına
gelip konuşmak isteseler de
sanki kimseyi duymuyor gibi
saatlerdir söylediği tekerlemeyi sessizce söylemeye
devam etmiş:
Allısı da gelsin, morlusu da gelsin
Gözü kapanırken düşeni de gelsin
Hilaliyle yıldızı da şurada dursun
Başını okşatacak kedisi de gelsin.
Duyanlar bu maniye bir
anlam verememiş. Bir süre
belki cevap verir diye bekleseler de, anlayamadıkları
bu maniyi onlar da dillerine
dolayıp yollarına gitmişler.

Elin bele düşen gelsin
Belin dize düşen gelsin
Koyunu yaprağı şurada dursun
Kundaktaki bebeği de gelsin.
Sekizinci günün sonunda
yavaşça ayağa kalkan bu
garip adam, usul
adımlarla duvara
yaklaşmış.
Duvarın tam
ortasına
denk gelen
bir noktaya eliyle
üç kere
vurmuş.
Vurduğu

yerden bir parça taş düşmüş
önce. Adam gözünü ayırmadan taşın düştüğü yeri
izliyormuş. Bir süre sonra
aynı yerden birkaç tane
daha taş düşmüş. Ardından
aynı yerden yavaş yavaş
taşlar düşmeye devam
etmiş. Kısa bir süre sonra taşların düştüğü yerde
farklı bir hareketlilik olmaya başlamış. Gittikçe artan
ürkek bir sesmiş bu. Bir süre
sonra taşların düştüğü o
boşluktan ince bir su sızmaya başlamış. Başlangıçta ip
gibi ipince olan su, sekiz gün
içerisinde artmış artmııışş
artmıııışş, bir çeşme olmuş.
Sonunda burası geleni
gideni susuz bırakmayan, in-

sanın ve bir çok hayvanın Masal Diyarı’ndaki en uğrak yeri olmuş.
Çeşmenin suyunun arttığı sekizinci gün kara
yağız adam büyük bir sevinçle oturduğu
yerden ayağa kalkıp avucunu suyla doldurmuş. Önce yüzünü yıkamış. Sonra bir avuç
su içip karanlığa karışmış. O günden sonra o adamın ara ara ortaya çıktığı, Masal
Diyarı’nı gezip dolaştığı ve sonradan yine
ortadan kaybolduğu söylenir.
Kara yağız adamın
yaptığı bu çeşme,
bu diyarda masalların dört bir yana
yayılmasını sağlayan
bir çeşmeymiş. Buraya gelen huzursuz
gönüller eğer gerçekten inanarak bu
çeşmenin suyundan
içerlerse, huzur bulur, gerçek dünyanın
kötülüklerinden
sıyrılır, akıllarına

türlü çeşitli büyüleyici masallar dolarmış.
Aklı bu masallarla dolanlar da onları çocuklarla paylaşıp bu huzuru onlara da aktarırmış. Çocuklarla birlikte kuşun kanadında gezer, ağaç kovuğuna yuva yapar, cırtlak
horozun ibibiğinde darıları ufalarlarmış.
Sonuçta neresi bir masalın kucağından daha
huzurlu olabilir ki?
Masal Diyarı’nın gerçek olduğunu biliyoruz.
O çeşme de hala yerinde duruyor. Büyükler
göremese de, akıllı ve uslu çocukların o
çeşme başına gittiklerinde kara
yağız adamı görüp konuşabildikleri söylenir. Onunla
konuşan afacan çocukların
söylediklerine göre bu
adamın adı Abdülhamit’miş. O yüzden
bu çeşmeye Abdülhamit’in Çeşmesi
denirmiş.
Sen hala Abdülhamit’in
Çeşmesi’nden su içmedin
mi?
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Çukur artık dizini de
geçince tırmanarak yukarı
çıkmış bir çırpıda kara yağız
adam. Daha önce Masal
Diyarı’nı gezerken topladığı
taşları çıkarıp çukurun en
dibine atmış. Üstünü biraz
toprakla kapatmış. Sonra
yavaş yavaş çukurun dibinden yukarı doğru bir duvar
örmeye başlamış. Ta ki

kendi boyunu geçene kadar
örmüş duvarı. Dümdüz bir
duvar. Duvar bitince yüzüne
bir tebessüm yayılmış. Duvarın karşısına geçip bağdaş
kurup oturmuş, oturmuuuş,
oturmuuuuuş. Tam sekiz
gün hiç kalkmadan duvarın
karşısında öylece oturmuş.
Yüzündeki huzurlu tebessümle onu izlemiş. Merakına yenik düşenler yanına gelip konuşmayı deneseler de aldıkları cevap bir
önceki gibi bir mani olmuş:
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Çekmeköy Belediyesi’nin Zeytin Gözlü Adam Masal Kitabından Alınmıştır

Haberler

Haberler

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL DİZEL MOTORU ÜRETİLDİ

dan, sivil sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapacaklarını
da ifade etti.
Genel Müdür Ferhat Özsoy, “ARGE merkezimizde bu teknolojileri
araştırıp geliştirirken, misyonumuz
doğrultusunda savunma sanayii ve
sivil sektörün ihtiyaçlarını karşılayarak
ülkemize katkıda bulunacağız. Milli
teknolojisi olan, milli pil ve hücreler
üretecek bir sisteme doğru gideceğiz ve bu Türkiye’de ilk olacak” diye
konuştu.

Ağustos 2016’dan bu yana çalışmaları süren AR-GE merkezinin Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile
kurulduğunu kaydeden Genel Müdür
Ferhat Özsoy, “Temel hedefimiz
Türkiye’de özellikle pil teknolojilerinin çalışıldığı bir AR-GE merkezi
oluşturmak; burada yerli teknolojiler
geliştirmek ve bunu pazarlanabilir

hale getirip milli çözümlerle ülkemizin
enerji ihtiyacına katkı sağlamak” dedi.
Sivil sektöre açılacak
Bugüne kadar savunma sanayiinin
batarya ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile
getiren Genel Müdür Ferhat Özsoy,
geçen yıl işletmenin isminin Aspilsan
Enerji olarak değiştirilmesinin ardın-

Uzak doğu’ya rakip olacak
AR-GE Müdürü Samet Altınay ise, 22
mühendisle birlikte çalıştıkları AR-GE
merkezinde 17 projeyi yürüttüklerini
belirtti. Kayseri’nin üçüncü AR-GE
merkezleri olduğunu söyleyen AR-GE
Müdürü Samet Altınay, “Batarya teknolojisinde Türkiye biraz geride kaldı.
Özellikle Uzak Doğunun bu konuda
çok baskın olduğunu biliyoruz. Bu
konuda biz de Türkiye’nin altyapısını
arttırmayı hedefliyor ve projeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk ateşlemesi başarıyla yapıldı
Proje kapsamında sıralı 4 silindirli 4,5
litre ve 6 silindirli 6.8 litre yeni tasarım
motorunun prototipinin imalatı ve ilk
ateşlemesi 2016 yılında başarı ile
gerçekleştirildi. Bu motor ailesinin 4 ve 6 silindirli ilk iki üyesinin
performans ve kalibrasyon çalışmaları devam ediyor. 4 silindirli 5,2 litre
ve 6 silindirli 7,8 litre versiyonlarının
tasarım ve analiz çalışmalarını da Türk
mühendisleriyle sürdürüyor.

TÜMOSAN; TÜBİTAK desteğiyle 2012
yılında başlattığı “Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirme” projesi çerçevesinde
geliştirdiği 155-1000 arası beygir
gücü ailesinin ilk iki üyesini hazır
hale getirdi. 4 silindirli 4,5 litre ve 6
silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası’nda
gerçekleştirildi. 4 silindirli 4,5 litre ve 6
silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası'nda
gerçekleştirildi.
Motor üretimindeki 40 yılı aşkın
tecrübesiyle 45-185 BG aralığındaki dizel motor üretimine devam
eden TÜMOSAN, dünyada dizel
motor teknolojilerindeki gelişmeler
ile firma ve ülkemizin ihtiyaçlarını
da dikkate alarak 2012 yılında TÜBİTAK destekli “Yeni Nesil Dizel Motor
Geliştirme” projesini başlatmıştı.
Dünyada dizel motorlarda kullanılan
en son teknoloji olan yüksek basınçlı

püskürtme-yanma teknolojisine
(Common Rail) sahip motor ailesi
geliştirme hedefi için çalışan Türk
mühendisler, yüksek basınç artış
oranlı turboşarj ve milli olarak geliştirilecek elektronik kontrol ünitesine
sahip 155 beygir gücünden 1000 beygir gücüne kadar geniş bir yelpazede
modern bir motor ailesinin ilk iki
üyesini tamamladı.

Sırada 6 ve 10 silindirli var
Projenin devamında ise şirket, sıralı
6 silindir 9 litre ile V tipi 8 ve 10
silindirli dizel motorlarla 450-1000
BG aralığında ticari ve askeri ihtiyaçlara cevap verecek ürünlere ilişkin
çalışmalar başlatmayı planlıyor. TÜMOSAN'ın bu hamlesiyle Türkiye, yeni
motor ailesi ile dizel motor teknolojisinde, dünyadaki diğer dizel motor
teknolojisine sahip ülkelerle rekabet
imkanı elde edecek.

MİLLİ HELİKOPTERE YERLİ FÜZE
Çalışmaların bitmesiyle UMTAS'ların Atak helikopterlerinde
kullanılmasının önünde engel kalmadı. Milli Savunma Bakanı
Fikri Işık yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayi
projelerinin birer birer hayata geçtiğini belirtti. Projeler
sonucu elde edilen sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin
hizmetine sunulduğunu dile getiren Bakan Işık, "Yerli Atak
helikopterlerimiz Türk mühendislerinin eseri olan L-UMTAS
füzesiyle artık daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.
Tüm hava koşullarında görev yapabiliyor
Projeyle Türkiye kendi helikopterinden kendi füzelerini
atabilen sayılı ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin ilk yerli ana muhabere tankı olan Altay hakkında
son bilgileri kamuoyu ile paylaşan Milli Savunma Bakanı
Fikri Işık, seri üretim için kararın verileceği tarihi açıkladı!
Türkiye’nin ilk yerli ana muhabere tankı olan Altay hakkında
son bilgileri kamuoyu ile paylaşan Milli Savunma Bakanı Fikri
Işık, seri üretim için kararın verileceği tarihi açıkladı! Otokar
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç‘un, Altay Tankı’nın seri
üretimini gerçekleştirmek için gerekli altyapının ve programlamanın hazır olduğuna dair açıklamalarını geçtiğimiz
aylarda sizlerle paylaşmıştık. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,
bugün Sakarya’da katıldığı bir açılış töreninde ülkemizde
geliştirilmekte olan 3+ nesil yerli ana muharebe tankı Altay
hakkında son durumu kamuoyu ile paylaşarak müjdeli
haberi verdi.

Altay Tankı için süreç Mayıs ayında başlıyor!
Şubat ayının sonu itibariyle Altay Tankı’nın tüm testleri ve
gerekli prosedürleri başarıyla tamamladığını belirten Bakan
Işık, seri üretim sürecinin önümüzdeki ay alınacak kararlar
ile başlayacağını açıkladı. TSK’nın ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından yurt dışına ihracatı gerçekleştirilecek olan
Altay’ın, ilk prototipi için Otokar tarafından 1 milyar dolara
yakın bir harcama yapıldı. Zorlu arazi şartlarında istenilen
performansı sergileyebilmesi için 1500 BG V12 tip motora
ve 5 ileri 3 geri vites powershift özellikli transmisyona sahip
olan Altay’da, ana silah olarak 120 mm’lik 55 kalibre top
bulunuyor.
Ayrıca ALTAY tankı, ikinci silah olarak uzaktan kumandalı
7.62 mm makinalı kule tüfeğine ev sahipliği yapıyor.
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"At-unut" ve "at-güncelle" kullanım modlarına sahip
UMTAS, hedef güncelleme yeteneğinin sunduğu esneklikle
sütre arkasından atış, sütre arkasında gizlenmiş hedeflere
atış, hassas vuruş noktası ayarlayabilme ve vuruş etkinliği

ALTAY TANKI İÇİN SERİ
ÜRETİM SÜRECİ BAŞLADI
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda Roketsan'da geliştirilen tanksavar füze sistemi UMTAS, üzerinde
barındırdığı yüksek teknolojiyle modern savaş alanındaki
tüm zırhlı tehditlere karşı etki edebiliyor. Kızılötesi arayıcı
başlık veya lazer arayıcı başlık opsiyonlarıyla havadan yere
veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 kilometre azami menzil ve 500 metre asgari menzile sahip
UMTAS, gündüz gece ve tüm hava koşullarında görev
yapabilme özelliğine sahip.

değerlendirme imkanı sağlamakta olup sabit ve hareketli
hedeflere karşı kullanılabiliyor.
Milli Atak helikopterinin resmi tanksavar sistemi olarak
tanımlanan UMTAS, helikopter, insansız hava aracı, kara
araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçakları, deniz platformlarına da entegre edilebiliyor.

Büyük Reşit Paşa Nümûne Mektebi'nden sonra Bahriye mektebine (Askerî Deniz Lise) girer. Bahriye Mektebi'ndeki hocaları arasında dönemin ünlülerinden
Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi (eski Diyanet İşleri
Başkanı), Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hüseyin Cahit
Yalçın ve İbrahim Aşkı gibi isimler vardır. 29 Kasım
1920 tarihinde babasının vefatıyla birlikte Bahriye
Mektebi'nden ayrılan Necip Fazıl, 1921 yılında
Darülfünun Felsefe Bölümü'nde okumaya başlar. Bu
öğrenimini daha tamamlamadan kazandığı bursla
Felsefe öğrenimi için Paris'e gider.
“Bohem hayatı” ve bankacılık yılları
Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde
okurken Paris’te kendi ifadesiyle “bohem bir hayat”
sürer ve kumara başlar. Ancak bir yıl sonra bursu
kesilir ve yurda dönmek zorunda kalır. Türkiye'ye
döndüğünde bohem hayatını bir süre daha devam
ettiren Necip Fazıl, ilk şiir kitabını bu günlerde yayım-

lar. Örümcek Ağı (1925). 1928 yılında ise ikinci şiir
kitabı olan “Kaldırımlar” ı yayımlar. 24 yaşındayken
çıkardığı bu kitap edebiyat çevrelerinde büyük bir ilgi
ve hayranlık uyandırmıştır.
Bu arada Umum Muhasebe Şefi olarak girdiği ve 9
yıl çalıştığı İş Bankası’nda da müfettişliğe kadar yükselmiştir. Bu zaman zarfında Ankara’da Falih Rıfkı ve
Yakup Kadri ile sürekli birlikte olur. 1931’de askere
gider, 18 ay yedek subay olarak askerliğini bitirir ve
Ankara’ya döner. Üçüncü şiir kitabı Ben ve Ötesi'ni bu
yıllarda yayımlar. Artık şöhretli bir şair olan Necip Fazıl,
Aynı yıl Dergilerdeki hikâye yazılarını Birkaç Hikâye
Birkaç Tahlil adlı kitapta toplamayı da ihmal etmez.

Büyük Doğu yılları

Ahmet Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904’
te İstanbul Çemberlitaş’ta doğmuş, 25 Mayıs
1983’te 79 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.
Şair, romancı, hikâyeci, piyes yazarı, fikir adamı
ve düşünür... Necip Fazıl (NFK), 24 yaşındayken
yayımladığı Kaldırımlar adlı ikinci şiir kitabı ile
tanınmıştır.1934 yılına kadar sadece şair olarak
tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi
olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında
yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile
tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan
Büyük Doğu Dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini
kamuoyuna duyurmak suretiyle Büyük Doğu
Hareketi’ne önderlik etmiştir.

1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nü, İman ve İslam Atlası adlı eseriyle fikir dalında Millî Kültür Vakfı
Armağanı'nı (1981), Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet
Ödülü'nü (1982) almıştır. Ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı'nca
1980'de verilen beratla 'Sultan-üş Şuara' (Şairlerin Sultanı)
unvanını kazanmıştır.
Eserlerinden bazıları şunlardır: Örümcek Ağı (1925), Kaldırımlar (1928), Ben ve Ötesi (1932), Sonsuzluk Kervanı
(1955), Çile (1962), Şiirlerim (1969), Esselâm (1973), Çile (1974), Bu Yağmur.
Vasiyeti
“Fikir ve duyguda vasiyete lüzum görmüyorum. Bu bahiste bütün eserlerim, her kelime, cümle, mısra ve topyekûn ifade tarzım vasiyettir. Eğer bu, tek ve minicik bir daire içinde toplamak gerekirse söylenecek söz ‘Allah ve
Resulü; başka her şey hiç ve batıl’ demekten ibarettir.
Beni, ayrıca hususi vasiyetimde gösterdiğim gibi, İslami usullerin en incelerine riayetle gömünüz! Burada, umumi
vasiyette de belirtilmesi gereken bir noktaya dokunmalıyım.”
Çile şiirindeki şu satırlar vasiyetini teyit eder niteliktedir:

‘’Son günüm olmasın çelengim top arabam
Beni alıp götürsün tam dört inanmış adam…’’
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Babası Abdülbaki Fazıl Bey, Mekteb-i Hukuk
mezunu olup Bursa'da âzâ mülazımlığı, Gebze
savcılığı ve ömrünün son yıllarında Kadıköy hakimliği görevlerinde bulunmuştur. Annesi Mediha
Hanım ise Girit muhacirlerindendir. Necip Fazıl'ın
çocukluğu dedesinin Çemberlitaş'taki konağında dadılar, mürebbiyeler ve lalaların arasında
geçmiştir. Dedesi Maraşlı Kısakürekzade Mehmet
Hilmi Efendi, kendi babasının adı olan Ahmet Necip adını torununa vermiştir.
Gedikpaşa Fransız Mektebi'nde, Ardından Amerikan Mektebi'nde eğitime başlayan Necip Fazıl,
Büyük Dere Emin Efendi Mahalle Mektebi'nde,

Unvan ve ödülleri
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Mayıs 2017

NFK ve Aile Hayatı

17 Eylül 1943’te ilk sayısı çıkan o yıllardaki tek İslamcı dergi
olan “Büyük Doğu” dergisini çıkarmaya başlar.
Bu derginin yayınlanmasıyla birlikte Necip Fazıl’ın hayatı da değişmeye başlar. Hükümet ve idareyle iyiden
iyiye başı dede girer. Bu arada dergi defalarca kapatılıp
yayını durdurulur. Hatta zaman zaman Necip Fazıl’a hapis
yolu gözükür. Zindandan Mehmed’e Mektup bu yılların
ürünüdür. 1950 de Demokrat Parti’nin çıkardığı Af Kanunu
ile hapishaneden tahliye edilir. İşte tam bu yıllarda Sezai
Karakoç ile tanışmaya başlamıştır.

Mayıs 2017
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Dini Köşe

ÇAĞDAŞ HARİCİLERDE HİLAFET ANLAYIŞI
Yöntemi şiddet ve terör olan sapkın
gruplar sözde İslam devleti adına cihad
ve hilafet başta olmak üzere bir kısım
İslami kavramları referans aldıkları bilinmektedir. Mart Sayısındaki yazımızda
Cihad’ın Kur’an’da ve Peygamberimizin
uygulamalarında ne anlama geldiği/ nasıl
kullanıldığını işlemiştik. Bu yazımızda
ise Halife/ Hilafet kavramını irdelemek
istiyoruz. Önce Kur’an’da nasıl geçtiğine
bakalım:
“Hatırlayın ki Rabbin meleklere:
Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi” (Bakara,2/30) ayetindeki
“sonradan gelenler, sonrakiler”
anlamındaki halife kelimesi, zamanla
“Allah’ın halifesi” olarak anlaşılmış bu
yüzden de yeryüzünde “yaratıcısının
yerine geçen insan” gibi kafa karıştırıcı
ve yanıltıcı bir karşılık bulmuştur. Ancak
besbelli ki Yüce Yaratıcı tarafından
insana; iyiyi, doğruyu emredip bunun
zıtlarından alıkoymak ve çevresini imar
etmek suretiyle dünyayı yaşanır hale
getirmek gibi bir sorumluluğun verildiği
de unutulmamalıdır.
Fetih sonrası inşa edilen Fatih’in
vakfiyesine kazılan şu beyit, bu konuda
zihin dünyamızı aydınlatması açısından
önemidir: “Marifet bir şehri bünyâd
etmektir. Reaya kalbin âbad etmektir.”

HİLAFET SİSTEMİ NEDİR?

HİLAFETİN SALTANATA
DÖNÜŞMESİ

Hz. Osman’ın katli ile başlayan, Cemel
ve Sıffin savaşlarıyla alevlenen sancılı
süreçte halifelik kurumu; ciddi sarsıntılar
geçirir. Hz. Ebubekir, Ömer, Osman,
Ali ve Hasan b. Ali’den sora Muaviye b.
Ebi Süfyan’ın başkaldırması ve çeşitli
politik hamlelerle iktidarı, bir bakıma
“kılıçların gölgesinde” ele geçirmesinden sonra “toplumsal mutabakata
dayalı halife belirleme usulü” nihayete ermiş ve saltanat dönemi
başlamıştır. “Peygamberin halifesi” yerine de bundan böyle halifelere “Allah’ın
halifesi” denilecektir.
Rebiulevvel 11/Haziran 632 yılında
başlayan hilafet sistemi (Hulefa-i Raşidin); Hz. Ebubekir 2 yıl, Hz Ömer10
yıl, Hz. Osman 12 yıl, Hz. Ali 5 yıl ve
Hz. Hasan’la 5 ay olmak üzere toplam
30 yıl kadar sürebilmiştir. Sa’d b. Ubade
ve Sevgili Peygamberimizin biricik
kızı Fatma validemiz gibi halifeye biat
etmeyen kimselerin, bu yüzden ‘kınanmadıkları’da düşünüldüğünde sistemin

dini olmayıp tamamen siyasi bir kurum
olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Fitne Ateşi Söndürülemedi
Hz. Osman’ın şehadetiyle fitne ateşi
ardına kadar açılmış ve telafisi zor derin
yaralar açan olaylar meydana gelmiştir.
Hz Ali birliği sağlamak için çok çaba sarf
etmişse de uğradığı suikast sonucu şehid
edilmiş ve hedefine ulaşamamıştır. Hz.
Osman’ın, kendisini öldürmek için gelen
isyancı gruba söyledikleri manidar sözler
ise ne yazık ki gerçekleşmiş gözüküyor:
“Şayet beni öldürürseniz sonsuza
kadar birlikte toplu olarak namaz
kılamazsınız ve birlik olup düşmanlarınıza karşı savaşamazsınız…”
Nitekim siyasi sahada meydana gelen
ciddi sarsıntılar ve İslam coğrafyasının
çok hızlı genişlemesi gibi önemli nedenler
birliğin bozulmasını hızlandırır ve bütün
çabalara rağmen ‘özlenen birlik’ de bir
daha sağlanamaz.
Hz. Ali döneminde Muaviye’nin, biat
etmeyerek önemli bir bölgeyi hep elinde
tutması, Emaviler döneminde de Abdullah b. Zübeyir’in belli bir bölgeyi hâkimiyeti altında tutmasına bakılırsa aynı anda
birden fazla halifenin var olması da her
zaman görülmüştür.
İmamet
Siyasi otoriteyi ifade eden bir diğer kavram da imam/imamettir. “Önde olan,
önder” anlamındadır. Namaz kıldırana
imam denmesi de bu yüzdendir. Ancak
bu kavram, özellikle Şia tarafından Hz.

Ali’nin soyundan gelen ve Allah tarafından peygamberler gibi seçilip görevlendirilen kimseler(masum imamlar)
için kullanılır. Dolayısıyla Şia’da imamet
iman esaslarındandır.

İSLAM’DA YÖNETİM BİÇİMİ
HİLAFET Mİ?

IŞİD ve benzeri sapkın yapıların; “Hilafetin İslam’ın temellerinden biri
olduğu, bu şartın kendileri tarafından yerine getirilmek istendiği ve
bu yüzden de Müslümanları hilafet
bayrağı altında cihada davet etme
iddiaları” her şeyden önce İslam’ın temel ilkelerine bir bütün olarak bakmaktan uzak, kıyısında-köşesinde kalan keyfi
bir okuma biçimi olduğu açıktır.
Oysa meseleye bir bütün olarak
bakıldığında İslam’ın; herhangi bir
yönetim biçimi önermek yerine,
belli prensipleri ortaya koyduğu
ve yönetim şeklini de değişebilen
zamanın ruhuna uygun olarak
insanlara bıraktığı açıkça görülecektir.
Halkın belirlediği ve onayladığı erdem,
adalet ve liyakate dayalı bir sistemin İslam tarafından da kabul edilebilir olduğu
anlaşılacaktır. Buna göre İslam siyaset
teorisi; erdem-adalet ve liyakat şeklinde
formüle edilebilir. Zaten İslam’ın evrensel
değerlerinden biri de bu değil midir?
Nitekim Hz. Peygamber de halifelik ya
da başka bir yönetim biçiminden söz
etmek yerine, valilerine şu tavsiyelerde
bulunmuştur: “Allah’a karşı görev ve
sorumluluğunuzun bilincinde olun.

1-Geniş bilgi için bkz. Prof. Dr. Adnan Demircan, İslam Tarihinin ilk döneminde Önderler ve İhtilaflar.

Sadece Müslümanlara değil, herkese karşı adil olun. Emaneti ehline,
layık olana verin…”
Öte yandan ilk halifelerin; “Sadece
doğru yolda oldukları sürece kendilerine itaat edilmesini…” istemeleri ve
ahlak, erdem, istişare, hesap verebilirlik
gibi kurumlara özen göstermişlerdir.
Zamanla yeni ihtiyaçların doğması
halinde ise yeni uygulamalar ihdas etme
yolunu tercih etmişlerdir. Örneğin Hz.
Ömer; valilerinden mal beyanı alır,
görev süreleri bittiğinde, şayet açıklanamayacak bir biçimde zengin olmuşlarsa
mallarına devlet adına el koyma yoluna
giderdi. (1)
Günümüzde adı ne olursa olsun, insanları hunharca katleden, yakan-yıkan,
boğazlayan, köleleştiren bir yapının
hilafet iddiasının hiçbir dini temeli yoktur
ve olamaz da…
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yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır’a
hâkim olmasıyla birlikte halifelik kurumu
da bütün kutsal emanetlerle birlikte
Memlukler’ den Osmanlılara geçer. Bu
yüzden Yavuz, kendisine “Mısır’ın
Hâkimi” demek yerine “Hadimü’l-Haremeyn” denilmesini ister.
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Burada cevapları bulunması gereken
asıl sorular şunlardır: Hz. Peygamber
kendisinden sonra devlet işlerini
üstlenecek bir isimi işaret etti
mi; Kur’an herhangi bir siyasi
sistem öneriyor mu; hilafet
dini bir kurum mu? Ayrıca;
hilafet sisteminin gerek esası
gerek ayrıntılarıyla ilgili yeni
bir şey söyleme imkânı var
mıdır?
Özellikle şunu belirtmeliyiz ki, Hz. Peygamber

zamanında Müslümanları hiç meşgul
etmeyen hilafet meselesi zamanla ‘halledilmesi en güç siyasi problemlerden
biri’ haline gelmiştir. Bilinmesi gereken
bir diğer önemli husus da halifeliğin
‘dini/itikadi değil, tarihi ve siyasi bir
mesele’ olduğudur. Unutulmamalıdır ki,
dinde siyasi meseleler insanın sorumluluğuna bırakılmıştır.
Bilindiği gibi Hz. Peygamber’in,
kendisinden sonra devlet başkanı, başka
bir ifadeyle ‘halef’ ya da ‘veliaht’ tayin
etmesi söz konusu olmamıştır. Vefatından
sonra Hz. Ebubekir’in, istişare ile yönetime seçilmesi sonucu Resul-i Ekrem’in
‘siyasi mirasını’ devam ettirdiği anlayışıyla kendisine “Rasulullah’ın Halifesi”
denilmiştir.
Hz. Ömer ise kendisine daha çok
“Müminlerin Emiri” denilmesini isterdi. Zamanla Müslümanların başına getirilen yönetici için kısaca “Halife” sıfatı
kullanıldı. Ancak bunun kutsal bir yönetim şekli değil, getirildiği makamın Hz.
Peygamber’e göre konumunu belirlemeye
yönelik bir isimlendirme olduğu açıktır.
Nitekim daha sonraki dönemlerde Halife
kavramı Emeviler döneminde “Allah’ın
Halifesi” veya “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” olarak kullanılacak, kutsama
anlayışının şekillenmeye başladığı dönem
ise daha çok Abbasiler dönemidir.
Başta Büveyhiler, Selçuklular, Fatımiler
ve Memlukler saltanatında sembolik
bir makamdan ibaret olan Halifelikte
en önemli değişim Osmanlı Devleti’nin
Mısır’ı ele geçirmesiyle gerçekleşir. 1517

Haberler

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı
ÇEKMEKÖY’DE
Program çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Çekmeköy
Alemdağ Kültür Merkezi’nde düzenlenen gençlik ve
spor konulu bir programa katıldı. Programa Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı belediye başkan
yardımcıları, amatör spor kulüpleri yöneticileri ve çok
sayıda sporcu katıldı.

Gençlik ve spor yatırımlarının konuşulduğu programda Çekmeköy’e yapılan yatırımlar için Bakan Kılıç’a
teşekkürlerini ileten Başkan Poyraz; Çekmeköy’ün
son yıllarda spora yaptığı yatırımlarla adından sıkça
söz ettirdiğini belirti. Amatör spor kulüplerinde binlerce gencin ilgi alanına göre eğitim aldığını söyleyen Başkan Poyraz, ilçede okullardaki spor salonu
sayısının yılsonuna kadar 15’e yükseleceğini de belirtti.
Mayıs 2017

Mayıs 2017

G

ençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Çekmeköy’de gençlik ve spor konulu bir programa
katıldı.

2017-18
Moda

Moda

BAHAR MODASI

Mayıs ayının gelmesiyle havalar iyiden iyiye ısındı ve 2017
ilkbahar yaz modası gardırobumuza yansımaya başladı. Bu
yılın yazında yine çok iddialı
parçalarla nostaljik esintiler
göreceğiz. Desen, kesim ve
işlemeleriyle kendinizi 80’li
yıllarda hissedeceksiniz. Vitrinlerde çokça göreceğiniz ve
bolca giyeceğiniz parçaları daha
yakından inceleyelim;
İŞLEMELER: Kalabalığın içinde
öne çıkmak istiyorsanız, bir
sonraki parti için nakışlı bir
elbise veya sokakta yürümek,
ofis kombini yaratmak için daha
rahat ama yine işlemeli model kullanabilirsiniz. Geçmişten

günümüze gelen işlemeler bu
sezonda vitrinlerde yerini alacak.
Ayakkabıdan çantaya her alan
da göreceğimiz işlemeler sezonun vazgeçilmezleri arasında
gözüküyor.
MAVİ-BEYAZ ÇİZGİLER: Aslında
2 sezondur hayatımızın içinde
olan, yaz sezonunda oldukça
kullanımlı hale gelen mavi beyaz
çizgililer bu sezon en gözde
dönemine geliyor, özellikle detaylar karşımıza çıkan bu trend
aslında modern denizci teması
ile karşımızda. Alıştığımız denizci hareketinden daha farlı
siluetlerle karşımıza çıkan bu
akım bu sezon da en kullanışlı parçalardan olacak.

BOL KESİMLİ PANTOLONLAR: Geçtiğimiz sezonda vitrinlerde gördüğümüz bol pantolonlar bu sezonda vitrinlerde
yerini alıyor. Rahatlığı ve duruşu ile bu pantolondan mutlaka
dolabınızda bir tanede olsa bulundurmalısınız. Sezonun en
rahat parçası olmayı hak ediyor.
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BASKILI T-SHİRT: Her şeyle baskılı tshirt sloganını tutturalım!
Sezonun baskılı tshirt trendinin detaylarını oldukça sık göreceğiz. Hem klasik hem şık olan baskılı modeller bu sezonda
vitrinlerden düşmeyecek gibi.
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İSPANYOL PAÇA PANTOLONLAR: 2017 yılının modasında
rahatlık öne çıktığından, İspanyol paçalar geri dönmektedir.
İspanyol paça; rahatlığı, şıklığı ve kombin basitliği sebebiyle, hemen bütün kadınlar tarafından kabul gören bir moda
olmuştur. 70’li yılların etkisini bırakmak istemiyoruz o yüzdendir ki İspanyol paça modellerini üst raflarda göreceğiz.

Ekonomi

Moda

17 NİSAN SABAHI
ELBİSELERDE ÇİÇEK DESEN
TRENDİ: Baharı adeta üzerinizde çiçek kokularını burnunuzda hissedeceğiniz cıvıl-cıvıl bir
model daha işte bu yazın renkli ve
rengârenk çiçek modelleri hem
elbise hem tshirtler de göreceğimiz bu model yaz mevsiminin
trendi olacak.

PİYASALAR

16 Nisan. Bir referandum sürecini daha geride bıraktık. Çok şeyler söylendi ve yazıldı! Kimileri arkadaş grupları arasında ve hatta sosyal medya mecrasında kendi tahminleri hakkında iddiaya bile girdiler. Mutlu olanlar
da oldu üzülenler de… Peki, ama bu referandum ekonomide neyi değiştirdi? Referandum sonrası 17 Nisan
sabahı piyasalara ne gibi haller oldu, bir bakalım.

TL!

Anayasa değişikliği için yapılan
halkoylamasında, "evet" çıkmasının
ardından TL, erken işlemlerde dolar
karşısında yaklaşık 2,5 yükselerek 3,6188 seviyelerine tırmandı.
Seçimin ardından gelen kurum
beklentileri, Türk Lirası’nın ve Türk
varlıklarının değer kazanacağı
yönünde. Bir anlamda seçimlerden
‘Evet’ çıkması TL için destekleyici
bir unsur oldu.
PUANTİYELİ DESEN MODA: Bu büyükçe noktalı baskılar gerçekten bir
elbiseye anlam katıyor ve gözümüze daha hoş görünüyor. Puantiyeli
desenleri moda haftalarında pistlerde sıklıkla gördük. Klasik siyah beyaz
puantiyeler hala trend olmaya devam ediyor. Bu puantiyeler çeşitli renklerle bezenerek daha modern hala getirilmiş.2017 ilkbahar-yaz desen
trendlerinden ona göre gardırobunuzu oluşturun.
GEOMETRİK DESENLİ ELBİSELER: Dengeleyici geometrik cisimler
desenlere ifade kattı. Düzensizce yayılmış geometrik şekiller elbiseleri
baştan aşağı yeniden canlılık kattı.
KAMUFLAJ DESENLER: Düşmanı şaşırmak için kullanılan askeri birlikler
tarafından giyilen baskılı kamuflajlar elbiselerde de yerini alıyor. Kuvvet ve
güç simgesi olarak gördüğümüz modeller bu sezon en çok kullanılacak
modeller arasında. Canlı turuncu, yeşil tonlarda boyanmış ve orijinal haki
rengi ile yer edinmiş kendine.

Döviz!

Buna karşın doların tepkisi ise son derece sert oldu. Yani dolar son 3,5
ayın en düşük seviyelerini gördü. Dolar/TL, 14 Nisan Cuma günü yurt
içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiş ve hafta kapanışına yakın
uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı. Uluslararası piyasalarda bankacılar bu sert yükselme trendinin referandum ile ilişkisinin
olmadığını sadece “düşük hacimli elektronik piyasada yapılan keriz
silkeleme operasyonu” olduğunu belirtti. Bu hareketin 17 Nisan sabahı
için bir baz teşkil etmediğini de belirtmişlerdi de. Nitekim öyle de oldu.
17 Nisan sabahı dolar fiyatları 3.65 seviyesine gerilerken ilerleyen saatlerde 3.62 seviyelerini bile gördü. Euro/TL ise aynı saatlerde uluslararası piyasalarda 3,8637 seviyesinden işlem görmekteydi.

Faiz!
Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi,
17 Nisan sabahı ilk işlemlerde düşüşle açıldı. Cuma günü yüzde
11.11 seviyesinden kapanan 24 Şubat 2027 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.89'a kadar geriledi. Bu durum spot
piyasalarda ise aynı saatlerde yüzde 10.90 seviyelerine kadar
geriledi.

Borsa!

Borsa İstanbul ise 17 Nisan’ın güneşli sabahına 667 puan ve yüzde 0.74
değer artışla 90.731 puandan başladı. Kar
satışlarının da gözlendiğine şahit olduk.
BIST 100, 17 Nisan sabahı saat 10:05 itibariyle 90.163 (+96) seviyesinde yer aldı.

Güzel ülkemin 17 Nisan sabahında olup biten durumlar kısaca
böyleydi değerli Çekmeköy 2023 okuyucuları. Ülkemizde referandumdan ‘Evet’ oyunun çıkması bir anlamda siyasi
belirsizliğin ortadan kalkmaya başladığını, yatırımcının güvenin
tazelendiğini ve ekonominin üzerinde pozitif bir etki oluşturduğunu göstermektedir. Halkoylamasının gündemimizden
düşmesiyle, hükümetin reformlara ve ekonomiye daha fazla
odaklanacağı beklentisi, yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin
devam etmesini sağlayabileceği kanaatini taşımaktayım.

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

Röportaj

Röportaj

15 TEMMUZ GAZİSİ

ÜZEYİR CİVAN
O kara gün… Diğer bir ifadeyle akla
karanın gün yüzüne çıktığı gün…
15 Temmuzda imanından başka
kendini savunacak bir şeyleri olmadığı halde vücudunu siper
eden yüzlerce şehitlerimiz ve
gazilerimizin olduğu gün…
Çekmeköy2023 Dergisi olarak bu
sayımızda 15 Temmuz günü
Sabiha Gökçen Havaalanında gazi
olan Üzeyir Civan’la birlikteyiz…

İlk nasıl
duydunuz
darbe girişimini ve nasıl bir
tepki verdiniz?
İlk darbe girişimini duyduğumda Gebze’ de idim. Burada ailem ve akrabalarımla zaman geçirdiğimiz yazlık bir
yerimiz var. Hep birlikte hafta sonunu
değerlendirmek için buraya geliriz.
Malum İstanbul çok kalabalık, biraz
dinlenmek için köy havası iyi geliyor. Yazlık ile İstanbul arası yirmi beş
kilometre olması büyük avantajımız.
İstanbul içerisinde Avrupa yakasına
ulaşma süresinden daha kısa sürede
yazlığımızda olabiliyoruz.
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1966 Gümüşhane Şiran doğumluyum.
Sekiz yaşında İstanbul’a göç ettik.
Bilirsiniz o dönem iş bulmak zordu.
İstanbul Göztepe ilçesine taşındık.
Burada ilkokul 3.sınıfta kalmıştım
kaldığım yerden eğitime devam ettim.
İlkokul ve Ortaokul eğitimimi Faik Reşit
Unat ilkokulunda, Lise eğitimimi yine
Göztepe’de bulunan Kadıköy Mehmet
Beyazıt lisesinde tamamladım. 2 yıllık
ön lisans üniversite eğitimimi Trakya
Üniversitesi Tekirdağ meslek yüksekokulunu bitirdim. Ardından askerlik
görevimi Aydın ve Burdur’da icra ettim.
Askerlik vazifemi bitirdikten sonra 1996
yılında amcamın kızı ile evlendim ve
üç evladım var. 19 ve 18 yaşlarında
iki kızım 16 yaşında bir de oğlum var.
Büyük kızım bizim(gazilere verilen
kamu görevi) durumumuzdan dolayı
diyanet işlerine devlet memuru olarak
atandı. Diğer iki çocuğum da lise
eğitimine devam ediyorlar. İstanbul’a
geldiğimiz dönemde on senelik süre
Göztepe’de ikamet ettim sonrasında
Tuzla’ya taşındım, halen burada ikamet
etmekteyim. Mesleğim elektronik
üzerine ve imes’te ufak bir işyerim var.

Burada elektronik
kart tamiri işlerini
yapıyoruz. Aynı
zamanda emekliyim. En son kolumu
kaybettikten sonra
yakın bir arkadaşımı
iş yerime ortak
ettim. Şu an işleri
onunla birlikte devam ettirmekteyim.
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Gazi Üzeyir Civan’ı
tanıyabilir miyiz?
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yaklaştığımızda yollar kalabalıklaşmaya başlamıştı. Arabalar durmaya başlamıştı ve ben inip yürümek
istedim. Biraz ilerden silah sesleri
geliyordu ve o sese doğru ilerlemeye başladım. İleride olan
akrabalardan biri eşimin kardeşini aradı… Sakın ileriye gelmeyin
burada polisleri vurdular… Önde
tekbirlerle yürüyen bir grup vardı
onların yanına ilerledim tabi o
sırada kalabalıktan ailemden ve
akrabalardan kimseyi göremiyordum. İlerde askerler mevzi almıştı,
o tarafa yöneldim. Askerler gözü
dönmüş gibi ateş ediyordu. Bir

Ailecek akşam yemeğini yedik
ve yatsı namazını kıldım. Akşam
her zaman ailecek akrabalarla
toplanıp çay içip sohbet ederdik.
Tam o sırada amcamın kız uzaktan telaşlı bir şekilde geldiğini
gördüm. Ne oldu kızım dedim.
Amca haberlerde İstanbul’da
darbe olduğunu söylüyorlar.
Kızım hangi devirdeyiz ne darbesi
dedim. Amca internette sosyal
medyalarda da aynı haberi veriyorlar dedi. Yudumladığımız çaylar boğazımıza dizildi. Sonra televizyonda köprünün kapatıldığını
gördüm. Bazıları bomba ihbarı
bazıları darbe yapılıyor diyorlardı.
Sonra başbakanımızın açıklamasını dinledim. O zaman darbe olduğu ve olayın ciddiyetinin farkına
vardık. Mümkün olmayacak bir
durum gerçekleşiyordu. Bizimde
bir şeyler yapmamız lazım deyip
toplanıp evden çıktık.

Korkmadınız mı evden
çıkarken?
O akşam bizde bambaşka ruh hali
vardı. Vurulacakmışız, ölecekmişiz
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Oturduğumuz bina aile apartmanıdır. 15 Temmuz günü hep
birlikte kahvaltı yapıyorduk. O
sırasında yengem rüyasında,
benim devletle bir mahkememin
olduğunu gördüğünden bahsediyordu. Hayırlısı olsun demiştim.
Bir de Cuma namazında duyulan

’’Adaletin olmadığı yerde İslam’ın
tesisi olmaz’’
Bu vatan hainleri Müslümanlık
için bir damla gözyaşı akıttığını
görmedim. Ama sonrasında 15
Temmuzdan sonra sayın cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı
olduğunu gördüm. Türkiye’ye
bunları yapan fetö örgütü, Yahudiler ve Hristiyanlara şirin
gözükmek için ellerinden gelen

ne varsa fazlasıyla yaptılar. Bu ülke
ne zaman onun çarkına çomak
soktu o zaman etmediği beddua
vermediği fetva kalmadı o hoca
müsveddesinin… Kusura bakmayın
bu ülkeye yapılanları fark ettikçe
çıldırıyorum. 15 Temmuz gününe
dönersek darbe haberini alınca
tüm akrabalarla birlikte evden
çıkmaya karar verdik. Nereye
gideceğimizi ve nasıl bir durumla
karşılaşacağımızı bilmiyorduk.
Nereye gideceğimizi düşünürken
stratejik noktalardan biri olan
Sabiha gökçen havaalanına gitmeye karar verdik. düşündük ve
stratejik bir yere sahip olan Sabiha
Gökçen Havaalanına gitmeye
karar verdik. Ailem ve akrabalarımla birlikte iki araba yola çıktık.
Aracımıza benzin almak için istasyona girdik, fakat yakıt vermek
istemediler biraz tartıştıktan sonra
yakıtımızı alıp yola koyulduk. Nasıl
bir psikoloji içinde isem kaç yıldır
kullandığım yolları karıştırır oldum. Yol alırken geçtiğimiz bütün
köylerin camilerinde sela okunuyordu. Saat gece bir veya bir
buçuk gibi idi… E5 te çok trafik
olacağını düşünerek Orhanlı’ya
yöneldik üst taraftan havaalanına gidecektik. Orhanlı gişelerine

hem aileme bilgi veriyor, hem de
nereye götürdüklerini söylüyordu.
Hastaneye vardığımızda yanlış
hatırlamıyorsam ilk yaralı gelen bendim… Hastane görevlileri
yetkililere haber verdi ve yetkililer
bütün doktorları göreve çağırdı.
Doktorlar geldi ve ben hala
kendimdeydim. Doktor çok kan
kaybetmişsin bilincinin yerinde
olması tam bir mucize olduğunu
söyledi. Sonra ameliyata aldılar,
kendime geldiğimde sabah
olmuştu. Başımda yeğenim vardı.
Sordum ne oldu vatan selamette
mi? dedim. Yeğenim askerlerin
teslim olmaya başladığını söyledi.
Ve derin bir oh çektim. Vatanımızı
korumamıza yardım ettiği için…
Allah’ıma şükürler olsun.
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Olay günü nerde gazi
oldunuz yanınızda
kimler vardı?

konuşulan bazı
şeyler olmuş. Bu
konuşmalar sekiz
on saat sonra
darbe olacağı
söylentisi olmuş. Arkadaşımdan
duyduğum kadarıyla o gün başka
camide olduğum için sonradan
duydum bu olayı… Hatta benim
çok eski arkadaşım da varmış bu
söylentiden bahsedenler arasında
(uzun süredir görüşmediğim bir
arkadaş). Bu bahsedilen arkadaş
çok sık yurt dışına çıkıp gelen
biriydi biz de normal olarak iş için
çıktığını düşünüyorduk… Meğer
durum farklıymış… Ve o gün
fark ettim ki dinimizi kullanarak
masum insanlarımızı çocuklarımız askerlerimizi polisimizi
kullanmışlar. Kendini hoca sanan
müsveddeler… Onlarca masum
insanımızı katlettiler. Dinden
imandan nasibini almamış din
düşmanları…

genç gördüm gözlerinde tarif
edilemez bir korku ile koşarak geri
geliyordu. Tam o sırada askerlere
elimi sallıyordum yapmayın diye
siz bizim askerimizsin bize sıkamazsın diyordum. Elimde bir acı
hissettim… İlk gördüğümde kan
pıhtısı sandım ama elime şarapnel parçası isabet etmiş. Elimden
vurulmuştum… Şarapnel parçası
Orta parmak kemiğimi kırmıştı.
Sonra ellerimi havaya sallayarak
durmalarını işaret edecektim.
Kolumu kaldıramadım ve fark
ettiğimde, kolumu tutan sadece
deri ve et parçası kalmıştı. Koluma isabet eden mermi
çıkarken parçalamış…
Sonra birkaç genç beni
daha geriye getirdi. Bir
araba ayarlayıp hastaneye götürdüler. Bir
yandan eşim yeğenim
vurulduğumu öğrenmişler, beni hastaneye
götüren yanımdaki genç
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sakat kalma ihtimali aklımıza
gelmedi ki… Korku aklımıza
gelsin…

Bunların olacağını
bilseniz yine de çıkar
mıydınız sokağa?
Her vatanını seven evladın
yapması gereken bu… Hayatımın son anı olacağını
bilsem bile yine çıkardım.
Allah bana ve tüm Müslümanlara şahadet şerbetini içmeyi
nasip etsin. Ve hiç pişmanlığım
yok… Allah’ım bana bu gazilik
şerefine nail olmayı nasip etti.
Allah’ıma binlerce şükürler
olsun bu günahkâr kuluna
böyle bir şans fırsat verdi…
Allah inşallah herkese nasip
eder. Gazilik şerefini son nefesimize kadar koruyabilmek ve
şerefle Allah’ımızın huzuruna
gitmek nasip olur inşallah.
‘’Sultan Süleyman’a kalmayan dünya bize
mi kalacak’’
Peygamber efendimizin cihattan
dönerken bir sözü var: ‘’Asıl cihat şimdi
başlıyor’’ gerçekten de asıl şimdi başlıyor.
Allah yar ve yardımcımız olsun.

Şu an ne hissediyorsunuz?

Hislerim duygularım nasıl anlatsam ki…
Ben size kısaca ifade etmeye çalışayım.
Kardeşlik birlik beraberliğin hala bitmediğini iyi insanların hala var olduğunu gördüm. 15 Temmuzdan
önce bir elin parmağı kadar
arkadaş, dostum vardı. Şimdi saymakla bitiremeyeceğim arkadaş ve dost
sahibi oldum. O gece
birbirini tanımayan
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yüzlerce insan sırt sırta verdi.
Allah’ım bizleri birlik beraberlik
içinde yaşamak nasip etsin…

Darbe girişimi siz ve
sizin gibi kahramanlarımız tarafından
püskürtüldü. Peki, sizin
için her şey normale
döndü mü? Hayatınızda
neler değişti?
Hayatımda değişenler oldu ama
ben hala eski Üzeyir’im değişen
bir şeyim olmadı. Yaralanmışım,
kaybettiğin uzuvlarım olmuş bu
benim için hiç önemli değil. Yine
sokaklara çıkmam gerekirse yine
çıkarım. Şu fani dünyada vatan
için bir şeyler yapabilmek en
güzeli… Hayatımdaki en güzel ve
tek değişiklik… Çevremde bazı
kardeşlerimizin kendi durumlarını kaldıramayanlar psikolojik
sıkıntılar yaşayanlar var, Allah
onlara da kolaylık ve sabır versin.
Gerçekten çok güzel anlamlı bir
şerefe nail oldular. En iyi şekilde
korumak nasip olsun inşallah…

Hain darbe girişimi duyulduğu an sokaklara
çıkan vatandaşlarımız
evinden çıkmayanlara karşı cephe aldığı
söyleniyor. Sizce doğru
mu?

Bana kalırsa onlar olayın vahametini tam anlayamadılar. O kadar
olan olaydan sonra hala tencere
tava çalarak tepki gösteriyorlarsa onları Allah’ a havale ediyorum. Bizler vatan derken kendini huzurunu, karın tokluğunu
düşünüp market, benzin ve ATM
kuyruklarına girenlere diyecek
kelime bulamıyorum. Onlar için
sadece; “Allah onların akıllarını
başlarına devşirmek nasip etsin”
diyorum.

hep doğrudan yana olmaya
çalıştık. O işlere kalkışanlar
için Allah’ın kitabından var
olan bir söz söylemek istiyorum;
“zan ile hareket etmeyin”
olayların gerçeğini öğrenin.
Emin olun ki yanlış olduğunu
görecek ve doğruyu ayırt
edebilecekler…

Hem kurucu hem
üyesi olduğunuz
15 Temmuz Şehit
Yakıları ve Gaziler
Derneği’nin kurulma
amacı nedir?

Derneğimizin kurulma amacımız
tamamen şehit yakınları ve gazilerimizin birliğini beraberliğini
sağlamak içindir. Hiçbir şekilde çıkar amaçlı değildir. Sadece
hak ve hukuktan yana olan bir
dernektir.

15 Temmuz Şehit
Yakıları ve Gaziler
Derneği’nin kurulmasına öncülük edenler
kimlerdir?

Kurulmasında destek veren
arkadaşlarımız, ben, dernek
başkanımız Musa ilhan, 15 Temmuzun Nene Hatunu Safiye bayat
kardeşimiz, bir diğer gazimiz
tankın 2 defa üzerinden geçen
ve bir kolunu kaybeden Sabri
Ünal, tankın önüne ilk yatanlardan Metin Doğan öncülüğünde
kurulmuştur. Hatta 15 Temmuzun
simgesi haline gelmiş Ömer Halisdemir’ in kardeşi Savaş Halisdemir’
in bir sonraki genel kurulumuzda

yönetimimize girecek inşallah,
bizim tüm gazi ve şehit yakılanlarını bu çatı altında toplamak
gayemizdir…

Derneğinizin bünyesinde
verilen konferansların
içeriği nedir, başka bir
organizasyon düşünceniz var mı?
Konferansların içeriği 15 Temmuz
gecesinde başımızdan geçenleri
paylaşıp o gecenin gerçekliğini ve
davamızı anlatmaya çalışıyoruz.
Bunun neticesinde vatanımızın
birlik bütünlük içerisinde davamızın İslam davası olduğunu
görüyorlar ve bizi yakından
gördüklerinde olayın yaşananların gerçekliğini hissediyorlar.
Vatanımız üzerinde oynanan oyunların büyüklüğünü bir kez
daha göstermiş oluyoruz.
Derneğimizin yapacağı organizasyonlar olacak ama öncelikle
bizim 15 Temmuzdaki komutanımız Şehit Ömer Halisdemir ve
İzmir’de şehit olan polisimiz Fethi
Sekin’ in kabrini ziyaret etmek ve
bunun gibi birçok organizasyonlar…
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Benim çevremde öyle kişiler hiç
olmadı ya da ben fark etmedim.
Duyduklarımız oldu onlara da
kulak asmadık gerçeklik durumunu bilmediğimiz için… Biz
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Gazilik üzerinden
tabiri caizse prim yapan insanlar olduğu
düşünülüyor. Siz böyle
bir şeye şahit oldunuz
mu?

İKİ

Siir

BİR

Hasretinden Prangalar Eskittim

Sair

Seni, anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni,
Namussuza, halden bilmeze,
Kahpe yalana.
Ard-arda kaç zemheri,
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
Dışarda gürül-gürül akan bir dünya...
Bir ben uyumadım,
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana
Bir bu yana...

Ahmed ARİF
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana, bir bu yana... diyor
Arif'imiz...

Seni bağırabilsem seni,
Dipsiz kuyulara,
Akan yıldıza,
Bir kibrit çöpüne varana,
Okyanusun en ıssız dalgasına
Düşmüş bir kibrit çöpüne.

Yankının, hüznün, kederin tercümesi... Hani derler ya insan
kendisinin yansımasıdır. Ahmet
Arif de kendinin yansıması sanki...
Suretindeki ciddiyetin yanı sıra
hecelerin kelimelerin adamıdır. O;
üç kelimeyle dünyaları özetleyen
adamdır...
Bizi biz yapan köklerimizdir.
Bazen bir dağa, bazen umuda,
bazen Sevdaya açılır kapılarımız.
İşte böyle vuku bulan şiirlerin
yani Anadolu'nun şairidir Ahmed
Arif. O; hasrete de, Sevda'ya da,
dağlara da umut olan şairimiz. Bir
tek kitabı bile altmış kez baskıya
çıkan Arif; halkın şairidir...
Terk etmedi Sevda'n beni...
tınılarıyla kulaklarımıza kadar İşler
kelimelerindeki içtenlik.
Bir söyleşi de şöyle anlatır
sevincini :
"Yaşamımda en büyük sevinci baba olduğum gün duydum.
İnanır mısınız tam iki yıl oğlumun
nüfus kağıdını cebimde taşıdım.
Cebimdeki sanki dünyanın
en zengin cüzdanıydı. Oğlum
olmuştu... Oğlum; dünyanın en
güzel güvercini... Dünyanın en
güçlü silahı" der. Hani bazen
düşünürüz ya, şairlerin dünyası,
penceresi nasıldır diye, işte bu
satırlar en güzel cevabı. Çünkü
biz biliriz ki O hasrete prangalar
eskitmiş bir şair! Ahmed Arif tek

Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri,
Payı yok, apansız inen akşamdan,
Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...

Anadolu

Beşikler vermişim Nuh'a
Salıncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır,
Anadoluyum ben,
Tanıyor musun?
bir kitap yazarak oğluna, sevdiceği
Leyla'sına aşkına, halkına, heyecanını tek bir kitapta toplayabilmiştir.
Kendisini Ahmed Arif olarak
tanıyor olsak da asıl adı Ahmed
Önal'dır. Yaşamı boyunca Hakkı arayan, ezilenin ve güçsüzün
yanında olan, memleketin uğruna
öldüm diyebilen güzel yürekli
adam...
Ahmed Arif dağların sesidir,
uyruklum tanımayan, yaşsız

dağları <asi> dağların. Uzun ve tek
bir ağıt gibidir kelimeleri... Daha
Deniz görmemiş çocuklara adanmıştır. Yaban çiçeklerin arasında,
bir hançer kabzasına işlenmiştir.
Her tanesinde umut, keskin bir
parıltı vardır, deriz ya köklerimiz mühimdir; Arif, şiirlerinde de
her yapıtında da işte bu köklerin
hayatın tutarlılığını taşıyor. Cesareti söylüyor bizlere. Yiğitliği; bir
Pınar'dan akan su misali, içinde
yanan yangını bazen bir tipi gibi...

Utanırım,
Utanırım fıkaralıktan,
Ele, güne karşı çıplak...
Üşür fidelerim,
Harmanım kesat.
Kardeşliğin, çalışmanın,
Beraberliğin,
Atom güllerinin katmer açtığı,
Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,
Kalmışım bir başıma,
Bir başıma ve uzak.
Biliyor musun?
Binlerce yıl sağılmışım,
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı, seher-sabah uykularımı
Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,

Haraç salmışlar üstüme.
Ne İskender takmışım,
Ne şah ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Selam etmişim dostuma
Ve dayatmışım...
Görüyor musun?
Nasıl severim bir bilsen.
Köroğlu'yu,
Karayılanı,
Meçhul Askeri...
Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasıl severdi.
Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı
Minareden, barikattan,
Selvi dalından,
Ölüme nasıl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun?
Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.
Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun?

Dekorasyon

Dekorasyon

Ev Dekorasyonu

VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

H

epimiz evlerimizin dışarıdan bakıldığında
güzel görünmesini, kendi tarzımızı yansıtmasını, rahat ve ferah olmasını isteriz. Ancak
ev dekore etmek de herkesin yapabileceği
bir iş olmasa gerek. Bu nedenle evimizi dekore
ederken olabildiğince ince eleyip sık dokumaya
çalışırız. Tüm bu uğraş ve çabaya rağmen, dekorasyon sırasında yaptığımız birkaç küçük hata ve
yanılgı sonucu ortaya çıkan şey çoğu zaman bizi
tam anlamıyla memnun etmez.
Peki dekorasyon sırasında hangi noktalarda
veya konularda yanlışlar yapıyor olabileceğinizi
hiç düşündünüz mü? Mağazada gördüğümüz
beğendiğimiz eşyalar ev içerisinde yerini alınca
mağazada gördüğünüz kadar etkileyici ve istediğiniz gibi olmuyor mu? Eve gelince boyutu ya da
rengi mi değiştiriyor? Bu tamamen yapılan yanlış
alışverişten kaynaklı bir durum. Gelin bu hatalara
bir göz atalım. En sık yapılan dekorasyon hatalarından uzak durarak evinizde ferah ve şık ortamlar
oluşturabilirsiniz.

Dekorasyon Planına Sadık Kalın
Evinizle ilgili dekorasyona başlamadan önce boş
olan eve düşündüğünüz fikirleri uygulamak daha
kolay olacaktır. Boş olan odalarınızda boya ve
tadilat işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra duvar
renklerine göre hareket edebilirsiniz. Bu sizin için
bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Eğer eviniz ışık
almıyorsa duvarlarda açık renkleri tercih etmeniz de
doğru bir tasarım olacaktır. Buradan sonra mümkünse mobilya yerleşim planı yapmak ya da eskizler
çizmek de görünüm hakkında size fikir verecektir.

A ksesuarlarınızı Özenle Seçin
Mobilyalarımızı aldık ve rahatladık sanıyorsanız
yanılıyorsunuz. Dekorasyon yapmanın en zevkli ve
titizlik isteyen bölümü şimdi başlıyor. Aksesuar alırken
çoğunlukla gözümüze hoş gelen parçaları evin havasına uysun ya da uymasın alabiliyoruz. Burada unutulan
nokta odaya girildiğinde yalnızca aksesuara
değil odanın bütününe bakıldığıdır. Bütünlük ve
odak dengesini bozmayacak aksesuarlar evinize
canlılık katarken, göz zevkimizi de bozmaz. Sehpalarımızın üzerinde sade örtüler kullanabilir.
Mum, şamdan ya da biblolarla farklılık sağlayabiliriz. Duvarların bomboş kalmaması için de
tablolar asabiliriz. Tablo kullanacaksak doğru
yüksekliğe tablolarımızı asmalıyız. Bu şekilde duvarların olduğundan kısa ya da uzun
görünmesini önleriz.

Bütünlük ve
odak dengesini
bozmayacak
aksesuarlar evinize
canlılık katarken,
göz zevkinizi de
bozmaz.
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En önemli kısım ise mobilya seçimidir. En sık yapılan
dekorasyon hatalarından biri de evin her odasını
mobilyalarla doldurmak ve kişilere hareket alanı
bırakmamaktır. Geniş bir oda için bile tek bir mobilya takımı çoğu zaman yeterlidir. Az sayıda mobilya
almış olsanız bile evde var olan eski ve yer kaplayan
eşyalar görünümü çirkinleştirecektir. Odaların
köşelerine ya da makul noktalara yapılan duvarla
aynı renkte gizlenmiş dolaplar sizi bu fazlalıklardan
kurtarır ve boş alan yaratır.

Mobilya alırken aklınızda bulunması gereken bir diğer
konu da farklı tarzları bir arada kullanmak yerine evin
tamamına hakim olacak bir tarz seçmenizdir. Mobilyaların güzel renkleri ve farklı görünümleri de sizi
cezbedebilir. Mobilya alırken şıklığın yanında muhakkak rahatlık ve konfora da önem göstermelisiniz. En sık
yapılan dekorasyon hatalarından biri ışığa göre mobilya seçmemektir. Fazla ışık almayan mekânlarda açık
renk duvarlar ve ışığı yansıtacak açık renk mobilyalar
kullanılmalıdır. Açık renkler huzur verirken, canlı ve
yoğun renkler sürekli vakit geçirdiğiniz mekânlar da
göz yorucu olabilir.
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Görünüşe Kanıp Mobilya Aalmayın

Uyumluluk ve Rahatlığa Önem Verin

Dekorasyon

Işıklandırmadan
Vazgeçmeyin
Evinize uygun mobilyaları ve aksesuarları seçtiniz. Üstelik her şey de istediğiniz gibi oldu. Ancak yine de içinize
sinmeyen bir şeyler var ve ne olduğunu
merak ediyorsunuz. Cevabı çok kolay
yetersiz ya da yanlış ışıklandırma
kullanımı. En sık yapılan dekorasyon
hatası olan ve çoğu zaman sebebinin
ne olduğunu da bulamadığınız durumdur. Eğer evinizde yeterli ışıklandırma
olmazsa kendinizi sürekli yorgun
hissedebilirsiniz, enerjiniz düşer ve
evde vakit geçirmek istemezsiniz. Işıl
ışıl bir ortam da göz sağlığınız için
oldukça yorucu olacaktır. Hatta sizi
daha gergin ve sinirli bile yapabilir. Bu
sebeple evinizdeki doğru aydınlatma
noktalarını belirleyebilirsiniz. Bu sizin
için yeterli olmazsa spot ışıklarla hem
şık bir görünüm elde edersiniz, hem de
ışıklandırmanız daha iyi olur.

Dikkat Etmeniz
Gerekenler;

Trendler çok eğlenceli
olabilirler
ama çok çabuk gelir ve
geçerler. Dekorasyonda akıllıca olan büyük parçaları klasik
seçmektir. Böylece modaları
asla geçmez. Daha sonra
dekorasyonunuza daha ucuz
ve küçük parçaları, trendlere
göre, ekleyebilirsiniz. Böylece
dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Küçük eşyalar
Fazla eşyadan kaçının Vazolar, şamdanlar, aynalar ve diğer çeşitli eşyaları
fazla sayıda kullanmak, siz fark etmeden başınıza gelebilecek bir hatadır. Her küçük ve güzel ayrıntıyı bir
yerlere koymak istemek ve onlara yer
bulmak çok kolaydır. Fakat bunlar bir
araya gelince, ortalık şirin değil dağınık
duracaktır.

Temalı odalar
Kulağa çekici gelse de aslında bu oldukça kötü bir fikirdir. Temanızın modası geçebilir ya da siz ondan sıkılabilirsiniz. Temanızı değiştirmek istediğiniz
zaman da, her eşyanızı o temaya göre
almış olduğunuz için her şeyin yenisini
almanız gerekir.
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Bir dükkana girip koca bir yatak odası
ya da yemek odası takımını almak kolay ve iyi bir fikir gibi görünebilir. Ama
siz, evinizin gerçekten bir katalogdan
çıkmış gibi mi görünmesini istiyorsunuz? Dekorasyonda kalıplardan
kaçının ve içine kendi zevkinizi katın!
Trendlerin hepsini kombinlemeyin.
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Dekorasyon kalıplarından kaçının

Optimum

EVLERİ

Röportaj

Savaş Kıralioğlu kimdir, kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
1954 Trabzon doğumluyum, İ.Ü.Edebiyat. Fak. Ve
İ.Ü.İşletme İktisadi Ens. Ayrıca AÖF İşletme bölümü
mezunuyum. Öğretmenlik, Bankacılık. Ticaret gibi
çalışmalarının yanı sıra 40 yıllık çalışma hayatımın son
10 yılında site müdürü olarak görev yapmaktayım ve
6 yıldır Optimum evlerinde Site müdürlüğü görevini
yürütmekteyim.

Tatil günlerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
Günümü eşimle birlikte yürüyüş, sinema, tiyatro,
müzik vb. etkinliklerle değerlendiririm. Benim tatil
günüm Pazar değil aksine pazartesidir. Çünkü site
çoğunluğunun evde olduğu ve müdürün en fazla ihtiyaç hissedildiği gün pazardır. Pazar günü tüm
çalışanlarında sitede görevde olması hizmet kalitesi
açısından önemlidir.

SİTEDE YAŞAM

Siteniz kaç blok ve daireden oluşmaktadır?
Optimum Evleri 100 dönümlük bir alan üzerinde 72 müstakil evden oluşmakta, her bir ev tek
başına bağımsızdır, yatay mülkiyet esasına göre
yapılandırılmıştır. Oturanlarımızın her türlü sosyal
ihtiyaçlarını giderecek alt yapı ve sosyal tesislerimiz
fazlasıyla mevcuttur.

Sizin yönetiminiz kaç kişilik bir ekipten oluşmaktadır? Sorumluluklarınız neler?
Site yönetimimiz 7 kişilik ekip tarafından yönetilmektedir. Yönetim bütçesinin hazırlanması, Her türlü idari
ve mali yönetimin sorumluluğu yaşam standartlarını
maksimum düzeye ulaştırılması ve genel kurullarda
ibra edilmek.
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Çekmeköy’ün
eşsiz sitelerinden
Optimum Evleri’ndeyiz.
Çekmeköy2023 dergisi olarak
sitelerdeki işleyişin nasıl
yürüdüğünü, yönetimlerinin
avantaj ve dezavantajlarını site
yöneticisi Savaş Kıralioğlu’ndan
dinledik.

123
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Site yönetimini zorlayan
görevler var mı?
Zor görev her işte vardır. Fakat
bizim işimizde öncelikle sosyoloji
ve psikolojiyi iyi bilmeniz gerekmektedir. Çünkü farkı kişiliklerin
oluşturduğu toplulukları yönetmek işin en zor tarafıdır.

Optimum Evleri’ni başka
sitelerden ayıran özelliği
neler?
Optimum Evleri Mimar Han
Tümertekin’in ödüllü projesi olup,
inşaat esnasında her türlü hassasiyet gözetilerek yapılmıştır.
Mimarisinin en büyük özelliği
doğayla bütünleşmesi ve ilk
bakışta görülebilmesidir. Özelikle
geniş cadde ve sokaklar, her bir
evin ayrı ayrı peyzajı, yapıların
dokusu ve site içinde görülen bir
yabancının veya misafirin hemen

Röportaj

tanınabilmesidir.

Optimum Evleri’nin orman
içerisinde olmasının avantajı ve varsa dezavantajlarını
yaşıyor musunuz?
Ormanla bütünleşmiş vaziyetteyiz adeta oksijen deposundayız.
Çiçeklerin ve ağaçlarının kokuları
her zaman burnunuzdadır. Kuş
sesine hasret değiliz, sessiz bir ortamda tabiatla baş başayız ve en
önemlisi şehirdeki mahalle kadar
geniş bir alana sahip olduğumuz
için bildiğiniz mahalle ve komşuluk kültürünü yaşayabilmekteyiz

Birçok site var. Her sitenin
yönetim şekli farklı, ( bazıları
şirket bazıları kendi içinde vb.)
sizce doğru yönetim sistemi
hangisi olmalıdır ve sebebini
söyler misiniz?

Yönetim şirketler tarafından yapılırsa aşırı bir ciddiyet oluşur, bu da oturanları rahatsız eder, ayrıca
şirketlerdeki aşırı personel sirkülasyonu adaptasyonu güçleştirir. Oysa sitenin her şeyi kendinden
olursa örneğin bizimki gibi, personel ve oturanlar
bir aile gibi olur oturanın her sorunu sevgi ve saygıyla çözülür ve güven duygusu hep devam eder.
Güvenlik personelimiz ve normal hizmet personelimiz sitemizdeki tüm ev sahiplerini ve çocukları
adıyla bilir yönetim açısından bu çok büyük bir
avantajdır.

Siteniz geniş alan üzerinde olması giderlerini
nasıl etkilemekte?
Geniş alanın kontrolü zordur, her gün sokaklarımızın temizliği yapılmakta, her sabah gazete
ve ekmek dağıtımı yapılmakta, her akşam çöpler
evlerden teker teker alınmakta bu ve benzeri
hizmetler zaman alan ve personelimizin severek
yaptığı hizmetler olup, geniş alanın yarattığı ekstra
maliyetlerimizdir.

Röportaj – Engin ERKÖSE

ekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamalarına katılan binlerce
çocuk doyasıya
eğlendi. Çekmeköy Belediyesi’nin
düzenlediği Çocuk Şenliği’nde
7’den 70’e binlerce vatandaş bir
araya geldi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliği yaptığı Çekmeköy Çocuk
Şenliği’ne Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Başkan yardımcıları Şahmattin
Yüksel, Fatih Sırmacı, Çekmeköy
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş
ve binlerce Çekmeköylü katıldı.
Çocuk şenliğinde Çekmeköy
Çocuk Dergisinin etkinliği olarak
Rafadan Tayfa Kahramanları Müzikal grubu, yüz boyamacılar, şişme
oyun grupları, jonglör gösterileri,
sürpriz hediyeler, geleneksel oyunlar, sihirbazlar ve sahne
gösterileri yer aldı. Kutlamalarda
sahnede gerçekleştirilen geleneksel oyunlara çocukların yanı sıra
anne ve babalar da katıldı. Çek-

meköy Belediyesi Yenilik Akademisi yaptığı bilimsel deneylerle
alanda büyük beğeni topladı.
Rafadan Tayfa’nın sahne aldığı
anlarda ise coşku doruğa çıktı.
Alanda bulunan palyaçolar çocukların yüzlerini boyarken, Çocuklar,
Çekmeköy Çocuk Dergisi Kahramanları Bilge ve Kağan’a yoğun
ilgi gösterdi. Aileler ise alanda
bulunan hatıra köşesinde çektikleri fotoğraflarla bu özel günü
ölümsüzleştirdiler.
Çekmeköy Çocuk Dergisi’nin 1.
Yaş pastası Çekmeköy’lü çocuklar,
dergi kahramanları Bilge ve Kağan
maskotları ile protokol tarafından

kesildi. Programda buluşan binlerce çocuğu ve
ailelerini selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz şöyle dedi:
“Bugün burada hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramını; hem de Çekmeköy
Belediyesi’nin aylık olarak çıkardığı
Çekmeköy Çocuk dergisinin 1. Yaş
gününü kutluyoruz. Dünyadaki ilk
ve tek çocuk bayramının ülkemizde olması, geleceğimiz olan
çocuklara verdiğimiz önemin en
büyük kanıtıdır. Biz de belediye
olarak çocuklarımızla sadece bir
gün değil her gün iletişim halin-
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Oktay Anar, bu sayıda tanıtacağımız
kitabın yazarı. Lisans Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde
tamamlayan yazar, mastır ve doktora
eğitimini ise Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde tamamlamıştır. Anar, aynı
üniversitenin öğretim üyeliğinden 2011
yılında emekli olmuştur. 2009 yılında
‘Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü kazanan
yazarın ilk eseri Puslu Kıtalar Atlasıdır.
1995 yılında yayınlanan eser, 20’den
fazla dile çevrilmiştir. Roman aynı
isimle Kültür Bakanlığı tarafından
tanıtılmıştır. Puslu Kıtalar Atlası, Osmanlı döneminde geçmekte. Ana
karakterlerini ise Arap İhsan, Alibaz, Uzun
İhsan ve Bünyamin oluşturmaktadır. Denizci
olan Arap İhsan, Alibaz adında bir çocuğu esir
almıştır. Esiri ile birlikte İstanbul’a gelen Arap
İhsan’ın, yeğeni Uzun İhsan ve oğlu Bünyamin’i ziyaret etmesi ile başlayan roman sürükleyici bir kurgu ile devam etmektedir. Arap
İhsan ve Alibaz gelmeden önce Uzun İhsan
Efendi uyku ilacı içerek uykuya dalmıştır.
Dünyayı gezerek atlas oluşturmaya cesareti olmayan Uzun İhsan Efendi bunu uykuya
yatarak gerçekleştirmeyi düşünmektedir. Arap
İhsan’ın İstanbul’a gelme sebebi ise yeğeni Uzun İhsan’ı görmek değildir. Kendisine
daha önce kazık atmış olan Kubelik’i bularak
yanında getirmiş olduğu eserin tercümesini
yaptırmaktır. Yazar bu kurgu yumağını eserin son sayfalarına doğru birleştirerek, sizi
keyiflendiren bir bağlantı ağı kuruyor. Keyifle
okumanız dileğiyle..
KİTABIN KÜNYESİ
ADI: PUSLU KITALAR ATLASI
YAZARI: İHSAN OKTAY ANAR
YAYIN EVİ: İLETİŞİM
SAYFA SAYISI: 238
İLK BASIM YILI: 1995

Sadece vizyondaki filmleri mi takip edersiniz? Yoksa
dışarıdan film kiralamayı ya da film satın almayı da tercih
eder misiniz? Eğer cevabınız evet ise ve kaliteli film izlemeyi de seviyorsanız, size ailecek izleyebileceğiniz bir
film önerim var. Üstelik bu filmde Amerikan sinemasının
o abartılı aksiyon sahneleri yok. Onun yerine dostluğun,
arkadaşlığın önemini anlatan sahneler var. Farkındayım,
bu film ne olabilir diye merak ediyorsunuz. Daha fazla
merakta bırakmayayım sizi o zaman. Film Hint sinemasının
ürünlerinden; 3 İdiot… 3 İdiot filmi 3 aylak öğrencinin
Hindistan’daki en iyi mühendislik okuluna başlamalarını ve
okul boyunca yaptıklarını konu almaktadır. Filmde eğitim
sisteminin daima bir yarış üzerine kurulu olduğuna ve herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan 1 öğrenci ve en yakın 2 arkadaşının bu yarış
sisteminin karşısında yaptıklarına değiniliyor. Film bu yarış
sistemi içerisinde öğrencilerin, hayattan ne beklediklerine ve bu beklentilerin sonucunda ne ile karşılaşacaklarını
sürükleyici bir şekilde işlemiştir.
3 İdiot filmi Hindistan’da tüm zamanların en yüksek gişe
hasılatı yapan film olma özelliğine sahip. Ayrıca Hint sinemasının en beğenilen aktörlerinden olan Amir Khan bu
filmde de iyi bir oyunculuk performansı sergilemiştir.

İBN TEYMİYE’YE GÖRE İBN ARABİ

Medya Cinsi : Ciltsiz
Sayfa Sayısı : 184
Baskı Sayısı : 1. Baskı
İlk Baskı Yılı : 2017
Yayın: Dergah Yayınları

ÜSKÜDAR KİTABI
Yayın Tarihi: 2017-03-29
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı:1110
Yayın Evi: Ötüken Yayınları

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN SIRDAŞI

Sayfa Sayısı: 352
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi: Mart 2017
Yayın Evi: Yakın Plan

Rıdvan Kaşıkçı
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deyiz. Onların ailelerine, vatana,
millete hayırlı evlatlar olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Eğlendirirken öğretmeyi, okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığımız
dergimizi her ay 20 bin adet
bastırıp çocuklarımıza dağıtıyoruz.
İçeriğinde; tarihimizden, gelenek
ve göreneklerimize, spordan bilime,
sağlıklı beslenmeden ülkemizin şehir
şehir tanıtılmasına kadar önemli
bilgiler çocukların yaş guruplarına
göre aktarılıyor. Bu mutluluk da bize
yetiyor. Çocukların kendi bayramlarını en sevdikleri şekilde oyun
oynayarak, eğlenerek kutlamalarını
istedik. Burada 50
dönümlük araziyi
tamamen onlara
tahsis ettik. Enerjilerini eğlenerek
atsınlar. Oyun
alanlarında oyun
oynasınlar, eski
sokak oyunlarını
öğrensinler, aileleri
ile birlikte sahnedeki etkinliklere
katılsınlar. Hepinize iyi eğlenceler
diliyorum.”

KÜLTÜR SANAT

Kültür Sanat
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Bordo Bereliler: Suriye
Hızlı ve Öfkeli 8
Vizyon Tarihi: 13.04.2017 (2s 16dk)
Yönetmen: F. Gary Gray
Oyuncular: Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham
Tür: Aksiyon, Gerilim

Aşkın Krallığı

Koca Dünya
Vizyon Tarihi: 07.04.2017 (1s
40dk)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Ecem Uzun, Berke
Karaer, Hakan Çimenser
Tür: Dram

Sümela'nın Şifresi 3:
Cünyor Temel
Vizyon Tarihi: 07.04.2017
Yönetmen: Adem Kılıç
Oyuncular: Çetin Altay, Eren
Hacısalihoğlu, Ayşegül Günay
Tür: Komedi

Yaşamak Güzel Şey
Vizyon Tarihi: 14.04.2017
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı,
Yasemin Conka, Zihni Göktay
Tür: Komedi

Daha derinden okumak, düşünmek ve anlamak için dergilere
her zaman ihtiyaç duyarız.
Dergiler, hayatı daha geniş bir
perspektiften görmemize imkân
sağlar. Sadece şair, yazar, gazeteci
ve fikir adamları değil, birçok
devlet büyüğü, siyasetçi, ilim
adamı, bürokrat ve iş adamı da
dergilerin yazarları ve okuyucuları arasında yer almıştır. Toplumu yöneten ve topluma yön
veren bu kişilerin hemen her
konuda bilgi ve fikir sahibi olmalarının temel nedenleri arasında
düşünce dünyamıza yön veren
birçok dergiyi takip etmiş olmalarını sayabiliriz. Çünkü dergiler
farklı konularda hazırladıkları
yazılarla okuyucularını aydınlatır
ve onlara yol gösterirler. Dergilerin kültür ve düşünce dünyamıza
sağladığı bu katkılara rağmen,
dijital yayıncılığa karşı eski
önemini kaybetmiş gibi görünse
de İstanbul’da ve ülkemizin
birçok noktasında özgün dergi
çalışmaları devam etmektedir. Bu
dergilerin bazıları eski dergiciler
tarafından çıkarılırken bazıları
da kültüre sanata ve şiire önem
veren gençler tarafından çıkarılmaktadır.
Dergiye, dergiciliğe önem versin ya da vermesin herkes için çok
iyi bir haberimiz var! Türkiye Dergiler Birliği (TURDEB) tarafından bu yıl 8. si düzenlenen Uluslararası Dergi Fuarı, 4-9 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Garı’nda kültür sanat dostları ile buluşuyor. Fuar, baharın ve sıcakların kendini iyice hissettirdiği günlerde
İstanbul ve ülkemizin dört bir yanından gelecek ziyaretçileri ağırlayacak. Her sene yüzlerce derginin katıldığı bu fuarda hem takip
ettiğiniz dergilerin eksik sayılarını bulabilecek hem de yeni dergilerle tanışabileceksiniz. Bu fuar aynı zamanda şair ve yazarların
birbirleriyle ve okuyucularıyla buluşacağı önemli bir yer olacak.
Sirkeci garı şiirler, öyküler, dergiler, kültür ve sanatla sizi bekliyor!
Havva KOTAN
Sosyolog
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Vizyon Tarihi: 07.04.2017 (1s 51dk)
Yönetmen:Amma Asante
Oyuncular:David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton
Tür: Biyografik, Dram

Vizyon Tarihi: 07.04.2017
Yönetmen: Erhan Baytimur
Oyuncular: Cenk Ertan, Sedat
Mert, Arda Esen
Tür: Epik, Dram

DERGİ FUARINA
GİTMEYEN
KALMASIIIN!
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Mutfak

Çerkez Tavuğu

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Soslu T-Bone Steak

Sosun Yapılışı
Çok az yağ ile taze soğan ve mantar ince kıyılıp sotelenir. Domates küp küp
doğranıp iyice kavrulur. Balsamik sirkesi eklenir. Pişirdiğimiz etin üzerine sos
dökülür. Kaşar rendeside ilave edilir. 5 dakika fırına verilir. Servis tabağına
alınır. Üzerine zeytinler serpilir.
Közlenmiş patates
Etlere en iyi eşlik eden közlenmiş patatestir. Patatesleri kabuklarıyla birlikte
fırında közleyin. Servis tabağına alın. Zeytinyağına deniz tuzu ve karabiber
ilave edip karıştırın. Patateslerin üzerine gezdirerek servis yapın.
SOSLU T-Bone Steak artık hazır. Afiyet olsun..

1 Tatlı Kaşığı Kırmızı Pul Biber
1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

Tarifi
Tavuğu yıkadıktan sonra bir tencerede 4 su bardağı su ilavesiyle,
iyice yumuşayana kadar haşlayalım.
Daha sonra suyunu süzüp derilerini çıkaralım ve çok ufak parçalar
halinde didikleyelim.
Öte yandan bayat ekmek içi, ceviz ve sarımsakları bir mutfak robotundan geçirerek püre haline getirelim.
Üzerine 1 su bardağı ılık tavuk suyu, tuz (varsa toz kişniş de katabiliriz) ekleyerek karıştıralım.
Sonra da bu harcı didiklediğimiz tavuklarla iyice harmanlayalım.
Eğer çok katı olursa bir miktar tavuk suyu daha ekleyebilirsiniz.
Arzu ederseniz 1 yemek kaşığı zeytinyağında 1 tatlı kaşığı kırmızı pul
biberi 1 dakika kadar kızdırıp üzerine gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun…

Malzemeler

125 Gr. (1/2 Paket) Margarin
1 Su Bardağı Toz Şeker
2 Yemek Kaşığı Kakao
1/2 Su Bardağı Süt
2 Adet Yumurta
1 Su Bardağı Un
1 Çay Bardağı Damla Çikolata
1 Paket Kabartma Tozu
1 Paket Vanilya

Tarifi
Margarin, kakao, şeker ve sütü karıştırarak
pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 1 dk
kaynatın. Karışımdan 1 çay bardağı ayırıp geri
kalanını soğumaya bırakın.
Soğuyan karışıma yumurta sarılarını ekleyerek
karıştırmaya devam edin.
Karışıma elediğiniz toz malzemeleri, damla
çikolatayı ve cam bir kasede kar haline getirdiğiniz yumurta aklarını ekleyin ve nazikçe

karıştırın.
Yağlayıp, unladığınız kalıba dökün ve 180 derecede 25-30 dk. kürdan temiz çıkıncaya kadar
pişirin.
Kek fırından çıktıktan 10dk. sonra üzerine
kürdanla delikler açarak ayırdığınız kakaolu
karışımı dökün ve kaşığın tersi ile yedirin.
3-4 saat ya da 1 gece dinlendirdikten sonra
servis yapın. Afiyet Olsun...
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T-Bone Steak hazırlanışı
T-Bone steak, dananın sırt
kısmından çıkar. T-bone iki
farklı etten oluşur. Küçük tarafı
yağsız ama yumuşak bonfile,
büyük tarafı daha yağlı ve daha
lezzetli kontrfiledir. Dana bonfileyi iyice ısıttığınız teflon tavada 5 dakika önlü arkalı pişirin.
Tuz ve isteğe göre karabiber
ilave edip, kısık ateşte istenilen
oranda pişirin.

Sos malzemeleri
2 Taze Soğan
1 Kahve Fincanı Mantar
1 Tatlı Kaşığı Balsamik Sirke
1 Kahve Fincanı Rendelenmiş Kaşar
1 Çorba Kaşığı Siyah ve Yeşil Zeytin
1 Domates

Sos için

1 Adet Bütün Tavuk
2 Dilim Bayat Ekmek İçi
3 Diş Sarımsak
1,5 Su Bardağı Ceviz İçi
1 Çay Kaşığı Tuz, Karabiber
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Malzemeler
1 Dana Bonfile
Deniz tuzu
Karabiber

Islak
Kek

Malzemeler

Röportaj

Röportaj

SOKAĞIN SESİ

Esnaf arkadaşım
olan Kemal’in zihnini okuyabilmek
isterdim. İlginç bir
insan, sağ olsun
işe gelmediğim
zaman arar, beni
bir gün görmezse
içi rahat etmez. Bu
yüzden düşüncelerini okuyabilmek
isterdim.

“İnsanoğlunun başaramayacağı şey yok” derler kısmen haklılar da. Her şeyi çok çalışarak
başarabiliriz belki ama bizim de tıkandığımız
konular var; doğaüstü güçlerimiz yok mesela. Ya
doğaüstü güçlerimiz olsaydı? Çekmeköy2023
sokağa sordu;

Rıfat Değirmen
ci
16 Yaşında

“Zihin okumak gibi bir yeteneğiniz olsaydı
ve sadece bir kişiyi seçme şansınız olsaydı,
kimin zihnini okumak isterdiniz?”

Zekeriya Çapa
39 Yaşında

Arkadaşlarımın özellikle yakın arkadaşlarımın zihnini okumak isterdim. Hem
benim hakkımda hem de genel olarak ne
düşündüklerini zihinlerini okuyarak öğrenmek isterdim.
Röportaj – Ömer İSLAM

Seyhan Türkca
n
29 Yaşında

Ben bir anneyim ve her anne gibi hayatımı çocuğuma adadım. Çocuğumun
iyi yetişmesini sağlamak en büyük gayem.
Bunun için de evladımın her anında ne
düşündüğünü ne hissettiğini bilmek isterdim.
Zihin okumak gibi bir yeteneğim olsaydı bu
yeteneğimi kesinlikle çocuğum için kullanırdım.

Sendi Düz
30 Yaşında

Kendi çocuğumun zihnini okumak isterdim.
Henüz iki buçuk yaşında ve kızgınlığını ya da
mutluluğunu yeterince
bize ifade edemiyor.
Onu anlayabilmek için
ne hissettiğini ve ne
düşündüğünü bilmek
için çocuğumun aklından geçenleri bilmek
isterdim.

Serhat Nemutlu
14 Yaşında

Selma Tutkuner
56 Yaşında

Seray Beter
35 Yaşında

Zihinsel engelli biriyim, öncelikle zihin okumak yerine keşke bir yeteneğim
olsa da tam anlamıyla sağlıklı olabilsem.
Amcamın oğlu da benimle aynı durumu
yaşıyor, ikimiz için de hayattaki tüm engeller bir sihirli değnekle yok olsa keşke.

İsmail Hakkı K
onuk
53 Yaşında

Atatürk’ün zihnini okumak isterdim. Fikirlerini başkalarının yazdığı
kitaplardan veya okuyarak değil de
direk onun zihninden öğrenmek
isterdim.
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Bir anne olarak tabii ki çocuğumun zihnini okumak isterdim. Çocuğum şu an dört yaşında ve konuşmalarında
ufak ufak kaçamak cevaplar vermeye başladı. Tüm hayatında onun zihnini okuyabilirsem ne düşündüğünü ve
hissettiğini bilirim. Gerçekten müthiş bir özellik olurdu.

Kimsenin zihnini okumak istemezdim,
özgürlüğüme çok düşkünüm ve kimsenin de
özgürlüğünü kısıtlamak istemem. Belki kendi
zihnimi okumak isterdim, bilinçaltımı görmek
isterdim. Çözüme kavuşturamadığım konuları bir nevi kendimle konuşarak halletmek ve
kendimle yüzleşmek isterdim.

Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın düşüncelerini okumak isterdim. Ülkemiz için
yıllardır ciddi bir mücadele içinde üstelik
birçok engele rağmen
yılmayarak Türkiye’nin
geleceği için çalışıyor.
Zihnini okuyarak ileride hangi çalışmalara
imza atacağını bilmek
isterdim.

Ayhan Kılıç
22 Yaşında
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Aydil Oğuz Akpınar
35 Yaşında

Anne-babamın zihinlerini okumak isterdim.
En yakınım olan ve
beni büyüten iki insanın
benim hakkımdaki
düşüncelerini görmekbilmek isterdim. Bu
sayede hayat boyu da
benden ne beklediklerini bilebilirdim ve onlar
için daha iyi bir evlat
olmaya çalışırdım.

Beynimize İyi Gelecek…

PRATİK BİLGİLER

Araştırmalar günümüz insanının yaşam koşullarıyla
baş etmek için özellikle B, C, D ve E vitaminlerine
ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı
beslenme kurallarına uyulduğunda tüm bu vitaminler doğal yollardan alınabiliyor. Bu vitaminler hangi

Kaynamış su ve limon
rengi bozulmuş beyaz
çoraplarınızı tekrar beyaz
hale getirir.

besinlerde var ve günlük ne kadar tüketilmesi gerekir.
Her gün mutlaka, (toplamda 5 porsiyon) sebze ve
meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Sizin için hazırlanan
listemize bir göz atalım…

Laminat parkelerinizi
temizlemek için bebe
şampuanı kullanın

Yaban Mersini
Ayağınızın tabanına
yapışan sakızları
fındık ezmesi
ile kolayca
çıkarabilirsiniz

Peynir ve bitter çikolata,
diş çürümesini önler.

Küvetinizi
temizlemek için
greyfurt kullanın

Şayet soğan doğrarken
sakız çiğnerseniz; evet,
ağlamazsınız.

Kadınlardaki sinir reseptörü sayısı
erkeklerdekinin iki katıdır; bu yüzden acıyı
daha yoğun hissederler. Ancak, acıya karşı
dayanıklılıkları da daha fazladır.

Tahıl (Günde 1 kâse)

Kırmızı Et (Haftada 3 kez)
Yoğun iş temposu, ağır çalışma
koşulları ve doğal yetiştirilmeyen
besinler nedeniyle B 12 vitamini
eksikliği sıkça görülüyor. Haftada 3
kez kırmızı et, günlük süt, yoğurt,
peynir ve yumurta tüketimi vücuda yeterli B12 vitamini alınmasını
sağlıyor.

Bitter Çikolata (Az miktarda)
Polifenol zengini bitter çikolata,
çay ve kırmızı şarap da beyni genç
tutan besinlerden. Ancak bazılarının kalorileri yüksek olduğu
için sınırlı miktarda tüketmeye
dikkat etmenizde fayda var.

E vitamini beyin sağlığı açısından
en temel antioksidanlardan biri. E
vitamini özellikle tahıllarda, yağlı
tohumlarda (fındık, badem gibi) ve
zeytinyağında yer alır. Bu nedenle tahılların bolca bulunduğu
roka, ıspanak, semizotu gibi
yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel
yağlar, kuru baklagiller, bulgur, esmer pirinç, buğday,
karabuğday, çavdar, yulaf
gibi besinlere günlük
öğünlerinizde mutlaka
yer verin. E vitamini aynı
zamanda ıspanak, kabak,
semizotu ve lahana gibi
yeşil yapraklı sebzeler; ton
balığı, sardalya, yumurta
sarısı, domates ve patateste
de bol miktarda var, unutmayın.
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Fırın tepsisindeki yanmış
yiyecekleri çıkarmak için
spatula kullanın

Balık (Haftada 2 kez)
Unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yiyin. Eğer balık
tüketemiyorsanız günde 1 gram
omega 3 takviyesi alın. Ancak
omega 3 yağ asidinin tüketim
miktarı yaşa ve hastalık durumuna
göre değişebiliyor. Bu nedenle
günde ne kadar takviye almanız
gerektiği konusunu doktorunuza
danışmanızda fayda var. Omega
3 yağ asidinden zengin, trans yağ
asitlerinden fakir bir beslenme
düzeni beyin sağlığı açısından
oldukça önemli. Yapılan araştırmalarda da omega 3'ten zengin
beslenmenin Alzheimer riskini
azalttığı ortaya koyuyor.

Ceviz (Günde 3 tane)
Ceviz de omega 3 yağ asidi
açısından en zengin kaynaklardan
biri. Günde 3 ceviz yemek yaşlılık
dönemine yapacağınız en büyük
yatırımlardan biri olacak.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Rengi solmuş takılarınızı
limon suyuyla
parlatabilirsiniz.

Yumurta dökülmüş yerlerin
üzerine tuz dökerseniz leke çok
kolayca çıkar.

(Günde 2-3 yemek kaşığı)
Özellikle, içerdiği polifenolle beyin hücrelerinin düşmanı serbest
radikallerle savaşan yaban mersini
hafızanın güçlenmesine yardımcı
olur. Günde 2-3 tepeleme yemek
kaşığı yaban mersini; yanı sıra
elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı
erik, ahududu, çilek, kayısı,
kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali,
armut, mandalina, muz,
kivi, mango ve nektar da
unutkanlığı önleyici en iyi
antioksidan kaynaklarıdır.

Bulmaca

Bulmaca

ZEKA OYUNLARI

1
2

Sayı Yolu

3

1’den 36’ya kadar bir yol oluşturun. Eksik kalan sayıları tamamlayın.
4
5

Ard arda gelen sayılar birbirlerinin yatay veya dikey konumunda olmalılar.

6
7

8

9

10
11

12

13
14

15

16

GALAKSİ

17
18

Aşağıdaki kareleri her bir bölümde bir daire kalacak şekilde
19

yatay ve dikey çizgiler kullanarak bölümlere ayırın.
Bu bulmaca sizin mekânsal zekanızın yüksek olduğunun kanıtı!

EclipseCrossword.com

Hazırlayan/Düzenleyen: Fatma EROL
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11.İlaç, çare
12.Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık
13.Sevilen, âşık olunan erkek
14.Beklenilen şeyin elde edilememesi yüzünden
duyulan acı
15.Evlenme
16. Bir şeye çok düşkün olan
17.Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
18.Üstün nitelikli (kimse)
19.Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan
konuya geçiveren kimse
Mayıs 2017
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1.Fitneci, karıştırıcı
2.Gösterişi ve özentisi olmayan
2.Karşılık olarak
3.Bağımlı
4.Çözücü
5.Mutluluk
6.Toplum töresine uygun davranma
7.Bilgiçlik taslayan
8. Söyleşi, sohbet
9.Boş söz
10. Sevgiliye kavuşma

Kıssadan Hisse

PROBLEM KİMDE?
Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından yakınıyormuş ve karısının
işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ancak ona nasıl anlatması gerektiğinden emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için aile doktorunu aramış: doktor
adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş;
"Yapacağın şey şu, karından 40 adım ileride dur, normal bir ses tonuyla bir şeyler
söyle; eğer duymazsa 30 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla, sonra 20 adım; cevap
alana kadar aynı şeyi tekrarla."
O akşam karısı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş. 40 adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş;
“Hayatım bu akşam yemekte ne var?”
Cevap yok.
Mutfağa biraz yaklaşmış. Mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış;
“Hayatım bu akşam yemekte ne var?”
Hala cevap yok.
Adam mutfağın kapısına gelmiş artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış;
“Hayatım bu akşam yemekte ne var?”
Yine cevap alamamış.
Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş;
"Hayatım bu akşam yemekte ne var?"
Karısı; "Hayatım beşinci kez söylüyorum, Tavuk"
Belki de düşündüğümüz gibi problem daima karşımızdaki kişilerde olmayabilir.
Problemin sebebini biraz da kendimizde aramalıyız.
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