Değerli Çekmeköy2023 okurları;
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehir ve şehircilik modern şehirlerin
inşasında önemli konular arasında yer almaktadır. Modern şehirlerde dikkat
edilmesi gereken en önemli hususlardan biri çocuklarımızın şehirlerimizle
olan uyumudur. Çünkü çocuklarımız, yetişkinlere göre yaşam koşullarından,
yoksulluktan, çevre kirliliğinden, soğuktan, açlıktan ve benzer durumlardan
daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede
büyümeleri için şehirlerimizi çocuklarımızın geleceğine uygun şekilde inşa
etmemiz gerekmektedir.
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Türkiye bilim, teknoloji ve sosyal alanda hızla geliştiği gibi kentleşmede de
dünyanın gelişmiş ülkeleri ile yarışmaktadır. Nüfusumuzun üçte birini oluşturan
çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişmeleri için kentlerimizin fiziksel ve
kültürel yapısını dikkate almamız gerekmektedir. Bu anlamda belediyelere büyük
görevler düşmektedir. Belediyeler her konuda ortaya çıkan insana dair tüm
sorunlara çözüm üretmek zorundadır. İstikbalimiz olan çocuklarımızın ruhsal
ve fiziksel gelişimleri için projeler üretmeli ve bu projeleri hayata geçirmelidir.
Çocuk dostu kentler kurmak biz yöneticilerin en önemli görevidir. Çekmeköy
Belediyesi olarak çocuk dostu bir ilçe inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz.
Alt ve üst yapıların oluşturulmasıyla çocukların rahatça kullanabilecekleri
alanlar üretmeye çalışıyoruz.
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Sevgili Dostlar;
Eylül ayının başında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nızı en içten
dileklerimle tebrik ederim. Bu bayramda büyüklerimizi, komşularımızı, zorda
kalan dostlarımızı unutmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Büyüklerimizin
hayır duasını alarak bayramı sevinç, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmenizi
temenni ederim.
19 Eylül’de Şehitler ve Gaziler gününü hayırla yâd edeceğiz. Bu özel gün
vesilesiyle vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize
rahmet diliyorum. Gazilerimizi, şerefle taşıdıkları bu kutsal mertebeden dolayı
tebrik ediyorum.

v
Bu arada Eylül ayı içerisinde başlayacak olan 2017-2018 eğitim-öğretim yılın,
hem çocuklarımız hem de öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını gönülden
temenni ederim.
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STRATEJİ VE TAKTİK SAHİBİ BİR GENÇLİK
Küresel ekonomik güçlerin söz sahibi olduğu global pazarda, kendisine
tüketime yönelik bilinç altı misyonlar
yüklenilen ve kimliksizliğe entegre
etiketine sahip bir gençlik!
Yaşamın bir parçası haline gelen
hayaller bile gençlik kategorisi üzerinden donuklaştırılmaya çalışılmaktadır. Kapitalist ekonomik düzenin
beraberinde getirdiği yıkıcı rekabet
ve tüketim kültürü, beraberinde
güvensiz bir iş ve yaşam kültürünü
doğurmuş ve bu süreçte gençlik, belirsizliğe mahkûm edilmeye
çalışılmaktadır. Toplum içinde üst
bir kimliğe sahip olabilme sürecinde
kendini diploma veya mesleki kariyer
üzerinden ispatlamaya zorlanan
bu genç nesil, maalesef belirsizliğe
sürüklenmektedir.
Kimlik sahibi olma yolunda tüketime yönelik bir özne olarak oldukça gayretli gözüküyor. Maalesef
kışkırtıcı şekilde tüm medyatik
araçlarla özellikle de sosyal medya araçlarıyla yoğun bir biçimde
gençliğin üzerine gidilmeye devam
ediliyor. Özellikle de sosyal medya
vasıtalarının, küresel güç sahiplerince ideolojik bir tanımlama kalıbı
içerisine sokulmaya çalışılmakta
ve hazımsızlığa hatta tembelliğe
doğru hızla ilerlemektedir. Bu da
onu adanmışlık ruhundan bir hayli
uzaklaştırmaktadır.

Sonuç olarak söylemek gerekir
ki, gençlik sorunlarını konuşmak
ne kadar anlamlıysa, bu sorunların
sorumluluğunu gençlere yüklemek
de o kadar anlamsızdır. Üstat Necip
Fazıl, özlenen gençliği şu şekilde
tarif ediyor: “Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin,
öcünün davacısı bir gençlik… Can
taşıma liyakatini, canların canı
uğrunda can vermeyi cana min-

Şüphesiz bu husus, idrak etmeye
çalıştığımız meselenin özüdür…
Maharet ise bu doğrultuda ilerleme
derecesidir. Eğer büyük bir tuval
üzerinden gençliğe dair tabloyu
tozpembe görüyorsak, bilelim ki
gerçekten yanılgı içine sokmuş
oluruz kendimizi…
Yazımı sonlandırmadan önce bu ay
içerisinde iki mutluluğu ve heyecanı
birden yaşadığımızı ifade etmek
istiyorum. Biri ülkemizin geleceği
çocuklarımızın yüreklerinde, bilgi ve sevgi ışığını yakmak üzere
2017-2018 eğitim-öğretim yılına
başlamanın heyecanı; diğeri ise
bizleri asırlardır birbirimize bağlayan,
birbirimize kardeş kılan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dorukta
yaşatan bayramlarımızdan Kurban
Bayramına bir kez daha kavuşmanın
mutluluk ve heyecanı…
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban
Bayramının, tüm İslam âlemine
hayırlar getirmesini, dünyada barışın
ve esenliğin hakim olmasına vesile
olmasını temenni ediyorum.
Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim camiasına yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar
diliyor saygılar sunuyorum. Allah yar
ve yardımcımız olsun.
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Bunu anlamak için 15 Temmuz 2016
hain kalkışma girişimine bakmak
yeterlidir.
Her minareden yükselen ezan ve
sala sesleriyle aynı anda “Allahu
Ekber” nidaları ile yeri göğü inleten
gençlerimizi de gördük çok şükür...

net sayacak kadar gözü kara ve o
nispette strateji ve taktik sahibi bir
gençlik…”

Çoğumuzun içi burkulur sonbaharın habercisi sararıp
düşen yaprakları görünce. Oysa o yapraklar sadece
sonbaharın değil, yenilenmenin de habercisidir.
Kendisinden sonra gelecek, daha sağlıklı ve taze
dallara yer açmak için seve seve sararıp solmuştur.
Çünkü bilir ki yenilenmek hayattır, hayatı yenilemek
yaşadığından keyif almaktır. Bunu başaramayan her
varlık hiç var olmamış gibi yitip gidecektir.
Geçen sene tam da Eylül ayında bu mısralarla seslenmiştim siz değerli okuyucularımıza. Doğanın kendini
tazelemek için bu ayda sergilediği manzaraya kayıtsız
kalmayarak bizler de hayatımızda yeni bir yol çizmeli
ve dünyaya iz bırakmalıyız, Eylül’ü kendimiz için fırsat
bilmeliyiz… Bir yılda neler değişmez ki?
2016 Eylül’ünden bu yana biz neleri başardık peki?
Daha iyi bir iş-eğitim, daha iyi dostluklar, ‘asla yapamam dediğiniz’ bir işi mi başardık? Hayat mücadelemizde hedeflerimiz neydi ve bizler ne kadarını
yapabildik? İşte şimdi bu soruların yanıtlarını bulmak,
gerekirse yeni bir yol çizme ve yeni hedefler belirleme
zamanı. Çünkü insan olmanın yükü ağır. Dünyanın,
kendisine hizmet ettiği bir varlık olmanın, dünyaya iz
bırakarak “benden sonrası tufan” demeyerek sorumluluk bilincinde yaşamalıyız.
Suya atılan ufacık çakıl taşı misali dalga dalga yayılmalı etkimiz. Ancak o zaman huzurla veda edebiliriz
dünyaya. İşte o zaman ‘her ölümün erken olduğu’
tezini geçersiz kılarız. Ölüm erken olmaz bizim için!
Başarmışızdır, örnek bir anne-baba, ideal bir eş, belki
ardında nice neslin ilham alacağı eserler… Zira her ne
yapabiliyorsak en iyisini yapmışızdır artık…
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Bu durumda beklenen sonuç ise;
“güvensizliğin egemenliğinde yaşa-

maya zorlanan gençlerin geleceğe
yönelik hayal ve beklentilerinin
köreltilmesi ve kuşaklar arası kültürel
ve duygusal mesafelerinin gittikçe
derinleştirilmesidir.” Böyle olunca
da; Çanakkale’de yazılan destanın,
sadece kitaplarda saklı kalan bir
hikâyeden ibaret olduğu algısına
kapılması sürpriz olmayacaktır. Günü
birlik yaşama pratikleri de bütün
çekiciliğiyle ona sunulmaya devam
edecektir. Kısacası ‘var olma’ ve
‘yaratılma’ gerçeğinin farkına varılması yönünde sahici bir kimlik inşa
etmesine asla izin verilmeyecektir.
Ancak şükürler olsun ki, gençlik üzerine oynanan bu oyunlar başarısızlığa mahkûm olmuştur.
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ANNE BABALAR

DiKKAT!
ÇOCUĞUNUZ üSTüN ZEKÂLI OLABiLiR

Her şeyi merak eder, sorgularlar
Kemal Tekden, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların
yaşıtlarından önce yürüme, konuşma, sayı ve harfleri
tanıma gibi özel alanlarda kendilerini fark ettireceğini söyledi. Tekden; “Bu çocuklar akranlarından daha
fazla sayıda kelime ile konuşur. Duyduğunu çok iyi
hatırlayan bir hafızaları vardır. Uzayı, dinozorları… Her
şeyi merak eder, sorgularlar; ‘nasıl, niye’ diye sorarlar.
Yabancı dile, ritme, müziğe aşırı tepki gösterip kolayca öğrenirler. Çok enerjiktirler” diye konuştu.

Keşfedilmezlerse sorun yaşanır
Zekâ ve yetenek testleri yardımı ile bu tür çocukların 2
yaşından itibaren tespit edilebileceğini kaydeden Kemal
Tekden, keşfedilmedikleri takdirde ise büyük sorunlar
yaşayabileceklerini söyledi. Bu çocukların merak ve ilgileri tatmin edilmediğinde zararlı bireylere dahi dönüşebileceğini vurgulayan Tekden, “Bu çocuklar merakları
giderilmezse ruhsal sorunlar yaşayabilir, kötü alışkanlıklar edinebilirler. Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar
dikkat eksikliği, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü,
akran ilişkilerinde sorun yaşama gibi sıkıntılar yaşayabilir, içlerine kapanabilirler. Bu çocuklarımıza karşı çok
anlayışlı davranmalıyız” dedi.

‘Çocuk olduğunu unutmayın’

Özel yetişmiş öğretmenler eğitmeli

Zekâ dendiğinde Türk toplumunda hemen akademik
başarının akla geldiğini vurgulayan Kemal Tekden,
“Çocuk sınavda yüksek not almadıysa zeki değil zannediliyor. Sınav ile zekâ arasında bir bağlantı yok. Çok
zeki olup okulda başarısız olan pek çok öğrenci var.
Ailelere tavsiyem; öncelikle onların çocuk olduğunu
unutmasınlar. Ellerine bir baksınlar, küçücük… Bir yılları
bile geri gelmeyecek. Bazı aileler ‘Benim bu yaptığım
çocuğumda çok işe yaradı, sen de yap’ gibi önerilerde
bulunabiliyor. Aileler kulaktan dolma işlere kalkışmasın.
Heyecanlanıp, psikiyatra götürüp çocuklarını hemen
ilaca başlatmasınlar. Bu çocukların bazılarında karanlık, asansör korkusu gibi endişeler daha fazla olabiliyor.
Hemen böyle şeylerden telaşlanıp, ‘Bu çocuk çok zeki
ama kötüye mi gidiyor’ diye düşünmesinler” şeklinde
konuştu.

Kemal Tekden, üstün yetenekli çocukların nasıl bir
eğitim almaları gerektiği hakkında şu bilgileri verdi: “Bu çocukların hassas ellerde yetiştirilmesi çok
önemli. Meraklarını giderici ve farklı şekillerde tecrübe
edinebilecekleri, alternatiflerin çok olduğu, uygulama alanları içeren programlarda, özel yetiştirilmiş
öğretmenlerden eğitim almaları şart. Öğretmen
kadrosu güçlü ve bu alanda çalışmaları olan okullar
tercih edilmeli. Bu okullarda fen alanında uygulama
laboratuvarı, yıl boyunca yürütülen sosyal projeler,
çocuklar için farklı alanlarda eğitim imkanı sunması,
yeteneklerin keşfedilmesi için gerekli altyapıyı sunuyor olması açısından gerekli. Özel yetenekliler ülkemiz için çok önemli.

Amaç bu çocukları tespit etmek
Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı
Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, anne babaları,
çocuklarının davranışlarını gözlemlemesi, yaşıtlarına
göre farklılıklar sergilediğini fark ettikleri andan itibaren bir bilene başvurmaları konusunda uyardı.

Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi üstün yetenekli oranının yüzde 2 seviyesinde olduğunu vurgulayan
Kemal Tekden, bu çocukların ebeveynlerine, TÜZDEV’e
gelerek test yaptırmaları ve uzmanlarla konuşup görüş
almaları tavsiyesinde bulundu. Tekden; “Türkiye’nin en
büyük eğitim sorunu eğitilemeyen zekiler. Bu çocuklar
çok zeki ama eğitemiyoruz. Bununla ilgili çalışılmalı. Bu
çocuklar, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alabilir ve
yönlendirilebilirlerse büyük icatlar yapabilir, toplumsal
faydalar sağlayabilirler; başarılı ve mutlu bir yaşam sürebilirler” dedi.

Opr. Dr. Kemal Tekden
TÜZDEV Genel Başkanı

7

6

Çocuğunuzun davranışları yaşıtlarınınkinden farklı
mı? Okula bile gitmeden okuma yazmayı mı öğrendi? Ya da sadece televizyondan görüp farklı bir dilde
konuşmaya mı başladı? Bu, sizi korkutmasın. Tüm
belirtiler çocuğunuzun üstün zekâlı olduğunun
göstergesi. Bu noktada aileler için büyük sorumluluk
başlıyor. Çünkü bu çocukların toplum içinde kaybolup gitmesini engellemek ebeveynlerin elinde.
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En büyük sorun eğitilemeyen zekiler

Spor

Spor

Doğru noktayı bulduğunuz anda
elinizdeki kontrol kartının ilgili kutusunu o noktadaki zımba ile deliyorsunuz. 15 noktayı da buldu
iseniz yani elinizdeki kartın üzerine 15 noktanın zımbasını bastı
iseniz bitiş noktasına geldiğinizde
hakemler sizin noktaları bulup
bulmadığınızı ellerindeki anahtar
karttan kontrol ediyorlar. Bu işlemi
en kısa sürede yapan kazanıyor.

Oryantiring türleri

Oryantiring
Oryantiring (Orienteering) Nedir?
Oryantiring (Koşarak ve Yürüyerek
Hedef Bulma) her türlü arazide
yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda
ziyaret etmeye çalıştığı bir doğa
sporudur.

Oryantiring Türkiye’de askerler,
polisler, izciler, üniversitelerin spor
bölümleri gibi kendi içlerine kapalı
çevrelerde 1970’li yıllardan beri
yapılmaktadır. Oryantiring’ in tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
yaygınlaşmasını, her yaştan, her
cinsten ve her meslekten insanlar
tarafından yapılır hale gelmesini
arzu eden bir grup sporsever ilk
kez 5 Aralık 1999 tarihinde bir

Oryantiring Yarışı
Nasıl Yapılır :

Önceden özel haritası çıkarılmış
olan bir arazide diyelim 15 tane
kontrol noktası yerleştirilmiş
olsun. Noktalar bir Orientering bayrağı (turuncu – beyaz
30cmx30m ebadında) ve bir
zımbadan oluşmakta. Bu noktalar
haritada işaretlidir. Yarışmacının
görevi start aldıktan sonra bu
noktaları haritayı okuyarak, pusula
kullanarak bulmak ve en kısa
zamanda bitiş noktasına gelmek.

Hedef Bayrağı
Oryantiring’ de sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin
haritasında belirtilmiş hedeflere (kontrol noktaları) sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya
çalışırlar. Kontrol noktalarında
turuncu-beyaz bayrakları bulup
yanındaki zımbayı ellerindeki fişe
(kontrol kartı) basarak kontrol
noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar.
Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol
kartı yerine elektronik bir sistem de
kullanılmaktadır. İki hedef arasında
hangi yolu izleyeceğine yarışmacı
kendi karar verir. Amaç hedefleri en
kısa sürede tamamlamaktır. Tüm
hedeflere ulaşamayanlar genellikle diskalifiye edilir. Yarışmacıların
birbirini izlememesi için genellikle
birkaç dakika arayla çıkış verilir.
Yarışmacılar parkur boyunca
karşılaşsalar dahi birbirlerini
izlemeleri yasaktır.
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Oryantiring veya doğduğu
ülkenin dili olan İsveç’ çe de
Orientering ilk askeri olmayan
yön bulma yarışması 1897de
yapılmıştır. Yarışa, çoğu genç 220
kişi katılmış. Bu yarış ile beraber
Orientering sporu için kurallar
şekillenmeye başlamıştır. İskandinav ülkelerindeki yoğun organizasyonlar ilk önce Sovyetler
Birliği, İsviçre ve Macaristan’a
sıçramıştır. Oryantiring’ in
doğduğu yer 1918 yılında Stock-

Türkiye’ de
Oryantiring :

araya
gelmiştir.
Bu etkinliklerden her
yıl dört tanesi
ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış
kupası olarak yarışma şeklinde
organize edilmektedir.

ORYANTİRİNG
KURALLARI
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Tarihçesi :

holm’ de olduğu kabul ediliyor.
Kuzeyde insanların bu sporu çok
sevdiğini şu örnekle gösterilir.
1940’lara doğru sadece İsveç’te
380.000 kişinin bu sporu yaptığını
bilmek. 1961 yılında kurulan
Uluslararası Orienteering Federasyonu (IOF) bugün 60’dan fazla
ülke üyedir.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu’nun kabul ettiği dört oryantiring disiplini vardır:
Koşu En yaygın oryantiring
branşıdır. Bu yarışma yürüyerek ve
koşarak yapılabilir.
Gece oryantiringi: Karanlıkta, kafa
lambası gibi bir aydınlatma aracı ile
yapılır.
Park oryantiringi: Şehir içindeki
park, kampüs vb. yeşil alanlarda
yapılır.
Bayrak oryantiringi: Takımlar
halinde yapılır. Her yarışmacı bulması gereken hedefe ulaştığında
aynı takımdan başka bir sporcu
sonraki hedefi bulmak için çıkar.
Skor oryantiringi: Amaç, belirlenen
sürede azami sayıda hedef bulmaktır.

Spor

Haberler

AÇIK FİKİR PLATFORMU

Bursa'da

Oryantiring yarışında
kullanılan malzemeler

Oryantiring
Oyuncusunda
Olması Gereken
Beceriler:
Fiziki Güç
Süratli ve Tempolu Koşu
Dayanıklılık
Kendine Güven
Hızlı Karar Verebilme
Stres Ortamına Alışma
Harita Bilgisi
Yön Bulma Yeteneği

Harita: Oryantiring haritası, topografik haritanın üzerine
bitki örtüsü, kayalar, küçük çukur ve tümsekler, kuru dere
ve sel yatakları, su kanalları, elektrik telleri, evler vb. unsurların işaretlenmesiyle oluşturulur. Ölçek genellikle 1:5.000
– 1:25.000 Aralığında olur. Eşyükselti eğrileri, arazideki
ayrıntıların görülmesine imkân verecek şekilde 5 ila 25 metre sıklığında çizilir. Harita, yarışmayı düzenleyenler tarafından hazırlanarak sporculara yarışma öncesinde verilir.
Pusula: Haritanın doğru yorumlanması ve kerteriz alma
amacıyla yaygın olarak kullanılmakla birlikte zorunlu
değildir.
Giyim: Kolay kuruyan sentetik kumaşlar tercih edilir. Kolların ve özellikle bacakların çalı ve dikenlerden korunması
için uzun kollu tişört ve pantolon giyilir. Böylece doğada
bulunan kene gibi zararlı böceklerin ısırmasına karşı da koruma sağlanır. Çalı ve dikenlerden daha iyi korunmak için
tozluk da kullanılabilir.
Ayakkabılar: Koşuya uygun ve zemini iyi tutan herhangi bir
spor ayakkabısı kullanılabilir. Oryantiring için özel üretilen
çivili ayakkabılar da bulunmaktadır

Çekmeköy’de Oryantiring
Çekmeköy’de yapılan oryantiring yarışlarından kareler.

Yaz tatilini yabancı dil eğitimi ile
değerlendiren Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu öğrencileri,
çalışmalarına küçük bir mola vererek
Bursa gezisine katıldı. Yoğun bir yaz
programı sonrası gerçekleştirilen
Bursa gezisinde gençler, hem tarih
bilgilerini tazeledi hem de yeni eğitim
öğretim dönemi için moral depoladılar.
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik
yapan ve 700 yıl boyunca dokusunu
hiç bozmadan koruyan Bursa’da;
Cumalıkızık köyü, 1399 yılında Yıldırım
Beyazıt tarafından yaptırılan Bursa’nın
simgesi olan Ulu Camii, dönemin
önemli ticaret merkezlerinden olan
Koza Han ve Bursa Kent Müzesi
gezildi.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu yaz spor, eğitim ve izcilik alanında açtığımız kurslarımız
gençlerimizden çok ilgi gördü. Çocuklarımızın böyle faydalı etkinliklerle yaz tatillerini değerlendirmeleri
bizleri çok mutlu etti,” dedi.
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TATİL SONRASI

DEPRESYON KAPINIZI ÇALMASIN!
Günlük tempo içerisinde, stres, şehir yaşamı, sorumluluklar ve çalışma hayatının hepimizi zihnen, bedenen
yorduğu bir gerçek. Rahatlamak için en önemli fırsatımız
ise tatiller… Peki, dinlenmeyi beklerken tatilden döndükten sonra niye birçoğumuz kendimizi daha yorgun
hissediyor ya da “tatil sonrası depresyonu” yaşıyoruz?
Kendimizi yenilememiz ve elbette dinlenerek yeniden başlama
gücünü elde edebilmemiz için kısa ya da uzun tatiller öncelikli
ihtiyaçlarımızdan biri haline geldi. Tatil tercihlerimiz duygusal
ihtiyaçlarımıza göre değişkenlik gösterse de hepimizin amacı
bedenimizi ve ruhumuzu aynı anda dinlendirebilmek.
İdeal ya da verimli bir tatil tanımı herkes için farklıdır.
Bedensel, ruhsal ve zihinsel dinlenmeyi aynı anda sağlayabilen kişiler tatil beklentilerini fazlasıyla karşılamış demektir. Tatil konusunda kişilerin ihtiyaçları neyse aradıkları da
o olmalıdır.
Kişinin şartları uygun değilse ya da tercihi mekan değiştirmemekse o şartlarda gerçekten tatil deneyimi yaşayabileceği ve kendini dinlendirebileceği aktiviteler
önem kazanır.
Yapılan çalışmalar tatil sırasında ve sonrasında ağrıların daha az algılandığını
gösteriyor. Hatta bazı kişilerin uyku
kalitelerinin yükseldiği ve kendilerini çok
daha olumlu hissettikleri görülüyor. Tatilden sonra yorgunluk, dinlenme ihtiyacı
ve konsantrasyon güçlüğü hissedilmesinin, bu sürenin verimli kullanılmadığının
göstergesidir.

Bu önerİlerİ dİkkate alın…
Günlük rutinlerinizin dışına çıkın:
Rutinler gereklidir ama tatillerde değil. Günlük
yaşantınızdakinden farklı şeyler yaparak hem
yenilenme hem de rutinlerinizi özleme şansı
yaratabilirsiniz. Örneğin her sabah eksiksiz kahvaltı yapmaya alışkınsanız, tatilde kahvaltıları daha
basit hale getirebilirsiniz.

Teknolojiden uzak durun:

Gergin yapıdaki kişilerin kaldığınız yerden, yemeklere, iklim şartlarından yatağa kadar birçok konuda
sorun yaratma potansiyelleri bulunur. Elbette bu
durum kaçınılmaz olarak sizi de etkileyeceğinden
huzursuz bir tatil geçirmenize neden olur. Sonuç
olarak, her şeyi sorun eden kişilerle mümkün olduğunca tatile çıkmayın. Böyle bir zorunluluğunuz
varsa, tatilinizin tümünü o kişi veya kişilerle geçirmemeye çalışın. Kendinize zaman ayırın.

Yanınıza az eşya alın:
Verimli bir tatil için “az eşya, çok mutluluk” prensibiyle hareket etmek çok yararlıdır. Son yıllarda
yapılan çalışmalara göre, insan ne kadar az şeye
gereksinim duyar hale gelirse o kadar mutlu oluyor.
Tatile giderken güzel kıyafetler, uygun ayakkabılar
götürmek isteseniz de kendinize engel olmaya
çalışın. Bu dönemin günlük sorumluluklardan arınma
anlamına geldiğini unutmamaya çalışın. Özellikle iş
gereği mecburen takım elbise ya da topuklu ayakkabı giymek zorundaysanız, tatilinizi minimum eşya ve
kıyafet ile geçirmek sizi çok daha rahat hissettirecek.

Doğanın gücünden faydalanın:
Yapılan çalışmalara göre, insanları uzun
vadede en fazla mutlu eden ortam doğa. Kendinizi
bu mutluluktan mahrum etmeyin. Nerede ve nasıl bir
tatil yaparsanız yapın, bir gününüzü dahi olsa, çimlere basmak, temiz hava solumak ya da suya girmek
veya izlemek için mutlaka kendinize zaman yaratın.

İşkolİkler tatİl yapamıyor
İşkolik insanlar kolay kolay tatil yapamaz. Bu kişiler
“benim işim tatilde bile devam etmek zorunda”, “beni
rahat bırakmazlar” gibi bahanelerin arkasına sığınmayı tercih ediyor. Ama, unutmamak gerekiyor ki
işkolik olmak bir sorundur ve tatil yapmayı “becerememek” de bunun en önemli parçasıdır.
Sağlık&Yaşam Dergisine Katkılarından Dolayı Teşekkür Ediyoruz.

Tatile adapte olun ve tadını çıkarın:
Yaşadığınız bu dinlenme döneminin bir ihtiyaç
olduğunu bilin ve tatilden keyif almaya çalışın.
Reyhan Algül
Uzman Klinik Psikolog
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Gergin ve/veya sorun odaklı kişilerle
tatile çıkmayın:

Mutluluk ya da
mutsuzluk gibi
tatilin de geçici
olduğunu
unutmayın.
Anda kalmaya
gayret ederek yaşadığınız
her şeyin tadını
çıkarın… Böylece
tatil sonrası depresyonunun ve
isteksizliğin üzerinden çok daha kolay
gelebilirsiniz.
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Özellikle sosyal medyanın hayatımızın parçası
olduğu günümüzde teknolojiden uzak kalmayı
başarabilmek elbette hiç de kolay değil. Tatilin
güzel anlarının fotoğraflarını paylaşmak çok keyifli

olsa da verimli
bir tatil teknolojiden mümkün olduğunca
uzaklaşmayı
gerektirir.
Gerçek anlamda zihinsel ve
ruhsal arınmaya
bu sayede ulaşmak mümkündür.
Özellikle telefonu
ve internetinizi tatile
çıkarın. Sürekli telefonunuzla ilgilenmeyin,
güncelleme yapmayın ve
hatta mümkünse günün bir
kısmında tamamen kapalı tutun.

Devr-i Alem

Hırvatistan

Hırvatistan resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti… Avrupa’da Orta Avrupa,
Balkanlar ve Akdeniz’in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir
parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb
olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüş durumda. Ülke
Avrupa’nın en iyi korunmuş coğrafyalarından birine sahip. Doğal güzelliği
ve tarihi şehirleriyle genel olarak tipik Akdeniz ülkelerini anımsatıyor.
Günümüzde turizme verdiği önemi arttıran ülkeyi, gezginler yeni yeni
keşfetmeye başladı. Bozulmamış doğası, milli parkları ve göz alıcı sahilleriyle Hırvatistan seyahatlerinizde ipucu olması için sizlere önerilerimiz…

Devr-i Alem
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Zagrep
Zagreb, Hırvatistan’ın başkenti ve en yüksek nüfusa sahip şehridir. Zagreb’in
1 milyonun üzerinde olan nüfusunda 2001 verilerine göre yüzde 91.94 ile
Hırvatlar çoğunluktadır. Zagreb’de yılda dört mevsim yaşanır. Kışları ortalama sıcaklık 1 C°, yazları ise 20 C°’dir. Zagreb’in ulaşım bağlantıları, ticaret
hacmi, endüstrinin yoğunluğu, bilimsel ve araştırma merkezleri şehrin Hırvat
ekonomisinde lider konuma ulaşmasını sağlamıştır.

Dubrovnik
Dubrovnik, Hırvatistan’la ilgili yapılacak tatil listesinin başlarında
olmayı kesinlikle hak eden bir yer. Adriyatik’in İncisi olarak bilinen
şehir barok kiliseleriyle meraklı ziyaretçilerine Ortaçağ müzesinde
dolaşma imkânı sunuyor. Tarihi dokusu, çarpıcı mimarisi yanında
sofistike ve şık restoranlarıyla da dinlenme fırsatı sunuyor. Bernard
Shaw’ın şehirle ilgili şu sözü de çarpıcıdır:

“Dünya üzerinde cennet isteyenlerin
Dubrovnik’ e gelip onu bulmaları gerekir.”

Split

Sibenik

Hırvatistan’ın ikinci en büyük şehri olan
Split Dalmaçya kültürü ve yaşam tarzını
gözlemlemek için ideal bir lokasyondur.
Her zaman cıvıl cıvıl olan bu şehirde
geleneksel ve modern arasında muazzam
bir denge vardır. Split genellikle civarındaki adalara erişmek için kullanılan bir transit bölgedir. Ancak son dönemde özellikle
denize nazır bölgelerde yaptığı ıslah
çalışmaları dikkat çekmeye başlamıştır.
Split in 1.700 yıllık bir yerleşim yeri olduğu
tahmin edilmektedir.

Dalmaçya
Kıyıları

Mljet Adası
Milli Parkı
Mljet Adası, Adriyatik Denizi’nde bulunan
ve Hırvatistan’ın sahip olduğu Dalmaçya
Adaları’nın en güney ve doğusunda yer alır.
Mljet Adası Milli Parkı, adanın kuzeybatısında korumalı bir alandır. Gölleri ve ormanlık
alanıyla eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Göller
boyunca yürüyüşe çıkabileceğiniz gibi % 78’i
ormanlarla kaplı adadır. Hırvatistan anakarası
ile ada arasında yapacağınız 30 dakikalık
yolculuktan da memnun kalacaksınız.
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Dalmaçya kıyıları bir efsanedir. Yüzlerce
kilometre uzanan sahil boyunca sarp kireç
taşı kayalar ve adalar benekli bir kıyı şeridi
oluşturur. Halen Venedik ve Roma izlerini
görebileceğiniz, Ortaçağ mimarisine hayran
kalacağınız ve sahil boyunca yapacağınız
gezinti bu güzellikleri keşfetmek için en iyi yol
olacaktır. Yolculuğunuz boyunca aralarından
geçeceğiniz kayalıklar sizi harika şehirlere
götürecektir. Split şehri büyüleyici mimarisi ve
tarihiyle (Diocletian Sarayı gibi) UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Bir diğer şehir Zadar ise
kartpostalları andıran plajlara sahiptir.

Sibenik Hırvatistan
Orta Dalmaçya’da
tarihi bir şehir. Krka
ırmağının Adriyatik
Denizi’ne dökülen
bölümüne kurulmuştur. Sibenik şehri
Sibenik-Knin bölgesinin idari ve ekonomik merkezidir.
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Hvar adası

Hvar, Hırvatistan’ın kıyılarının
en yeşil ve güneşli adası
olduğu kabul edilmektedir ve
“Dalmaçya Kraliçesi” unvanını hak etmektedir. Adanın
manzarası lavanta, yemyeşil
zeytin bahçeleri ve başıboş
üzüm bağları ile karakterizedir.
Hvar adasının merkezi ve kozmopolit kafe, bar ve restoranlar
ile çevrilidir. Sayısız kumsallarıyla, yat turlarında konaklama noktası haline gelmiştir.

Rovinj Kasabası

Povlja

Istrian Yarımadası boyunca uzanan şirin
bir kasaba aynı zamanda balıkçı limanıdır.
Pastel renkli evleri, dik sokaklarıyla turistler için Akdeniz’in en güzel şehirlerinden
biri olmuştur. En ünlü yerleri arasında St.
Euphemia Bazilikası ve Zletni Orman Parkı
bulunur. Rovinj Kasabası’nda İstriotça
denilen ve yaklaşık 2,000 kişi tarafından
(Sadece Hırvatistan’da) konuşulan bir Latin
dili kullanılır.

Hırvatistan’ın bu küçük
liman kenti Brac adasının
kuzey sahil şeridi üzerinde yer almaktadır. Bu
tarihi kent antik Roma
gemi kalıntılarına ve
5. yüzyıldan kalma bir
bazilikaya ev sahipliği
ediyor. Geleneksel evleri
ve muhteşem bir limanı
ile Hırvatistan’ın turistik yerleri arasında ilan
edilmiştir.

Vis Adası
Hırvatistan kıyılarının en
kuzey köşesinde yer alan
bu güzel ada, 4000 kişi
nüfusu ile Adriyatik’in
gastronomi başkenti
olarak bilinir. Fantastik restoranları, hem
geleneksel Hırvat gıda
hem de Avrupa mutfağından yemekler sunar.
Venedik tarzı mimarisi,
zeytin bahçeleri ve üzüm
bağları ile keşmekeşten
sıkılan turistler için idealdir.

Hırvatistan’ın bu el değmemiş güzelliklere sahip turkuaz gölü, şelalesi
ve engebeli tepeleriyle Güneydoğu Avrupa’nın en eski milli parklarından biridir. Çarpıcı manzaralarının yanı sıra park içerisinde vahşi ayılar
ve serbestçe dolaşan kurtlar vardır (Avrupa’da çok sıra dışı bir şey).
Kuşlar, sayılamayan kelebek ırkları ve yaklaşık 120 tür orman hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Hırvatistan’ı ziyaret eden yaban hayatı
severler için kaçırılmaması gereken Plitvice Gölü Ulusal Parkı, 1979
yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde arasında yerini almış.
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Zlatni Rat yani Hırvatların verdiği
ismiyle “Altın Boynuz” size 360
derecelik bir okyanus manzarası
sunar. Beyaz çakıl sahil ve mavi
safir suları ile sıra dışı bir plajdır.
Çam ağaçları ile çevrili plaj, su
sporları severler için geniş yelpazeye sahiptir. Hırvatistan’ın en güzel
yerlerinden biridir. Eğer kumların
üzerinde uzanmaktan sıkıldıysanız,
çam ağaçları içine dolaşabilirsiniz…

Plitvice Gölü Ulusal Parkı
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Zlatni Rat
Plajı

Haberler
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen teknoloji ile birlikte tüketim alışkanlıkları hızla değişmekte. Bu değişime ve gelişime bağlı olarak, yeni bir
tür atık tipleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri de
elektrikli ve elektronik atıklardır. Elektrikli ve elektronik
cihazlar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası
halini aldı. Bu ekipmanlar kullanım ömürlerini tamamladıklarında, içerdikleri zararlı bileşenlerden dolayı
doğru bir biçimde geri kazanılmaz ya da bertaraf
edilmezse çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde
etkiliyor.

Çekmeköy Belediyesi’de bu tür tehlikeli olan ve
doğal kaynakların korunması için değerlendirilmesi gereken bu atıkların çöplerden ayrı toplanması
için ilçede kutu, broşür ve bilgilendirme afişlerini
çeşitli noktalara dağıtmaya başladı. Tüketiciler; geri
dönüşüme katkıda bulunmak için e-atıkları çöpe
atmak yerine, Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta birimini 312 44 44 numaralı telefondan arayarak kayıt
oluşturup artıkların evlerinden alınmasını
sağlayabilirler.

HACAMAT NEDiR?

E-ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME!

Sağlık

Sağlık

H

Hacamatın Faydaları

acamat, deri üzerindeki
gözeneklerden vakum yolu ile kirli kanın
çekilmesidir. 5000 yıl
öncesine dayanan bir
çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımıyla çizilip ağzı geniş bir bardak,
kavanoz veya şişe ile oluşturulan
emme gücüyle kanın çekilmesi
şeklinde yapılır. Geleneksel olarak
Ağrı, sızı veya hastalık olan organa
yakın yerlere yapılır.

Hacamat Sonrası Yapılması Gerekenler

Hacamat aç karnına yapılır; yaklaşık 3 saat öncesi yeme içme bırakılır. Tok karnına yapılan hacamat
birçok hastalığa neden olur.

Yeme içme

Böyle durumlarda hacamat yapılınca beyne, kalbe ve
diğer hayati hormon ve enzim yapan bezlere giden
kan hacmi iyice düşerek, felç, enfarktüs gibi kalıcı
rahatsızlıkların çıkmasına neden olur. Asgari 24 saat
öncesinden hayvansal gıda alınmaz.
Zira hayvansal gıdalar protein ihtiva eder, kanı koyulaştırır. Hayvansal perhize dikkat edilerek yapılan
hacamat daha faydalıdır.

Asgari iki saat kadar bir şey yenilmemelidir. Hacamattan sonra iştah biraz açılabilir. Mümkün olduğunca
günü hafif gıdalarla geçirmek hacamatın faydasını
artırır.

Duş ve Bakım

12-24 saat sonra duş alınabilir. Duştan hemen sonra,
yara izlerinin olduğu bölgeye zeytinyağı veya kantaron yağı sürülmesi, yaraların çabuk iyileşmesi ve iz
kalmaması bakımından çok fayda sağlar.

Bağırsak Enfeksiyonlarına İyi Gelir:

Hacamat bağırsak enfeksiyonlarına, ishal gibi sancılı hastalıklara
şifa olmaktadır. Aynı zamanda
mide problemlerinin de hacamat
ile tedavi edildiğine inanılmaktadır.
Romatizma Hastalıklarına: Roma-

Akıl ve ruh sağlığına iyi geldiğine inanılan hacamatın,
yıllar boyunca akli rahatsızlık
yaşayan ve bu durumdan
kurtulamayan pek çok kişiye iyi
geldiği iddia ediliyor.

Hacamat Kansere Karşı
Meydan Okuyor:

Akciğer kanseri, karaciğer
kanseri, göğüs kanseri ve kan
kanseri gibi pek çok kansere
meydan okuyan hacamat, uygulandığı zaman kanser kütlesini
ortadan kaldırmaktadır.

tizma çevrenizde gördüğünüz her
üç kişiden ikisinde görülebilen bir
hastalıktır ve bazı durumlarda ilaç
kullanılmasına rağmen geçmemektir. Hacamat romatizmaya
oldukça iyi gelmektedir. Ancak
hacamat ile tedavi olacaksanız ehli
kişilerden yardım almalısınız.

Hacamatın Bağışıklık Sistemini
Düzenleyici Etkisi:

İnsan vücudunda bağışıklık
sistemine zarar veren durumlar
aşırı yeme, hızlı yemek yeme ve
devamlı hareketsiz kalmaktır.
Karaciğer, bağırsaklar ve böbrekler
bağışıklık sisteminin zayıflamasında rol oynayan organlardır. Sırt
üzerinde uygulanan hacamat tedavisi, bağışıklık sisteminin düzene
girmesini sağlıyor.

Hacamat Kalp ve Damar Dostu:

Damarlarda oluşan tıkanıklık ve
plaklar hacamat tedavisi boyunca
tekerrür etmemektedir.

Hayvansal Gıdalara Dikkat

Hayvansal gıdaların hemen hepsinde protein olup kan
dolaşım hızını yavaşlatır. Bu nedenle hacamat tedavisinden sonra, 48 saat süren hayvansal gıda perhizi
yapılır.

Hacamatın Diğer Faydaları
Sinüzit ve baş ağrılarının tedavisi.
Bazı Kadın hastalıklarının tedavisi.
Aşırı uyku uyuyan kişilerin tembellik ve yorgunluğunu
giderir.
Diz, sırt ve bel ağrılarının tedavisi.
Hormon tedavisinde etkilidir.
Yüksek tansiyon rahatsızlıklarını tedavi eder.
Hacamat Kimlere Uygulanmaz
Hacamat uygulaması, yapılabilmesi için bazı sağlık şartları
bulunmaktadır, bu şartları karşılamadığınızda hacamat yarardan çok zarar verebilir. Bundan dolayı hacamat uygulanmadan önce mutlaka dikkat etmemiz gereken durumlar
vardır.
Adet döneminde bulunan kadınlara uygulanmaz.
Hamile bayanlara uygulanmaz.
Anemi rahatsızlığı bulunan ve hemoroid gibi kan kaybı
yaşayan kişilere uygulanmaz.
Protein eksikliğine bağlı olarak ödemi bulunan kişilere
hacamat uygulanmaz.
Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilere uygulanmaz.
Aşırı terleme rahatsızlık bulunan kişilere uygulanmaz.
70 yaş üzeri kişilerde hacamat yapılması uygun değildir.

Dr. ENDER SARAÇ
twitter@haydrendersarac
facebook@haydrendersarac
instagram@haydrendersarac

Eylül 2017

Eylül 2017

Hacamat Akıl Hastalıklarına iyi
Geliyor:

Hacamat Öncesi Yapılması Gerekenler
Vücutta yaklaşık 6-7 litre kan olup yemekten sonra
takribi 3-4 litre kan sindirim işlemini gerçekleştirmek
için görevlendirilir. Bu durumda kan basıncı düşmesi
ve kan dolaşım hızının yavaşlaması nedeniyle hacamat
ile toksik maddeleri temizlemek zorlaşır.
Hatta zararlı bile olur. Çünkü tokluk halinde kan, karın
boşluğunda göllendiği için hayati merkezlerimiz olan
beyin ve kalbin beslenmesi zayıflamıştır.
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Hacamat, Müslüman ülkelerde
hastalıkların tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde
hacamat hemen hemen tüm
hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır.

BEBEK BAKIMINDA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yeni doğan bebeğin bakımında ilk 6 ay çok önemlidir. Doğru tutulmasından
uyku pozisyonuna, emzirmeden gazını çıkarmaya kadar bilmeniz gereken
birçok önemli bilgi vardır. İşte bebek bakımında dikkat edilmesi gereken 10
önemli kural…

Bebeğinizi dikkatli bir
şekilde tutun
Yeni doğan bebeklerin kasları
doğru dürüst gelişmediği için
kucağınıza alırken dikkat etmeniz gerekir. Özellikle boyun
kısmı yumuşak olacağından bir
elinizle boynundan tutmalısınız.
Beşikten alırken ve yatırırken de
bebeği boynundan destekleyin. Tutarken fazla sıkmamaya
dikkat edin. Aksi takdirde beyne
zarar verebilirsiniz.

Anne sütü sağlık açısından oldukça yararlıdır. Bebeğin
bağışıklık sistemini güçlendirir. Emzirirken bebeğin süte
rahat ulaşabilmesine dikkat edin. İlk zamanlar bunun
ayarlamasını sizin yapmanız gerekir. Bunun için öncelikle bebeğinizi göğsünüze doğru getirin. Aç olduğu
için muhtemelen ağzını açacaktır, açık ağzını meme
başına yerleştirin. Boynundan destekleyerek daha rahat
şekilde içmesini sağlayın. Bebeğinizin iki göğsünüzden de
en az 10 dakika emmesine izin verin.

İlk zamanlar sadece sünger banyosu yapın
Kalan göbek bağı düşene kadar bebeğinize sünger
banyosu yapın. Göbek bağı kuru kaldığında 2 veya 3
hafta içinde düşecektir. Islanırsa yavaşça kurulayın.
Yeni doğan bebekler çok kirlenmez. Bu
yüzden sünger banyosu yaparken bebeğin
cildini sert şekilde ovmayın. Ilık su kullanın.
Göbek bağı düştükten sonra normal banyoya başlayabilirsiniz. İlk yıl haftada iki kez
banyo yapması yeterli olacaktır.

Bez değiştirmek kesinlikle ciddiye almanız gereken
bir görevdir. Bebeğiniz bezini kirlettiğinde mümkün olduğunda çabuk değiştirin. Yeni bezi takmadan
önce cildi temizleyip koruyucu krem uygulayın. Bezi
değiştirmeden önce tüm malzemeleri yanınıza
aldığınıza emin olun.

Gün içinde kısa uykular için bile
sırtüstü uyumasına dikkat edin.
Sağlıklı bir bebek için en güvenli
uyuma pozisyonudur. Uyurken
bebeğinizin başı ve yüzü örtülü
olmamalıdır. Battaniye örtecekseniz, göğse kadar kapatacak
şekilde örtün. Pijamalarına da
özen gösterin; çok sıkan ve rahatsız edici olmamalıdır.

Vücuduna masaj yapın

Ellerinizi temiz tutun
Yeni doğan bebekler zayıf bağışıklık sistemine sahiptir ve enfeksiyonlara karşı hassastır. Bu yüzden
hijyenik ve temiz olmaya özen göstermeniz gerekir.
Bebeğinize dokunurken elleriniz temiz olmalıdır.
Özellikle bez değiştirdikten sonra ellerinizi dezenfekte edin. Bebeğiniz ağlamaya başladıysa ve elinizi
yıkayacak zamanınız yoksa el jellerinden kullanabilirsiniz. Tabii alkolsüz olmasına dikkat edin. Bebeğinizi sevdirirken de titiz olun, herkesin öpmesine
izin vermeyin.

Bebeğinize vücut masajı yapmanız,
uyku kalitesini geliştirecek ve bağışıklık
sistemini güçlendirecektir. Aynı zamanda daha esnek olmasını sağlayacaktır. Günde 2 veya 3 kez, 10-30 dakika kadar
masaj yapabilirsiniz. Göbek bağı düşmeden
önce yapmayın.

Bebeğiniz emzirme sırasında aldığı
hava, sindirimini engelleyebilir.
Bu da bebeğinizi rahatsız eder. Bu
yüzden fazla havayı serbest bırakmak
için gazını çıkarmanız oldukça önemlidir. Bebeğinizi oturma pozisyonunda
kucağınıza alın. Bir elinizle bebeğinizi
önden tutarken diğer elinizle yavaşça
sırtını sıvazlayın. Hafif geğirme sesini
duyana kadar devam edin.

Cildini nemlendirin
Bebeğinizin cildi kuruyorsa düzenli olarak
nemlendirici sürün. Bebekler için uygun olan bir
nemlendirici kullanmaya
dikkat edin.

Yeni doğan bebeği sakın sallayıp sarsmayın
Oyun oynarken veya uyandırmaya çalışırken bebeğinizi sarsmayın. Beyinde kanamaya ve hatta ölüme
sebep olabilir. Uyandırmanız gerektiği zaman ayaklarından gıdıklayabilir veya yanaklarına hafif üfleyebilirsiniz. Arabadayken bebek koltuğunda güvenli bir şekilde oturtun. Sarsılmaması için kemerini mutlaka takın. Kucağınızda ise fazla sıkı
tutmayın, düzgün nefes almasını engelleyebilirsiniz.
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Bezini zamanında değiştirin

Emzirirken bebeğinizi uygun pozisyonda tutun

Bebeğinizin gazını
çıkarmayı unutmayın
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Bebeğinizin sırt üstü
uyumasını sağlayın
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Rizeli misiniz, Kasımpaşalı mı?

Annem-babam Rize’den çıkıp Kasımpaşa’ya gelmiş. Anlayacağınız üzere
aslen Rizeli 1963 İstanbul Kasımpaşa
doğumluyum. Kasımpaşa’nın yüzde
60’ı-70’i Rizelidir. Farklı illerden gelenler de mevcut tabii ki. Fakat bizim
bulunduğumuz bölge, Rize ağırlıklıydı.

Çocukluk ve gençlik yıllarınız
Kasımpaşa’da geçmiş. Bize
o yıllardan kısaca bahseder
misiniz?

Türk futbolunun başarılı ve tecrübeli hocalarından biri olan
Abdullah Avcı ile birlikteyiz. Samimi, içten ve bir o kadar da
alçak gönüllü olan Avcı ile özel hayatı ve futbolu konuştuk.

Kasımpaşa çok renkli bir yerdir. Birlik,
beraberlik, dayanışma vardır. Bizim
zamanımızda semt abilerden sorulurdu. Köşe başlarında oturur, muhabbet
ederlerdi, semtin küçük çocuklarına
sahip çıkarlardı. Bir İstanbul beyefendiliği vardı. Üniversite okumadık ama
semt, bizim için üniversite gibiydi.

Anlaşılan hocam Kasımpaşa’yı
çok seviyorsunuz.

Ben her şeyi, orada öğrendim. Nefes
almaya orada başladım. Kardeşliği,

Doğrudur. Babam Dörtyollu, annem
Güneysulu. Annemin köyünün bir
üstü Cumhurbaşkanımızın köyü.
Kasımpaşa’da da aynı mahallede
ikamet ediyorduk diyebilirim. Sadece
aramızda iki sokak vardı.

Titizlik yönünüzü Annenizden
mi yoksa Babanızdan mı aldınız?

Bire bir tanır mısınız
kendilerini?

Her ikisi de çok titiz. Fakat Annem
daha titiz. Ben de öyleyim. Yani öyle
ya da böyle ikisinden de bir şeyler kapmışım. Belki ukalalık olarak
değerlendirecek değerli okurlar
fakat abartısız söylemek istiyorum ki
onlardan daha titizim. Hem de çok
tasnif etmesem de hastalık derecesinde titizim. Özellikle kıyafetlerim
konusunda.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’la komşu köylü
olduğunuz doğru mu?

Birçok kez semt sahasında futbol oynarken izlemiştim kendisini. Mahalledeki abileri seyretmek en keyif aldığım
şeylerden biriydi.

Nasıl bir futbolcuydu?

Bugünkü oyun sisteminde, kaleye sırtı
dönük iyi bir santrfor olabilirdi. Fizik
kalitesi çok iyiydi.

Siz iyi bir futbolcu muydunuz?

Bugünkü futbolda bile kullanılabilecek bir oyuncu profilim olduğunu
düşünüyorum. Ama bir çizgi var futbolda, onu yakalayamadım ve aşağı
doğru seyrettim. 35 yaşıma kadar
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AVCI

Kasımpaşa’da büyümek
nasıl bir duygu?

dostluğu, birlik ve berberliği ben
orada öğrendim. Bir ayağım daima
orada. Babam hala esnaf orada.
Eskilerin klasik semt berberi, içindeki
hiçbir şeyi değiştirmez. O dükkan
onu dinamik tutuyor.
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ABDULLAH

Bildiğiniz mahalle kültürü. O zaman
iki tane futbol sahası vardı. Kasımpaşa
ve Kulaksız Okspor. Her mahallenin
kendi gençlerinden oluşan bir takımı
vardı. Hafta sonları o sahaları kiralayarak, mahallenin ağabeylerinin
gözetiminde maçlar yapardık. Herkes
şunu söylemeye başladı; “İyi futbolcu olacak, bunun üzerine düşelim!”.
Semtimizin ağabeyi Büyük Haluk
Galatasaray altyapısında yetişmiş,
Vefa’da oynuyordu. Bir gün haber
gönderdiler, Vefa altyapıya yatırım
yapıyor, Metin Türel de alt yapı teknik
sorumlusu. Vefa Genç Takım antrenmanlarına götürdüler beni. İlk
çıktığım antrenmanda “Hemen bunun
lisansını çıkartıyorsunuz” dediler.
Daha lisansım çıkmadan genç Milli
takım kampına gittim. Oradan lisanslı
bir futbolcu olarak Vefa Genç Takıma
adım attım. Üçüncü yılın sonunda genç takımda, 32 golle Türkiye
Gençler Ligi Gol Kralı oldum. Anlayacağınız hiç amatör oynamadım.
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Çayı demler,
sofrayı hazırlarım.

Daha çok
yapacak
işlerim var.

oynadım ve 1999’da Antrenörlüğe
başladım.

Futboldan para kazanacağınızı
umuyor muydunuz?

İşimi doğru yapar ve yapmak için de

Evet kendim seçiyorum. Zaman
zaman eşimden fikir aldığım da
oluyor. Giyeceğim kıyafetlerimi bir
gün önceden mutlaka hazırlarım.
Dolabıma kimse ellemez ve elletmem
de. Bu konuda oldukça titizimdir.
Butik dolabı gibidir benim dolabım.
Olgunlaştıkça bazı değişikler yapmaya
başladım. Bazı renklerin dışına çıkmamaya başladım.

Peki, nasıl bir aile reisisiniz?

Aileme son derece düşkün bir
insanım. Sadece eşime ve çocuklarıma değil, anneme babama da
düşkünümdür. Yakınlarım hep kontrolüm altında olsun isterim. Her gün

annemi, babamı arar hallerini hatırlarını mutlaka sorarım.
İnsan niçin çabalıyor güçlüklere karşı mücadele ediyor ki.

Yemek ile aranız nasıl mutfağa girer misiniz?

Maalesef bekarken evde su bile almaya mutfağa kalkmazdık. İstanbul dışına transfer olana kadar, annem sütümü
gece 3’te yatağımın başına koyardı. Doğal olarak mutfak
kültürüm olmadı. Fakat itiraf etmeliyim ki evlenince bazı
şeyler değişti. Futboldan zaman bulup pazar günü
evdeysem büyük bir keyifle kahvaltıyı ben hazırlıyorum.
Çayı demler, sofrayı hazırlarım.

Mütevazı bir yapınız var, egonuz yok denecek
kadar az. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Halkın arasında olmaktan müthiş keyif alan biriyim.
Yalanın, riyanın olmadığı, gerçek dostlukların kardeşliklerin
yaşandığı, kimsenin kimseye art niyetle yaklaşmadığı bir
mahalle ve mahalle kültürünün içinden çıktım ben. Benim
için gerçekten önemli olan sokaktaki insanların şahsımla
alakalı ne dediği. Sokağın güvenini almak, onların güvenini kazanmak benim en büyük hazinemdir. Hangi takımın
taraftarı olursa olsun, sevgiyle sempatiyle bakıyorlar. Bu
bana yeter. Gerisi hikaye.
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Başarıya ulaştıran en önemli
özelliğiniz nedir?

Çok şık ve kaliteli giydiğiniz
ortada. Kıyafet tercihinizi siz mi
yapıyorsunuz?
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Hayatta bazı kararlar sizi farklı yerlere
taşıyor. Yukarı ya da aşağı gidebiliyorsunuz. 1986’da Galatasaray’ın ve
Beşiktaş’ın beni istediği bir dönem
oldu, bense Rizespor’u tercih ettim.
Bu da benim futbol yaşamımın aşağı
doğru seyretmesine yol açtı. Hem
kariyer hem de parasal anlamda.
Geriye dönüp baktığımda pişmanlık
duymaktansa ibret alarak başarıyı
ve başarılı olmayı daha fazla arzu
ediyorum. Ve bu yolda da daha çok
yapacak işlerim ve fikirlerim olduğuna inanıyorum. Kaliteli ve adam gibi
yapacağın her iş zaten sana maddi
anlamda geri dönecektir.

elimden gelenin en iyisini ortaya koyarım. Dürüst, özverili ve çalışkan olduğuma inanıyorum. Sadece futbolla
ilgili değil, hemen hemen her konuda.
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EN AĞIR SOSYO-EKONOMİK BUHRANLARDA BİLE
HALK VE ÜLKE DEĞİL...

Bir elin nesi var
iki elin sesi var.
Azim,
hırs ve
zeka.
İşte
Emre’de
bu var.

Laik Rejimin Korunması Düşünülüyordu ama, Türkiye tam da o günlerde
ağır bir sosyo-ekonomik buhrandan
geçiyor, IMF’den alınan borç kredilerin ödenmesi için ikide bir ülkeye
gelen IMF Temsilcisi Cotarelli,
ekonomi için direktifler veriyor; üçlü
koalisyonun ülkeyi daha bir derin
buhranlara sürüklediği görülüyor, ve
bir MGK Toplantısı’nda C. Başkanı A.
Necdet Sezer ve Başbakan Ecevit
birbirlerine kitap fırlatıyorlar ve bu
kavgayla ülke, tam bir iflasın eşiğine
doğru daha bir sür’atli ilerliyordu.
Bu arada irticaî faaliyetlerin odağı
olduğu suçlamasıyla Fazilet Partisi de yine Anayasa Mahkemesince
kapatılıyordu.
Ve nihayet, 3 Kasım 2002 genel
seçimleri yapılıyor, 3,5 sene önce
yüzde 23 oy alarak birinci gelip
başbakan olan Ecevit’in partisi DSP
sadece yüzde 1 oy alabiliyor; Tayyib
Erdoğan liderliğinde yeni kurulan
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
yüzde 35 oyla Meclis’in yüzde 65’ini

ele geçiriyordu. Yüzde 10’luk seçim
barajını bir de CHP yüzde 19 oyla
geçiyor, diğer bütün partiler barajın
altında kalarak Meclis’e giremiyorlardı.

28 Şubat Darbesi’nin ‘Küçük
dağları biz yarattık..’ havasın-

daki generalleri şaşkındılar. İslamî
kimlikleriyle bilinen Erbakan ve
arkadaşlarına tahammül edemiyen ve
kendilerini ülkenin sahibi zanneden
generaller ve sivil hayattaki, özellikle
medyadaki uzantıları, İslamî kimlikleri
diğer özelliklerinden daha öne çıkan
Tayyib Erdoğan ve arkadaşlarının
‘daha da güçlü bir şekilde
iktidara gelmesi’nden şaşkın,

küplere biniyorlardı. Ve dahası, daha
sonralarda Ergenekon ve Balyoz gibi
isimlerle anılan darbe hazırlıklarının
içinde oldukları ortaya çıkacak olan
generallerin yargılamaları kamuoyunu
yıllarca meşgul edecekti.
İslamî kimlikleri öne çıkan Tayyib
Erdoğan ve arkadaşlarının ekonomi
baçta olmak üzere, hemen bütün temel

sosyal meselelerde çözümler getirebileceklerine halk kitleleri inanmaya
başlamıştı.
Binlerce km.lik çift yollar
yapımı, işsizliği azaltan, enflasyonu düşüren tedbirler,
sağlık alanındaki reform çapında ve halkı rahatlatan değişiklikler, bürokratik oligarşiye
boğuşmalar, IMF’nin borçlarını
ödeyip, ülkenin içişlerine
karışmasına son verilmesi,
Güneydoğu’da 20 yıldır devam
eden ve halkı sıkboğaz eden
Olağanüstü Hal uygulamalarına son verilmesi, kürd halkını
ve diğer etnik unsurların ana
dillerinde yayın yapmalarına getirilen yasaklamaların
kaldırılması, ekonominin çarklarının çok hızlı şekilde dönmeye başlaması, 30 milyar
dolar civarındaki yıllık ihracât
rakamlarının birkaç misline katlanması, vs.. Bütün bunlar halktan

tasvib görüyordu.

CUMHURBAŞKANINI SEÇTİRMEMEK İÇİN, DARBEYE BİLE TEŞEBBÜS EDİLDİ.

Oyun felsefeniz nedir?

Kuş sürüsü misali birlikte hareket
etmek. Çıtayı yükseltmek ve başarı
merdivenlerini emin adımlarla
arşınlamak için birlik ve beraberlik
şart. Takım ruhu, insanların egolarını
ikinci plana atıp takımın başarısı için
mücadele etmesiyle elde edilir. Takım
olmak demek, aynı değerleri paylaşıp
ortak bir hedefe kilitlenmek demektir.
Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Başarı bir yolculuktur,
bir varış noktası değil.
Bulunduğun yerde
doğru işler yaparsan, yol
haritası otomatik olarak
belli olur. Belediye’de
iken A Milli Takım’a
gittim. Başarılı olduğum

Generaller açıkça, Cumhurbaşkanı

olup, Çankaya’ya çıkacak olan
kişinin hanımının başının açık
olması şartını açıkça dile getiriyor-

lardı. Çünkü, Çankaya, M. Kemal’in
makamı idi.. Ve AK Parti’nin Meclis’deki sandalye sayısı, en azından
3. oylamada istediği kişiyi cumhurbaşkanı seçmeye yetiyordu. Ama, AK
Parti’nin en önde gelen isimlerinin
hanımlarının başları örtülü idi.
O halde, onlar hanımının başı açık
olan bir kişinin seçilmesinde baskı
altına alınmalıydılar. Başbakan Tayyib
Erdoğan ise, AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül olduğu açıklamıştı. Ve
o da generaller başta olmak üzere,
kemalist-laiklerin şartlarına uygun
değildi. Çünkü hanımın başı kapalıydı. Halkın yüzde 70’inin üstünde olan
hanımları başları örtülü , ve diğerleri
de bunun bir dayatma konusu yapılmamasını isterken, bir avuç kemalist-laik kesim, ‘cumhuriyet’ fikrine en
aykırı taleplerini Cumhuriyet mitingleri

adı verilen ve perde gerisinden, en
seçkin generallerin desteklediği dev
mitinglerle engellemeye çalıştılar.
Sonra, 550 üyelik Meclis’in toplanabilmesi için, İçtüzük hükümlerine göre 184 üye yetişirken, 367
rakamının şart koştular , ve bu
iddialarına, baskı ile Anayasa Mahkemesi’ni de ortak ettiler. Ve, AK Parti,
Meclis’de 367 üyeye sahib değildi,
başkalarının da Meclis’e girmeleri
engelleniyordu.
Yani, laiklerce müthiş bir psikolojik
baskı uygulanıyordu.
Ve sonra.. 27 Nisan 2007 gecesi
Genelkurmay adına bir askerî muhtıra
daha yayınlanıverdi!
Yani, bir askerî darbe teşebbüsü..
‘Filan ilkeler ve devrimler’ adına bir
daha kurtarıldığımızın müjdesini verir
gibi bir bildiri..
*
Bu muhtıranın yayınlanması üzerinden
henüz 10-15 dakika geçmemişti ki,
(o sırada Almanya’dan izliyordum
gelişmeleri), sözde aydınların
niceleri, birer gücetapar ekran
bülbülü halinde zâhir olmaya
başlayıvermişler, tv. kanallarına ve

Tayyib Erdoğan’ın hatalarını, ‘Keşke
şöyle yapmasaydı..’ gibi üzüntülü,

ama, öbür taraftan da muhtemel ‘yeni
kurtarıcılar’ı kızdırmamak dikkati
içinde yorumlar yapıyorlardı.
Ama, Başbakan Tayyib Erdoğan’ın,
geçmiş darbeler karşısında gösterilemiyen bir şecaatle kesin bir tavır
koyup bu yeni darbe muhtırasını
reddetmesiyle, beklenmeyen bir sonuç
ortaya çıktı. Bir muhtırayla geçmişteki nice hükûmetleri çökerttikleri gibi
yine aynı neticeyi elde edeceklerini
sanan ve amma direnen bir Tayyib
Bey’in geniş kitleleri harekete geçirecek bir karizmaya sahib olduğunun
korkusu içine düşen darbe heveslisi
askerlerin elleri- ayaklarına dolaştı.
Öyle ki, Muhtırayı bizzat yazdığını
söyleyip yayınlayan Genelkurmay
Başkanı Org.Y. Büyükanıt, Başbakan’ın telefonuna bile çıkamamış
ve ancak üç gün sonra, Tayyib Bey’in,
‘Dolmabahçe Sarayı’na geliniz’

emrine uyarak oraya gitmiş ve orada
her ne konuşulduysa, mesele kapanmıştı. Ama unutmayalım ki, nice generaller Ergenekon Yargılamaları
esnasında, o Genelkurmay Başkanı’na
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Emre’yi saha içi ve dışı olarak değerlendirmemiz daha doğru olacaktır.
Gerçekten insan kalitesi yüksek, pratik
zekalıdır Emre. Bana göre ligimizin en
hırslı ve en yetenekli futbolcularından biridir Emre. Emre yıllarca baskı
altında oynadı. Şahsını tanımadan

Üç büyüklerde
çalışmak gibi bir
hedefiniz var mı?

Ama, bir mesele vardı: Yaklaşan
Cumhurbaşkanlığı seçimi..

Eylül 2017

Eylül 2017

Emre Belözoğlu transferinden
hiç pişmanlık duydunuz mu?

yorumlarıyla acımasızca eleştirileriyle
haksızlık yapanlara tavsiyem, mutlaka saha dışında da tanıyın ve öyle
davranın. Bir kimsede azim olmazsa
bilgisi ölüdür, bilgiye yaşam veren
azimdir. İşte Emre’de bu var. Azim,
hırs ve zeka. Bu yüzden hiç pişmanlık
duymadım aksine gurur
duydum.

sürece o kapılar kendiliğinden açılır, bu
herkes için geçerli.
Önemli olan zoru
başarmak. Önemli
olan yapılamayanı
yapmak. Düşünmek
ve söylemek kolay,
fakat yaşamak, hele
başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.
Zoru severim. Yeter ki zorlu koşullarda kimlerle ve nasıl çalışacağına
iyi karar ver. Unutmayalım güçlükler
başarının değerini artıran süslerdir.

YAZI DİZİSİ-3

ağır hakaret cümleleriyle, ‘Ş….siz,

mâdem ki sonunda gidip selam
duracaktın, o Muhtıra’yı niye
yayınladın ve gittin Dolmabahçe’ye ve orada, nice silah
arkadaşlarını Hükûmet’e ispiyon ettin..’ şeklinde suçlamalarda

bulunmuşlardı.. Halk ise, ilk kez milletin kendisine verdiği yönetim hak ve
temsil yetkisini darbeci askerlere karşı
korumak uğrunda mücadeleyi göze
alan kararlı bir siyasetçi örne-

YAZI DİZİSİ-3

ğiyle karşılaşıyordu.
Bu ilk direniş, halk nezdinde Tayyib
Bey’e daha bir hayranlık ve güvenilirlik kazandırmıştı.
*
Bundan sonra başka bir darbe veya
bir ‘yeniçeri hecmesi’ ile halkı kurtarmak iddiasına kalkışanlara geleceğin
siyasetçilerinin de Tayyib Erdoğan
gibi direnebilmeleri için bir örnek
oluşmuştu ve bu ilk direnişin tekrarlan-

ması ve bir geleneğe dönüştürülmesi
gerekiyordu; artık darbelerin değil..
Yoksa, eline millet adına ve milletin malı olan silah tutuşturulunca, o
silahı millete çevirebilecek hainler
her zaman çıkacaktı. Ama, onların
karşısına da milletin kitleler halinde
ve kesin bir kararlılıkla direnmesi,
zorbalık ve hıyanete boyun eğmemesi
gerekiyordu.
*

27 NİSAN 2007 DİRENİŞİ’NİN GELENEĞE DÖNÜŞMESİ DE, 15 TEMMUZ’DA GERÇEKLEŞİYORDU
Böylece geldik, ’15 Temmuz büyük
hıyaneti’ne.. Ve hiç beklenilmeyen bir
anda..
O günden önce de istihbarat kaynaklarının bir takım kıpırdanmaları ihbar
ettiği, bir takım kalkışmaların olabileceği ihbarlarında bulunduğu anlaşılıyor. Ancaaak, daha ciddî deliller
elde edilmiş olmalıydı ki, Genelkurmay Başkanı Org. Hulûsî Akar, o gün
16.00 sularında ‘Hiçbir askerî uçak
veya helikopter uçmayacak ve hiçbir
zırhlı araç kışlalardan dışarı çıkmayacak..’ emrini veriyor. Darbeciler
deşifre oldukları korkusuyla darbe
saatini 6 saat öne, 21.00’e alıyorlar,
bu da onların koordinasyonunu alt-üst
ediyor.
Sezaî Karakoç’un mısralarında ki
ifadeyle, ‘Ne yaparlarsa yapsın-

lar, boooş, / Kaderin üstünde
bir kader vardır,/ Göklerden
gelen bir karar vardır../ Geceyi
onaran bir mimar vardır..’

Ve Enfâl-30’daki müjde bir kez daha
doğrulanıyor: ‘ve mekerû ve mekerallah, vallahu khayr-ul’ mâkirîn..
/’Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da bir
tuzak kuruyor. Ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.’
Belki de, o müdahale saati erkene
alınmasaydı, karşımıza bambaşka
bir tablo çıkacaktı.. Hele de Tayyib
Erdoğan’ın ele geçirilmesi veya hele
de öldürülmesi gibi bir tablo ortaya
çıksaydı, o zaman neler olurdu, gaibi
hakkıyle bilen, ancak Allah’tır.
Ama, darbecilerin korku içinde ve
geçmişteki hiçbir darbede görülmeyen
şekilde, en modern savaş uçak-

ları, helikopterleri ve tanklarla
harekete geçip, kendilerine
direnmeye çalışan halk kesimleri üzerine bombardımanlara
girişmeleri ve ateş açmaları,
Meclis ve Özel Harekât Merkezi
, muhaberat merkezleri gibi
hassas yerleri ağır şekilde
bombardıman etmeleri, Boğaz
Köprüsü’nün tanklarla tutulması, binlerce insanın yaralanması ve 249’unun hayatını kaybetmesi gibi.. Kezâ, Genelkurmay

Başkanı ve Kuvvet komutanlarının, ordunun en üst komuta kademesinin, üstelik de en yakın kurmay yardımcıları
aracılığıyla darbe hıyanetinin daha
ilk ânında etkisiz hale getirilmeleri ve
koskoca bir ordunun ilk anda başşız
duruma düşürülmesi de korkunç bir
durumdu..

‘EZANLARI SUSTRUMAYA ÇALIŞAN DARBELERDEN, DARBELERİ SÖNDÜREN EZAN VE SALÂLARA..’
Ama, işte o en hassas saatte, Tayyib
Erdoğan’ın halkı meydanlara çıkmaya daveti ve hele de daha sonra
kendinin halkın arasında görülmesi ve
gece yarısında minarelerden yükselen
ezan ve salâ sesleri o zamana kadar
meydanlarda direnmeye çalışan
yüzlerin bir anda onbinlere dönüşmesi
ve halkın her kesiminden kadın -erkek
ve çocuk, herkesin Allah’u Ekber
diyerek bir zorbalığa ve hıyanete karşı
durmaları, bir halkın geçmişteki halini
değiştirdiğini ve Allah’u Tealâ’nın
da bu halkı, Ra’d Sûresi- 11. Âyette
yer alan, ‘Bir halk kendi halini

başlığı da, bu mânâyı yansıtmaya
çalışıyordu.
*
Darbenin beyni sayılan ve hıyanete,
Suriye sınırında Hudut Güvenliği
Komutanı iken uçak, helikopter ve
komandolarıyla Ankara’ya gelip
katılan General Semih Terzi’nin, Ömer
Halisdemir isimli bir kahraman astsubay tarafından - kendisinin o anda

Erdoğan’ı kendi kontrollerine
alamıyacaklarını ve giderek

halkının, bir yiğit liderin çıkmasınının bekleyişi içinde olduğunu hisseden ve yüklendiği
emaneti korumak için kefenini
giymişçesine, ölümü göze almış
bir lider.. Bunu daha sonraları, bir

HER CEMAAT- TARİKAT,
DEVLET İÇİNDE İTİBAR SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIR.
AMA, İKTİDARI ELE GEÇİRMEYE KALKIŞMAK?
15 Temmuz Darbe hıyanetinin
bastırılmasından hemen sonra, bu
hıyanetin arkasında Pensilvania Şeyhi
F. Gülen’in bağlılarının Ordu, Yargı,
Emniyet, akademik hayat ve bürokrasi
içine, özellikle imtihan sorularını çalıp
kendi adamlarına dağıtmak sûretiyle
sızdıkları ve bunu uzuuun yıllardan
beri yaptıkları anlaşıldı. Sadece
üniversitelere bu yolla giren akademisyenlerin sayısının 10 bine yakın
olduğunun belirlendiği açıklanmış
bulunuyor.
Ancak, 340 generali olan bir orduda,
darbenin hemen arkasından, darbe
içinde yer aldıklarına inanılan 196
generalin ordudan uzaklaştırılmaları ve onlardan 165’inin hâlen de
yargılanmaları ve keza general rütbesi
altında, 8 bine varan, çoğu yüksek
rütbeli subayların ve bir kısım astsubayların da yargılamalar sırasındaki
tutumları bile, tam da F. Gülen’in,
‘devlet içindeki konumunuzu
korumak için, beni suçlayın,
Ammâr gibi olun..’ şeklindeki tak-

tiklerine uygun bir çizgi göstermekte,
hemen hepsi de hiçbir şeyden habersiz gözükmek, suçlamaları reddetmek
şeklinde bir çizgi takib ediyor.
Ancak, bütün o generallerin F. Gülen’e
bağlılığı düşünülemez. Belki, tek
başlarına bir darbeye kalkıştıklarında, arkalarında dayanacak bir halk
tabanı bulamıyacaklarının farkında olan kemalist-laik darbecilerin,
başkalarıyla ve bu arada F. Gülen

ve bağlılarıyla da dirsek temasına
geçmek mecburiyeti hissetmiş olmaları
gayet tabiîdir. Esasen kemalist-laikler
ve diğer bütün Erdoğan muhaliflerinin,
F. Gülen ve devlet içindeki bağlılarıyla
temas kurdukları, o çevrelerin yayınlarından da görülüyordu, özellikle son
yıllarda.. Nitekim, Tayyib Erdoğan’ı
bertaraf etmek için 17-25 Aralık
2014’deki yargı ve polis darbesi
denemelerinden beri, kemalist-laik
çevrelerin F. G. ve cemaatini, gazetelerinde, ‘Bizim yapamadığımızı
sizler yaptınız hacı amcalar,
teşekkürler...’ diye alkışladıkları

gözardı edilemez.
F. Gülen’in arkasında mevzilendiği
gizlenmeyen Amerika’nın, Türkiye’yle ilişkilerini bozmak pahasına,
onu iade etmemekte direnmesi ve de
içerdeki tarafdarlarının körü-körüne
itaatle geliştirdikleri temel yanlışları,
ülke içinde ve dünyada elde ettikleri
güçle yetinmeyip iktidara el koymaya
kalkışmalarıydı. Yoksa, her cemaat
hareketinin devlet içinde itibar sahibi
ve etkili olmaya çalışması tabiîdir. Ve
amma, o itibarla yetinmeyip iktidarı
bizzat ele geçirmeye çalışanlar onun
bedelini de öderler. Bu , başka cemaat
hareketlerine de, kontrol edilemiyen
ihtiras ve güçlerin ne büyük musibetler
getireceği açısından bir ikaz oluşturmaktadır.
*
Sözümüze son verirken bir daha

belirtmeliyiz ki, 15 Temmuz Darbe
Hıyaneti’ne karşı Müslüman halkımızın
sergilediği kararlı ve kahramanca
direniş, bize bu zamana kadarki darbelerden çok daha fazlasını
öğretmiştir. Bu direniş, geçmişteki
darbeci bütün zihniyetlere de bir
reddiye olacak şekildeki düşünceleri
geliştirmesi açısından da bir ilktir ve
inşaallah artık bir gelenek halinde
devam edecek ve gelecek nesillere de,
gelecek liderlere de örnek olacaktır.
Halkımız, seçtikleri temsilcilerine sahib
çıkmak ve iç ve dış fitne odaklarının
oyunlarını -entrikalarını bozmak
açısından görülmemiş bir direniş
şuûru sergilemiştir ve lisan-ı hal ile,

‘Ayağımıza belki zencir vurulabilir, öldürülebiliriz de; ama
kalbimize ve beynimize hükmedemezsiniz!’ mânâsını dünyaya

haykırmıştır.
‘Allah’a kul olduk qal’û belâda..
Bu yolda verilmiş iqrarımız var..
Üç günlük ömür için fâni dünyada,
Kula kul olmamak kararımız var..’

Selahaddin Eş Çakırgil
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mânâya uygun olarak mükafatlandırdığı şeklinde düşünülebilir. Ki,
sadece ülke içinde değil, ülke dışında
da, dünyanın her bir tarafındaki
basiretli Müslümanlarca, bu fitne
ateşini yakanların başarılı olamamaları için sabahlara kadar gözyaşları
içinde dualar ettiği de, ülke dışındaki

‘Ezanları susturmaya çalışan
darbelerden, darbeleri söndüren
ezan ve salâlara..’ şeklindeki

onun muhafızlarınca öldürüleceğini
bile bile- öldürülmesi o hıyanetin
söndürülmesindeki en etkili anlardan
birisiydi denilebilir.
Ve 8-10 saatlik bir müthiş direnişten
sonra darbeciler yenildiler, kimileri
öldürüldü, kimileri teslim oldu, kimileri
gizlendi, kimileri yurt dışına kaçtı,
helikopterlerle veya diğer yollarla..
Bu hareketin başarısız olmasıyla, üzerine bunun bir senaryo ya da kontrollü
bir darbe olabileceği gibi yorumları
sabahın ilk saatlerinden itibaren,
özellikle emperyalist dünyanın en etkili
medya organları aracılığıyla yayılmaya çalışıldı. Çünkü onlar Tayyib
Erdoğan’ın öldürülememiş olmasından
dolayı darbecilere hınçlarını gizlemiyorlardı. Ki, bunu, BBC ve sair etkili
yayın organlarında açıkça bile dile
getirdiler. Yani, Erdoğan öldürülmüş
olsaydı, muhakkak ki bayram edeceklerdi. Çünkü hele de son yıllarda,

yaşıyorlardı.
*
Elbette ki bu darbeyi yaptıran asıl
merkezlerde bir takım senaryolar ve
kontrol mekanizmaları vardı. Esasen, NATO’ya üye olan bir ülkenin
ordusunun NATO’dan ve tabiatiyle
Washington’daki karar merkezlerinden habersiz ve izinsiz hareket etmeleri , tıpkı geçmiş bütün darbelerde
olduğu üzere- imkansızdı..
Görülmesi gereken bir gerçek de
şu ki, liderini bulan bir halk ve

Amerikan tv. kanalına verdiği
mülakâtta, ‘O hassas anda
halkın arasında olmaktan korkmadınız mı? Bizim başkanımız
Bush, 11 Eylûl 2001 Saldırıları
sırasında üç gün nerede olduğu
açıklanmaksızın gizlenmişti ve
sonra Nebraska’daki yeraltı
sığınağında korunduğu anlaşılmıştı. Siz ise meydanlarda
halkın arasındaydınız.. Bunu
nasıl izah etmeli?’ şeklindeki
bir soruya, Tayyib Erdoğan,
‘Lider taşın ardına gizlenirse,
halk dağın ardına gizlenir..’
diye çok çarpıcı bir cevap
veriyordu. Bu, bir halkın, kendi
temsilcilerine sahip çıkmak için
ve o liderin de yüklendiği o
emaneti korumak için ölümü
göze alması meselesidir.
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değiştirmedikçe, Allah onların
halini değiştirmez..’ meâlindeki

Müslümanlarla irtibatta olanlarca
biliniyor.
Evet, Tayyib Erdoğan’ın hele de
halkın arasında gözüktüğü anda
minarelerden yükselmeye başlayan
ezanlar ve salâlardır ki, hemen bütün
toplum kesimlerinden yüzbinlerin
meydanlara -yüzlerce kurban vermek
pahasına- akmasıyla, o büyük fitne
ateşi söndürüldü. Fakir’in o büyük
fitne ateşinin söndürülmesinden sonra,
17 Temmuz tarihli Star’daki yazımın,

güçlenen Türkiye’nin diğer
Müslüman halklar için de örnek
teşkil edeceğinin korkusunu
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ÇEKUT’TAN

NEFES KESEN TATBİKAT

şuan tahliyesi yapılıyor. Bulunduğumuz bölgede
çatının kısmi çökmesi var. Çatıyı kaldırıp içerden
bir ses aldık. Bir şüphemiz var. Oraya girmeye
çalışıyoruz. Onun tahkimatları yapılıyor şu anda”
diye konuştu.
Acil Müdahale Ekibi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Karadayı da şunları ifade etti: “17 Ağustos
aslında bizim için bir milattı. Yani biz milattan ne
anladığımızı hem toplum olarak hem de kurum-

38
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17

Ağustos 1999 depreminin yıl
dönümünde daha önceden yıkılan bir
binada birçok ekibin katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği enkaz
altında kalanları çıkarmak için ekipler
amansız mücadele verdi. Saat 15.30 da Zeytinburnu’nda verilen bir ihbarla hareket eden Çekmeköy
Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), bölgeye
intikalinden itibaren gece 03.02’ye kadar yoğun
şekilde çalıştı.

ardından ekipler enkaz altında kalanları çıkardı.

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde Zeytinburnu’nda daha önce yıkılan bir binada arama
kurtarma çalışması yapan ekipler senaryo gereği
enkaz altında kalanları kurtarmak için amansızca
mücadele etti. Yaklaşık üç saat süren çalışmaların

Senaryo gereği çalışmalarını anlatan Çekmeköy
Arama Kurtarma Ekibi Kaptanı Erdem Genç, “Biz
5. Bölgedeyiz. Enkazın ortasında bir yerdeyiz.
Alttan aldığımız bir ses sonucunda bir yaralıya
ulaştık. Kuyu açarak üç kat aşağı indik. Yaralının

Çekmeköy Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Kamil
Tekyıldız, “Biz Çekmeköy Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak bu tatbikata görev almak istedik ve
halen de buradayız. Amacımız insanlara yardım,
önce insan diyoruz. Bunun ötesinde belediyemizin
genel bir sloganı var; modern belediye. Biz bu tüm
çalışmalarımızla herkese ve tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına örnek olmak istiyoruz” dedi.

lar olarak ne anladığımızı görmek, o günden bu
güne kadar hangi aşamalardan geçtik aslında
yaptığımız çalışma bu. Birçok ekip kuruldu hem
belediyeler hem de STK’lar nezdinde kuruldu. Bu
enkaz bizim toplum olarak hazır olmadığımızı
gösteriyor. Burada belediyelerimizin kurmuş
olduğu ekipler STK ekipleri gibi birçok ekip katıldı.
Çalışmalarımızı 03.02’ye kadar sürdüreceğiz.”

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı
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Gençlik BİZİM, Gelecek BİZİM

Devletlerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen bir takım
kriterler vardır ki bunlardan birini, hatta en önemlisini
sahip olunan insan gücü oluşturmaktadır. Geçmişte
bu güç nicelik olarak önem arz ederken günümüzde
sayısal değerden ziyade nitelik olarak anlam kazanmaktadır. Bugün bir avuç toprak parçasına sahip,
dünyadaki birçok kentten az nüfuslu ülkeler iyi yetişmiş insan gücü ve bu güce bağlı edindikleri teknolojik ve ekonomik imkânlar sayesinde birçok alanda
söz sahibi olarak yerlerini almışlardır.
Nitekim toplumları bölme, parçalama ve yok etme
yönünde ortaya çıkan iç ve dış tehditler de zaman
içerisinde bu yönde şekil ve yöntem değiştirmişlerdir.
Bu tehditlerle baş edebilmenin ön koşulu ise en az
karşı güçlerin sahip olduğu bilgi ve teknolojiye sahip
olmaktır. İşte burada yine yetişmiş insan gücünün
önemi ortaya çıkmaktadır. Artık mücadeleler 10 bin,
20 bin, 100 bin kişilik ordularla savaş meydanlarında
gerçekleşmemektedir.

Ancak şu da var ki yetiştirilen insan gücünün ülke
ve millet menfaatleri doğrultusunda ve nihayetinde
tüm insanlığın ortak değerlerini yüceltecek yönde
çalışması için başta insani ve ahlaki değerler olmak
üzere vatan ve millet sevgisi, adalet, hoşgörü gibi
değerlerle donatılmış olması gerekir. Yakın zamanda
yaşadığımız 15 Temmuz Darbe Kalkışması bunun en
açık ispatı olmuştur. Bu kalkışmanın çeşitli alanlarda
uzmanlaşmış kuklaları sahip oldukları nitelikleri ve
sayısız insanın hakkını gasp ederek geldikleri makam
ve mevkilerinin sağladığı gücü millete, devlete karşı
kullanmışlardır. Aklını ve vicdanını başkalarına teslim
etmiş, değer yoksunu bu zavallıların gözlerini ne
kadar karartabileceklerini ve neler yapabileceklerini 15
Temmuz aleni bir biçimde göstermiştir.
Bu nedenle ülke ve millet olarak her türlü alanda
iddiamızı ortaya koyduğumuz son dönemlerde attığımız adımların sağlam ve kalıcı olması evlatlarımıza
vereceğimiz iyi eğitime ve iyi yetişmiş bu evlatların

manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle donatılmasına
bağlıdır. Bu konuda toplumun her kesiminin sorumluluğu olmakla birlikte en büyük pay Milli Eğitim
camiasına düşmektedir.
Bizler Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. 15 Temmuz
2016 tarihi bu sorumluluğumuzun sınırlarını
genişletmiş, hiçbir şekilde yorgunluğa, yılgınlığa düşmememiz ve yeise kapılmamamız gerektiğinin altını kalın bir çizgi ile çizmiştir.
2016-2017 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle üçüncü yılımı
tamamladığım
Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
görevinde ekip
arkadaşlarımı-

zla birlikte gerek kurum olarak gerekse paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarda yorgunluk ve yılgınlık bir tarafa her yıl tempomuzu, çalışmalarımızın
sayısını ve niteliğini arttırarak yolumuza devam etmekteyiz. Öğrencilerimizi dini, milli, ahlaki değerlerini
bilen ve yaşayan, aldıkları eğitimlerle bir üst öğrenimde ve sonrasında icra edecekleri mesleklerde başarılı,
ailelerine, yaşadıkları topluma faydalı, ülkesine ve
devletine bağlı bireyler olarak yetiştirme yolunda
sayısız çalışmaya imza atmaktayız. Çalışmalarımız sadece yerel düzeyde gerçekleşmemekte; ülkemiz sınırları içinde ve dışında
yürüttüğümüz birçok proje
ile kendi görev alanımızdaki vatandaşlarımızın
yanında kilometrelerce
uzaklardaki soydaşlarımıza ve

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

“Bosna-Hersek Kardeş Okul” projesine dahil olan
okullarımız vasıtasıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyinde
Bosna’daki kardeş okullarımızla tanışılmış, karşılıklı
ziyaretlerde bulunulmuş ve uzun yıllar devam edecek olan kardeşlik bağları kurulmuştur.
2016-2017 eğitim öğretim yılında öğretmenler
arası 3 branşta, öğrenciler arasında ise 11 branşta
spor müsabakaları gerçekleşmiştir. Bu müsabakalara katılan öğretmen ve öğrenci sayıları her yıl
bir önceki yıla göre birkaç kat artmaktadır. Sporcu
çocuklarımız ve gençlerimiz sadece ilçe bünyesinde yapılan müsabakalarda değil, il ve ülke genelinde yapılan yarışmalarda da önemli başarılara
imza atmışlardır.
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gönüldaşlarımıza da ulaşmaya çalışmaktayız.
Öncelikli hedeflerimizden biri olan okul öncesinde
okullaşma oranını arttırmak için çeşitli faaliyetler
planlamakta; okul öncesi eğitimi özendirici çalışmalar
yürütmekte, her eğitim öğretim yılında Okul Öncesi
Şenliği düzenlemekteyiz.
Eğitimde yeni yaklaşımlardan haberdar olmak isteyen öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine
katkıda bulunmak için Öğretmen Paylaşım Günlerini
gerçekleştirmekteyiz.
Eğitimde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu
güçlendirmeyi hedefleyen AB projeleri de ilçemizde
okullarımız ve kurumlarımız tarafından ilgi gösterilen
bir alan olmaktadır.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı” nda ilçemizin
ve okullarımızın aldığı başarılar, 2014-2015 eğitim
öğretim yılında Çekmeköy Belediyesi işbirliğiyle
yürüttüğümüz bölgeler arası öğrenci buluşmaları
projesi “Yedi Bölge Yedi Renk”, 2015-2016 eğitim
öğretim yılında Çekmeköy Belediyesi’nin desteği ve
Türkiye Beyazay Derneği işbirliği ile engellilerle ilgili
toplumsal algının olumlu yönde gelişmesine katkı
sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz “İkimiz Bir
Fidanız Projesi”, yine Türkiye Beyazay Derneği ile
birlikte 2015-2016 eğitim öğretim yılında Makedonya
Radoviş’te yaşayan Yörük kardeşlerimize ulaşıp orada-

ki köy okullarında eğitim gören çocuklarımızın eğitim
olanaklarını iyileştirmeye yönelik çalışmaları kapsayan
“Çekmeköy’den Radoviş’e Kardeşlik Köprüsü Projesi”,
son yıllarda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, çevreye ve topluma katkı sağlamak için yürüttüğümüz
önemli çalışmalardan bazılarını oluşturmaktadır.
Eğitim öğretim yılı sonlarında tertiplenen Çekmeköy
Kültür Sanat Haftası; Okullar Şehirler, Okul Öncesi
Şenliği, Bilim Fuarı, Söyleşi, Kariyer Günleri, Kitap Fuarı
gibi etkinliklerle her yıl biraz daha zenginleştirilmekte; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve
çevreyle paylaşımlarda bulunulmaktadır.
Son iki yıldır okullarımızın daha güvenli ve konu ile
ilgili tüm paydaşlarımızın koordinasyon içerisinde
olmasını sağlamak için “Okulumda Güvendeyim”
projesi okullarımızda uygulanmaktadır.
Diğer yandan kendi alanlarında uzman kişilerin ve
örnek şahsiyetlerin katılımı ile düzenlenen “Yenilikçi Öğretmen Seminerleri” ile de yine öğretmen ve
yöneticilerimizin hem kişisel, hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Yine 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulanan
“Güvercinimden Mektup Var" projesi ile öğrencilerimize mektup geleneğimizi tanıtmak ve farklı
coğrafyalardaki akranlarıyla arkadaşlık etmelerini
sağlamak amaçlanmıştır.
Devletimizin ve milletimizin çeşitli sebeplerle evlerini, yurtlarını terk ederek mülteci durumuna düşmüş
insanlara bakış açısı ve desteği herkesin hatta tüm

projelerden biri de huzurevinde kalan, hayata dair
yaşanmışlıkları, bilgi birikimleri ve tecrübeleri ile yeni
kuşaklara aktarımlarda bulunabilecek yaşlılarımızın
okul öncesi çocuklarımızla buluştuğu “77’den 7’ye
Değer Paylaşımı Projesi” olmuştur.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen

Eylül 2017

Eylül 2017

dünyanın malumudur. Devletimizin bu alandaki çabasına destek olmak adına 2016-2017 eğitim
öğretim yılında ilçemizde eğitimlerine devam eden
mülteci öğrencilerin rehabilitasyonlarını, oyuncak
dağıtımını, atölye çalışmalarını, öğretmen eğitimlerini
ve tarihi mekan gezilerini kapsayan “Ümran Projesi”,
29 Mayıs Üniversitesi ile birlikte yürütülmüştür.
2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz
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Ahmet AKTAŞ
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
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İlçemizde yürütülen proje ve etkinliklerle öğrencilerimize yeni ve farklı ufuklar açılmakta; ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarına ve bunları geliştirmelerine olanak sağlayacak ortamlar hazırlanmaktadır. Satranç turnuvaları, akıl ve zekâ oyunları, il ve
ülke düzeyinde derece alınan bilimsel ve kültürel
yarışmalar, ortak duyguları hep birlikte yaşamamızı
sağlayan birbirinden anlamlı ve renkli kutlama ve
anma programlarımız öğretmen ve öğrencilerimizin gayret ve emekleri ile takdire şayan birer çalışma
olarak ortaya çıkmaktadır.

Bütün bu çalışmaları yürütürken en önemli paydaşlarımızdan biri olan Çekmeköy Belediyesi de
bizlere destek olmakta, Belediye tarafından yürütülen
önemli bazı çalışmalara da öğrencilerimizin iştirakleri sağlanmaktadır. Çekmeköy Belediyesi tarafından
birincisi Prof. Dr. Aziz SANCAR, ikincisi Aliye İZZETBEGOVİÇ adına tertiplenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları eğitim ve kültür vadisi olma konusunda büyük bir
iddia ortaya koyan ilçemize bu anlamda büyük hizmet
etmiş, dünyanın dört bir yanından projelerin yarıştığı
olimpiyatlarda ilçemiz öğrencilerinin projeleri önemli
dereceler elde etmişlerdir.
Nisan 2014’te ekibimle birlikte başladığımız yolculukta geride bıraktığımız üç yıla baktığımızda hızımızın ve

Bu yolda ilerlerken tek başımıza olmadığımızı,
paydaşlarımızla kurduğumuz olumlu diyalogları ve
onların sağladıkları destekleri de göz ardı etmemekteyiz. Çalışmalarımızda bizlere her zaman
destek olan İlçe Kaymakamımız Cemal Hüsnü
KANSIZ’a, Belediye Başkanımız Ahmet POYRAZ’a ve
ekibine, okullarımızın ve okul çevrelerinin güvenliğini kendilerine öncelikli iş edinen emniyet ve
jandarma kuvvetlerine, öğrencilerimizi sporla haşır
neşir etmek için bizimle birlikte canla başla çalışan
İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze ve ekibine, sivil
toplum kuruluşlarına, okul yöneticilerimize ve
öğretmenlerimize, okul aile birliklerimize ve diğer
tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.
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performansımızın her yıl biraz daha arttığını gördük.
Bu yolda güvenli ve başarılı bir biçimde ilerleyebilmek adına çok emek sarf edip zaman zaman imkânlarımızı zorladık. Ancak bizim anlayışımız hedefe
ulaşmaktan ziyade yaklaşılan hedefi büyütmek,
başka bir ifade ile daha uzağa taşımak olduğundan
daha çok çalışıp, daha çok emek sarf edeceğimiz de
muhakkak. Allah-u Teâla güç kuvvet verdiği
müddetçe tüm çabamız bu olacaktır.
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Haberler

ŞAMPİYONLAR DOĞRUYU
YAPANA KADAR OYNARLAR
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yaz ayları boyunca devam
eden spor okulları ve eğitim kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Poyraz, miniklere yaz
etkinliklerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini müjdeledi.
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Haberler
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Gençler, Çekmeköy Belediyesi’nin
yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi.
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Çekmeköy Belediyesi, yaz aylarında
çocukların fiziki gelişimi ve geleceğe
dönük sporların sevdirilmesi amacıyla tenis
kursuda açtı. Mimar Sinan Mahallesi’nde
bulunan Özgecan Arslan Parkı’nda
oluşturulan alanda tenis kursu, Alemdağ
Spor Merkezi’nde Taekwondo ve Futbol,
Ali Kuşçu İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda voleybol, TOKİ Lisesi Bahçesi’nde
ise atletizm kursları açıldı. Bu kurslardan
ise toplamda 1500 öğrenci faydalandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz kurslarla ilgili şu
açıklamayı yaptı:
“Yaz aylarında herkes tatil planları yaparken, bizler mesaimizi
artırıyoruz. Belediyecilik, yıl
boyunca 7 gün 24 saat çalışmayı
gerektiriyor; bu nedenle çalışma
aşkı olmadan yapılamaz. Yazın
sıcağı, kışın soğuğu demeden bu
şehre hizmet eden tüm mesai
arkadaşlarım, yaz aylarında da
yoğun olarak çalıştı. Yaz spor
okullarımızda ve eğitim kurslarımızda ders alan tüm öğrencilerimiz umarım eğlenmiş ve
etkinliklerden istifade etmiştir.
İnşallah bu geleneği büyüterek
devam ettireceğiz.”
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Yaz spor okullarında uzman eğitmenler
tarafından; taekwondo, atletizm, futbol,
voleybol, tenis ve yüzme dersleri verildi.
Yüzme dersleri için Çatalmeşe İlköğretim
Okulu, Fatma Talip Anadolu İmam Hatip
Lisesi ve Ali Kuşçu ilk Öğretim okullarının
bahçelerinde biri eğitim diğeri oyun için
ikişer tane havuz kuruldu. Bu okullara kayıt
olan 3000 çocuk, bir o kadar da farklı yaz
okullarından ve sevgi evlerinden çocuklar havuzlarda Çekmeköy Belediyesi’nin
misafiri oldular. Çeşitli nedenlerle tatile
ve denize gidemeyen çocuklar suyun ve
güneşin tadını çıkardılar, tüm yaz boyunca
doyasıya eğlendiler.

Çekmeköy Belediyesi’nin altı eğitim merkezinde
açtığı yaz kurslarında 850 öğrenci eğitim gördü. Yaz
tatilini ders çalışarak değerlendirmek isteyen 10-15
yaş aralığındaki öğrenciler; Matematik, Türkçe,
İngilizce ve Değerler Eğitimi aldılar. Kurslarda 18
öğretmen çocuklara konu anlatımı yaparak test
çözmeleri için yardımcı oldular. Kurslarda öğrenciler, yaş gruplarına göre hazırlanan çeşitli etkinliklerde stres attı. 6 kültür merkezindeki 16 derslikte
yapılan dersler, 25 Ağustos’ta son buldu.
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Bildirimleri filtreleme veya erteleme: Bildirimler gruplanacaklar:
Uyarılar, Genel Mesajlar, Ekran Görüntüleri,
Depolama Alanı ve benzeri kategoriler
altında bulunacaklar. Kullanıcılar bu bildirim
gruplarını istedikleri gibi açıp kapatabilecekler. Bunun dışında seçilen uygulamanın
bildirimleri ertelenebilir olacak.

Bluetooth ile hi-fi ses dönemi
başlıyor: Google, Bluetooth üzerinden
ses akışının kalitesini artırmak için Sony ile
birlikte çalışıyor. Sony’nin Android O’daki LDAC uygulaması sayesinde hayaller
gerçeğe dönüşüyor.

ANDROID O
Uzun zamandır beklenen ve yeniliklerle gelecek olan nihai
sürüm olarak lanse edilen dördüncü beta Android O’nun
geliştirici son sürümü yayınlandı. Uygulama geliştiricilerin Android 8’i test edecekleri son sürüm olduğu anlamına geliyor.
Yani yeni sürüm, Android O’nun sahip olacağı tüm yeniliklere
ve değişikliklere sahip olacağından şimdiye kadarki en verimli
Android sürümü olması bekleniyor. Android O’yı test edebilecek cihazlar Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel C ve
Nexus Player.

Yenilikleri…
Pil ömrünü uzatan arka
plan kısıtlamaları:
Yeni işletim sistemiyle arka
planda çalışan uygulamaların sayısı önemli ölçüde
azalıyor ve konum güncellemeleri gibi görünmeyen
servisler kısıtlanıyor.

Resim içinde resim
modu: Resim içinde resim

Pixel cihazlarında denediği
arayüzüne benzediğini
söylemek yanlış olmaz.

Bu platformdaki diğer cihazlar, uyumlu bir akıllı
telefonun bağlanarak hem içerik sağlayıcı hem de
ekran görevi görmesine ihtiyaç duyuyorlar. HTC,
ilk sanal gerçeklik başlığı
Vive’ı 2015’te Mobil
Dünya Kongresi’nde
tanıttı. Bu başlıkla oyun

oynamak ve VR
deneyimi yaşamak için güçlü
bir bilgisayar gerekiyordu ve bu
da 1.000 dolara
yakın bir masraf
yapmayı gerektiriyordu. Yeni
kulaklık, Facebook’a ait Oculus
ile ortak olarak tasarlanan, Samsung akıllı telefonlar
kullanılarak çalıştırılan sanal gerçeklik başlığı Samsung Gear VR’ye rakip olacak. Şirketin yeni sanal
gerçeklik başlığı, ilk aşamada
sadece Çin’de satılacak. ABD
ve diğer ülkelere ise 2017
sonunda gelmesi bekleniyor.

Uyarlanabilir simgeler: Android O ile
Uyarlanabilir Simgeler geliyor. Kullanıcılar,
gözlerine en güzel gözüken ikon çeşidini
kolayca seçebilecekler: Kırpılmış, yuvarlanmış, keskinleştirilmiş…

Akıllı metin seçimi: 2000’lerin başından beri kullandığımız kopyala/yapıştır
kısa yolları kaldırılıyor. Android O’nun yeni
özelliği bize daha fazla seçenek sunuyor.
Örneğin bir adres seçtiğiniz an Haritalar, bir
telefon seçtiğiniz an Arama uygulamaları
açılacak.

JAPONYA’DA ÇOCUKLAR İÇİN
GÜNDÜZ ÇALISAN TELEFON ÜRETİLDİ
Çocukların teknolojik bağımlılık
seviyelerini düşürmeyi hedefleyen
cihaz, ebeveynlerin, çocukları ile
gün boyunca iletişim kurmalarını
sağlayacak ancak aşırı kullanımın da
önüne geçecek.
Tone Mobile tarafından geliştirilen
cihaz, telefonların aşırı kullanımına
bağlı yan etkileri ortadan kaldıracak
bir telefon talebi doğrultusunda
üretildiği belirtildi. Akıllı telefon, 12
yaş ve daha küçük çocuklar için
saat 22.00’den sabah 06.00’ya
kadar otomatik olarak kilitlenecek
şekilde ayarlanabiliyor.
Akıllı telefonun, okullar dahil
önceden belirlenmiş yerlere girerken otomatik olarak kilitlenmesi ve mesajlaşma uygulamalarına
erişimin sınırlandırılması gibi özellikleri bulunuyor. Ebeveynler, telefonun
kullanılmayacağı sürenin kısaltılması ve hatta cihaz kilidinin tamamen
açılması gibi ayarları değiştirebilecek
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Akıcı arayüz: Google’ın

Tayvanlı mobil cihaz üreticisi, daha önce Vive adlı
sanal gerçeklik başlığıyla teknolojinin gündemindeydi. Şimdi ise Vive Standalone olarak da bilinen cihazı
hazırladı. Qualcomm ortaklığıyla sanal gerçeklik
başlığı hazırlandı. Samsung Galaxy S8 gibi üst düzey
akıllı telefonlardakiyle aynı işlemciyi (Qualcomm
Snapdragon 835) taşıyor. Google’ın Daydream VR
platformunu baz alan cihaz, Google’ın platformundaki ilk bağımsız sanal gerçeklik başlığı olma özelliğini
de taşıyor.
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modu ise sevdiğiniz bir filmi
izlerken başka bir uygulamayı kullanmanızı sağlayacak.

Bildirim rozetleri: Ana ekranda ve
menüde okumadığınız bildirime sahip olan
her uygulama için simgelerinin üzerine şık
rozetler gelecek.

HTC’NiN YENi ViVE BASLIGI

Röportaj
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AYKUT KARLI
Kalbinin sesini dinleyerek hayatına yön veren
üretken yazarımız Aykut Karlı ile yaşam ve
yazmak üzerine sohbetimiz;
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hisleriyle hayatı tanımaya çalışan bir canlıyım. Mevcut düzende
ailemin geçimini sağlamak için özel bir üniversite hastanesinde
gece yönetici hemşiresi olarak çalışıyorum.
Muhtemeldir ki yağışlı geçen bir 16 Nisan sabahında Rize’nin Pazar
ilçesinde 1973 yılında doğmuşum. Babam ziraat teknisyeni, doğal
olarak memuriyet devreye girince biraz gezinmişiz Anadolu’da.
Okul yılları bitince meslek hayatı başladı benim için. Çeyrek asırdır
İstanbul’daki sağlık kuruluşlarında Sağlık memuru olarak çalışıyorum.
Ata kültüründen gelen bağlama sırdaşım oldu yıllar boyunca. Kimi zaman
öğrenci kimi zaman öğretmen olduk, konserler verdik ve besteler
yaptık babamın şiirlerinden. Halen Çekmeköy Türk Halk Müziği
Korosunda bağlama sanatçısı olarak meşke devam
ediyorum.
2010 yılına geldiğimde başka bir yönümü daha
fark ettim. Uzun cümleler kurup bunları bir konu
etrafında döndürüp senaryo yazabiliyordum.
Zamanı ve mekanı istediğim gibi şekillendirebiliyordum. Bir şeyler daha yapma fikri bende
roman ya da bir öykü kitabı yazma gücünü
kamçıladı. Üç yılın sonunda “ Yeni Hayat
“ isimli, macera, polisiye ve parapsikoloji
içeren roman şekillendi elimde. Sonra
yayımlandı ve beklediğimin de ötesinde,
güzel geri dönüşler oldu. Doğal olarak
bu da ikinci romanın temellerini attı yani
“ Neandria’nın”.
Şimdi ise bir öykü kitabı üzerinde
çalışıyorum. Ayrıca, Çekmeköy’de
ikamet etmek ve Çekmeköy ile ilgili
bir şeyler yazma fikri de yeni oluşan
gelecek hakkındaki düşünceler. Kim
bilir belki siz bile olabilirsiniz bu
hikayenin içinde…

Edebiyatla ilk kez ortaokul ikinci sınıfta Türkçe öğretmenimin
bana okumam getirdiği kitaplarla
tanışmıştım. Çünkü o zaman
evimizde bir tane bile roman ya
da başka bir kitap yoktu. Tabii
ders kitaplarını saymazsak.

“Edebiyat” sizin için ne
anlama geliyor?

Ben bunu tek bir etmene
bağlamıyorum. Doğadaki her
şey ve bunu yakalayıp sözlere
döken insanlarla, bu sözleri
görmek, duymak ve anlamlandırmak isteyen insanların
birleşmesi olarak görüyorum.

Özel bir meziyet, tabii ki anlamlı olması kaydıyla. Yoğun bir iş
hayatım var. Ruhumun ara ara
bir çıkmaza girdiğini hissediyorum. İşte o zaman yazma vakti
geldi diyorum kendi kendime.
O zamana kadar kafamın içinde
dönen yüzlerce kelime ve cümleyi tasniflemeye çalışıyorum ve
yazmaya başlıyorum. Yazma işi
bitince hafiflediğimi hissediyorum.

Peki, kitaptan önce yazın
serüveninize dair çalışmalarınız oldu mu?

Birkaç küçük dememem oldu
elbette ama onlar bu günlerin
sinyalleri miydi yoksa boşa çekilen
kürek miydi bilemiyorum? Uzun
uzadıya yapılan eş dost sohbetleri
yazmanın ilk sinyalleri bence.
Bazen bir kitap üzerine bazen bir
müzik üzerine konuştuklarımızı
kaydetseydik şimdi elimizde bir
sürü kitap olurdu diye düşünüyorum.

Kendinizi tam anlamıyla bir

yazar, bir edebiyatçı olarak
görüyor musunuz?

Aslında hem evet hem hayır. Neden hayır önce onu söyleyeyim;
önümüzde onlarca kitap yazmış
büyük ustalar var ve belli kıstaslar
sonucunda ciddi ödüllere layık
görülmüşler. Onlarla kendimi bir
tutmam mümkün değil.
Neden aynı zamanda evet şimdi
de onu söyleyeyim. Bir eser dahi
yazmış olsanız sonuçta bu deniz
içine bir damla da siz bırakıyorsunuz. Eserin çok ya da az satması veya ödül alıp almaması
önemli değil bence. İçeriğinin ne
olduğu önemli.

Bir sanatçı olmadan da sanata
hizmet edilebilir mi?

İyi bir okuyucu olmak ya da
sanatın herhangi bir dalında talep
eden olmak da sanata hizmet
etmektir. Özellikle devletimizin bu
konuda daha teşvik edici olmasını
bekliyorum. Bizim gibi küçük
bütçelerle çabalayan insanları
cesaretlendirmeli diye düşünüyorum.

55

54

Bir eser meydana getirebilmek, hele hele artarda
sıralanmış cümleleri bir
mantık çerçevesinde okunabilir ve anlamlandırılabilir
hale getirmek çok büyük bir
zevkti. Kitabın çıkması ile
birlikte o zamana kadar bir

Edebiyat ile ilk kez ne zaman
tanıştınız ve ne zaman yazmaya başladınız?

Peki yazmak?
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İlk kitabınız hayatınızda ne
gibi değişmelere sebep oldu.
Size ne kattı bu kitap?

sağlıkçı olan ve bağlama çalan bir
Aykut’a yazarlık da eklenmiş oldu.
Bu arada bir kitap çıkarma hayali olan pek çok arkadaşım beni
arayıp yaşadığım tecrübelerimden
faydalanmak istediklerini söyledi.
Bu kısım daha zevkliydi bence.

Röportaj

Şu an üzerinde
çalıştığım ve sene
sonuna doğru
yazımını bitirmeyi
hedeflediğim bir
öykü kitabı var.

ÇAĞIMIZIN

VEBASI ‘’UYUŞTURUCU’’

“Uyuşturucu kullanan genç, apartmanın girişindeki
merdivenlerde baygın olarak bulundu. Polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle ayağa kaldırılan genç, hastaneye kaldırıldı.”
“Uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu yüzünden tartıştığı
babasını tüfekle vurarak yaraladı.”
“Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle boş bir
arazide sızan genç yürekleri burktu. Gencin hareketsiz
bir şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan genci
kendine getirdi.”

Kitaplarınızı ne kadar sürede yazıyorsunuz?
Başka bir deyişle bir romanın ortaya çıkması
ne kadar sürüyor?
İlk kitap, işim nedeniyle çok sürüncemede kaldı.
Yazımı iki yıl sürdü. Sonrasında kapak tasarım,
dizgi ve diğer işlerler, derken toplamda üç yılı
buldu. Gerçekten sabır gerektiren
bir zaman dilimiydi. İkinci kitabın ise
daha kısa olması belki benim biraz
tecrübe kazanmış olmam nedeniyle
yazımı yedi ayda tamamlandı.

Son olarak hedeflerinizi bizimle
paylaşır mısınız?

“Uyuşturucu maddesi kullanımı sonucu öldüğü ileri
sürülen kişi toprağa verildi…”
Yukarıda yazılan haberleri internetteki bazı haber
sitelerinden buldum. Sadece birkaç tane örneği yan yana

•
Madde kullanması nedeni ile kişinin sosyal,
mesleki, kişisel becerileri ve işlevselliği azalır. Çevresine ve
ailesine karşı saldırganlığı ortaya çıkabilir.
•
Kişi kullandığı maddeye karşı tolerans geliştirir;
aynı etkiyi sürekli yaratabilmek adına madde miktarını
arttırır. Bu durum da uyuşturucunun daha uzun ve daha
fazla alınmasına sebep olur.
•
Uyuşturucuyu sağlamak, kullanmak veya bırakmak adına kişi büyük çabalar harcar.
•
Bununla birlikte kişi bu kullanımı kontrol altına
almak veya tamamen bırakmak için sürekli ve çok fazla çaba harcamasına rağmen bu çabalar boşa çıkmaya
başlar.
•
Kişi kullandığı maddeyi kestiğinde veya azaltma
yoluna gittiğinde, fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtileri
yaşamaya başlar.

•
Fiziksel ve ruhsal belirtilerin ortaya çıkmasına ve
bu belirtilerin artmasına rağmen kişi kullanmaya devam
eder.
Gelelim herhangi bir madde kullanımı esnasında ortaya
çıkabilecek ruhsal ve fiziksel belirtilere:
•
Aşırı hareketlilik, yerinde duramama
•
Terleme
•
Kalp atış hızında artma
•
El titremesi
•
Mide bulantısı veya kusma
•
Uykusuzluk
•
Bunaltı yani kaygı
•
Psikomotor huzursuzluk
•
Gelip geçici varsanılar veya düşünce bozuklukları
yani akıl sağlığı bozuklukları
•
Bilişsel bozukluklar
•
Bilinç kaybı.
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“Bindiği uçağın tuvaletinde uyuşturucu kullandığı ileri
sürülen bir yolcu tuvaletten çıktıktan sonra yolculara
saldırdı. Uçak, yaşanan panik ve kargaşa nedeniyle acil
iniş yaptı.”
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Şu an üzerinde çalıştığım ve sene
sonuna doğru yazımını bitirmeyi
hedeflediğim bir öykü kitabı var.
Daha çok yaşanmışlıklarla ilgili bir
kitap olacak, yazarken çok keyif
aldığımı ve neleri unutmak üzere
olduğumu fark ettim. Özellikle bazı

öykülerin okuyucuyu şaşırtacağına eminim. Kitap
yazmanın dışında önümüzdeki sene devreye sokmayı hedeflediğim bir düşüncem daha var. Yaklaşık on iki yıl önce babamın şiirlerinden bestelediğim Türk Halk Müziği eserlerim var. Bu eserlerin
bir bölümüne albüm yapmayı düşünüyorum.

getirdim sizlere. Açın interneti, gazeteyi, sosyal medyayı
yukarıda yazılanlar gibi o kadar çok haber var ki artık
normal bir durum gibi, belki de okumuyoruz bile. Ama
başlıkta da yazdığım gibi uyuşturucu kullanımı çağımızın
vebası, sadece bizim ülkemizin değil dünyanın da en
büyük sorunlarından bir tanesi. Ülkemize döndüğümüzde
de ne yazık ki bu illet maddenin yani uyuşturucunun
ilkokul kapılarına kadar indiğini acıyla seyretmekteyiz. Biz
de bu ay bu vehameti bir kez daha ortaya koymak adına
konuyu gelin birlikte ele alalım. İlk olarak da her zaman
yaptığımız gibi öncelikle ‘madde bağımlılığı’ nedir onu
öğrenelim.
Madde bağımlılığını, kullanılan maddeye uzun süreli fizyolojik ve psikolojik bağımlılık ve buna bağlı olarak
da kişinin bireysel, toplumsal ve mesleki yaşantısının
kötüleşmesiyle tanımlanan bir rahatsızlık olarak tanımlayabiliriz. Bir doktor tarafından ‘uyuşturucu bağımlılığı’
tanısının konulabilmesi için uyuşturucu kullanımının uzun
bir dönemde sık sık tekrarlanması, uyuşturucuya karşı
tolerans gelişmesi yani kişinin aynı sonucu almak için
aldığı maddenin dozunu arttırması ve maddenin kesilmesi
veya azaltılması halinde kaygı, titreme, huzursuzluk… vb.
fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması,
bu semptomların giderilmesi için de tekrar kullanılan
maddeye ihtiyaç duyulması gerekir. Bu süreçte;

Köşe Yazısı

Haberler

Bağımlılık aslında merak ve korku ile başlayan bir süreçtir.
Eğer merak korkuyu yenerse o zaman tehlikeye doğru ilk adım
atılmış olur. Maddenin bir kere bile kullanılması kişi için çok
ciddi bir risk oluşturur yani bağımlı hale gelinme riski çok yüksektir. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ cümleleri ile başlayabilen bu
alışkanlık sonucunda kişi, kendisini sonu gelmeyen bir uçurumun içerisinde bulabilir. O nedenle aklımızdan çıkarmamamız
gereken en önemli cümle ‘bir kereden çok şey olur’ cümlesi
olmalıdır. Aşağıdaki resim Yeşilay’ın resmi sitesinden edinilmiştir. Lütfen bir süre inceleyin o zaman burada yazılanların ne
anlama geldiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz.

MÜKEMMEL ŞEYLER NADİRDİR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çekmeköy Belediyesi iş birliği ile yapılan Çekmeköy Seyir Tepesi,
içerisinde yer alan Çekmekule özellikleriyle İstanbulluların uğrak mekanları arasında yer almak
için gün sayıyor. Çekmeköy Seyir Tepesi’nin içerisinde; park ve yeşil alanlar, hobi bahçeleri, tematik yürüyüş parkurları, tenis kortu, bisiklet parkuru, biyolojik gölet, futbol ve basketbol sahası,
bulunacak. İstanbul ve Çekmeköy manzarasına sahip seyir kulesinin yapımında da son aşamaya
gelindi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz proje hakkında şöyle açıklamada bulundu:
“Yer tahsisi ve projelerin hazırlanması bir hayli zaman alan süreçlerdi. Bu dönemde kaybettiğimiz zamanı uygulama aşamasında telafi etmek için ekiplerimiz hızla
çalışıyorlar. Sadece Çekmeköylüler’in değil çevre ilçelerde yaşayanların da iyi vakit geçirecekleri
huzurlu bir sosyal tesis hazırlıyoruz.”

Peki risk
faktörleri nelerdir?
Ruhsal sorunları olan veya madde kullanımı olan ebeveynlerin
çocukları çok daha fazla risk altındadır. Bununla birlikte ev içerisinde
ebeveyn ve çocuk arasında bir bağlanma, iletişim eksikliği yaşanıyorsa bu da çocuğu aileden uzaklaştırır ve her türlü tehlikeye açık hale
getirir. Diğer yandan çocuk veya yetişkin olsun fark etmez okul veya
iş başarısında düşüş yaşanıyorsa, saldırganlık ve aşırı para harcama
gibi davranışlar sergilenmeye başlanmışsa, evdeki eşyalar birden ortadan kaybolmaya başlamışsa burada bir terslik olduğu anlaşılmalı ve
mutlaka önlem alınmalıdır.
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İyi de nasıl
önlem almalıyız?
•
Öncelikle içinde bulunduğumuz bağımlılıkla ilgili bilgi edinmeli eğer bağımlı olduğunu düşündüğümüz kişi çocuğumuzsa onu
da yaşına uygun olarak bilgilendirmeliyiz. Bunun için bir Psikiyatrist,
Psikolog veya çocuğumuzun okulundaki Rehber öğretmeninden ve
Sınıf Öğretmeninden yardım isteyebiliriz.
•
Aile ve çevre bağlarını elimizden geldiğince güçlü tutmalıyız
bununla birlikte aile içi kuralları herkes için eşit ve uygulanabilir yapmalıyız.
•
Kendimizin ve çocuğumuzun sosyal ve kişisel başarılarını arttırmak için çaba harcamalıyız.
•
Çocuklarımızla olan iletişimi koparmamalı ve kimlerle
arkadaşlık ettiklerini bilmeliyiz.
•
Son olarak ise böyle bir durum da mutlaka ve mutlaka bir
Psikiyatri Uzmanından destek almalı psikolojik destek için de Psikolog
desteği almaktan çekinmemeliyiz. Huzurla kalın…

AYŞE NURCAN ÖZÜÇAĞLIYAN
Klinik Psikolog
nurcan.psikolog@gmail.com

Kitaba
İşlenen Sanat
Geleneksel sanatların her alanında harikalar yaratan Türkler değer
verdikleri her şeyi güzelleştirdiler.
Okudukları kitaba verdikleri önem
cildinden belliydi.

gibi ince yahut geniş bordürler
çekilerek yapılan kısımlara “zencirek”, kapağın köşesine yapılan
bezemeye “köşebend”, ortadaki bezemeye de “şemse” tâbir
olunur. Bu bezemeler içerisinde
şemse motifi belki de en ön
plâna çıkan motiftir. Şems,
Arapça’da güneş demektir. Kimi
şemselerin dendanlarına çekilen
ince tığlar ise güneşin ışıklarını
simgeler.

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
değerlendirilmiştir.
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Kitabın sayfaları numaralandırılır, kuru
ve ıslak temizliği yapılır. Sayfaların
restorasyonu yapılır ve formalar dikişe hazırlanır. Hazırlanan formaların
sırt dikişi mumlanmış ipek ip veya
pamuk ipliği ile yapılır. Dikişten sonra
cenderede kitabın sırtına ince bir
bez yapıştırılır ve kurumaya bırakılır.
Formaların ortası saplamalarla tespit
edilerek gizli kolon ve şiraze kolonu
atılır. İbrişim ile şiraze örülür. Kapak
ölçüleri kâğıt üzerine alınır. Kitabın

kalınlığına ve ebadına uygun
seçilen mukavva üzerine ölçüler
aktarılır. Yapılacak cilt çeşidine
göre mukavva üzerinde işlem
yapılır. Tıraşlanmış deri ile mukavvalar kaplanır. Eğer kapak
süslemesinde altın kullanılacaksa kapaklar jelatinlenir. Elde
ezilen altınlar kullanılarak kitap
süslemesi tamamlanır. Kapaklar
kitaba geçirilir ve verniklenir.
Cilt kapağının etrafına çerçeve
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Bir kitabın yaprakları ve şırası bozulmadan bir arada tutabilmek için
yapılan koruyucu kapağa “cilt “
denilmektedir. Cilt, Arapça kökenli bir
kelime olup “deri” anlamına gelmektedir. Klasik cilt yapımında kullanılan
en uygun malzeme deri olduğu için
bu ismi almıştır. Esere takılan kapağa
cilt, cilt ustalarına mücellit ve mücellide denilmektedir.
Sanat niteliği taşıyan ilk ciltler 7- 9.
yy’larda Mısır’da Koptlar, Orta Asya’da
Uygurlar tarafından meydana getirilmiştir. Hoço (Kara Hoço) da bulunan Uygurlara ait ciltlerin üzerinde
para izleri ve bıçakla şekil verilmiş
geometrik desenler vardır. Uygurların
9. yy’larda Samerra’ya gelmesiyle
ciltçilik burada gelişip yaygınlaşmıştır.
Bu dönemde yapılan İslam ciltleri
arasında büyük benzerlikler vardır.
Anadolu’ya hâkim olan Selçukluların
cilt üslubu Memluklerde, İlhanlılarda,
Karamanoğullarında ve Anadolu beyliklerinde devam etmiştir. Hatta, Osmanlı cilt sanatına geçişi sağlamıştır.
Osmanlılar zamanında cilt sanatı
zirveye ulaşmış ve 20. yy'a kadar
devam etmiştir. Özenle hazırlanan bu
sanatın evreleri vardır;

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Haberler

Klasik
Cilt Çeşitleri:

TEMİZLİK İMANA,
İman da Cennete Götürür

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için belediye olarak
elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yıl içinde ibadethanelerimizin bakımları ile ilgilenen
ekiplerimiz, Bayram öncesinde
de temizlik çalışmalarını tamamladı. Kurban bayramının tüm
İslam âlemine hayırlar
getirmesini diliyorum,” dedi.

Günümüzde bu sanatı gelecek kuşaklara yılmadan bıkmadan
aktaran İslam SEÇEN, klasik dönemde yapılmış tekniklerden
hemen hemen hepsini denemiş, canlandırmış ve öğrencilerine aktarmıştır. Yıllarca Süleymaniye Kütüphanesinde yazma
eserlere hizmet eden İslam SEÇEN halen Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi Geleneksel
El Sanatları Bölümü, Cilt Ana Sanat Dalında öğrenciler yetiştirmiştir. Klasik Türk cildi İstanbul’da birkaç özel atölyede ve
Konya’da 1984 yılında açılan Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde yaşatılmaya çalışılmaktadır.
GÜLÜZAR ÇEVİK
Çini hocası ve çini sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Çekmeköy Belediyesi temizlik
işleri ekipleri ilçedeki ibadethanelerde bayram öncesi kapsamlı
temizlik çalışmaları yaptı. Tüm
mahallelerdeki Cami ve Cem Evleri’nde çalışmalar gerçekleştiren
ekipler ibadethanelerin iç
bakımının yanı sıra çevre düzenlemesiyle ilgili de çalışmalar yaptı.
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1- Şemse Ciltler
2- Çeharkuşe Ciltler
3- Lake Ciltler
4- Zerbahar Ciltler
5- Müşebbek Ciltler
6- Yazma Ciltler
7- Murassa Ciltler

AK SEVDA

AK SEVDA

YAŞINDA

YAŞINDA

BiR MiLLET AŞKININ

MiLLETiN EMRiNDE

HiKAYESi

DAiMA BiRLiKTE

Dini Köşe

Hadisler

Dini Köşe

BİZE NASIL ULAŞTI?

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse televizyon ekranlarında hadisle ilgili yoğun tartışmalar
yapılmakta. Peki, bu bitmeyen tartışmaların kaynağı ne
ya da ne yapılmak isteniyor? Öncelikle günümüzdeki
tartışmaların yeni olmayıp on dört asırdır süregelen
tartışmalar olduğunu hemen belirtmemiz gerekir.
Tartışmalar daha çok hadis eksenli olduğuna göre;
gelin ‘ilkler nasıl anlamışlardı’ oradan başlamak üzere
kısa bir ufuk turuna çıkalım, yani en başa dönelim.
Önce bir tespit;
Hz. Peygamber’in, söz ve davranışlarının, sözlü ve
yazılı ifadesi demek olan hadis/sünnet konusunda
gerek ilklerin gerekse sonraki kuşakların insanüstü
gayretleri her türlü takdirin üstündedir. Burada can alıcı
soru ise şudur: Peygamberimizin söz ve davranışlarının
bize eksiksiz olarak ulaşıp ulaşmadığı, daha
da önemlisi; o sözdeki gaye ve maksadıyla
bizim vardığımız sonuçlar ne derecede örtüşüyor?

Sahabe Dönemi
Siyer ve hadis kaynaklarından öğreniyoruz ki, ashap,
zaman zaman
peygamberimizin söz
ve davranışlarını eksik veya

maksadının dışında anlayabilmiştir. Böyle durumda ‘kusur var, kasıt yok’ anlayışıyla düzeltme yoluna
gidilmiştir: Sevgili Peygamberimiz, Mekke’deki bildiği
uygulamayı düşünerek, “hurmaları aşılamaya gerek
yok” demiş, ancak verim düşünce Medinelilere, “siz bu
işleri benden daha iyi bilirsiniz. Size dininizle ilgili bir
şey söylersem onu alınız” diye buyurmuştur.
Hz. Peygamber bir seferinde, ön bilgi almaları için yola
çıkardığı küçük birliğe talimat verir: “İkindi olmadan
oraya varın. Ya da oraya varmadan ikindiyi kılmayın.”
Yolda ikindi namazının geçmek üzere olduğunu fark
ettiklerinde, ‘namazı kılıp öyle devam edelim’ diyenlere; ‘oraya varmadan namaz kılamayız’ derler.
‘Peygamberimiz, namazı geçirmemizi istemez’ diyen
de olur ve anlaşmazlığa düşerler. Daha sonra burada asıl maksadın, ‘karanlık çökmeden belirlenen yere
ulaşmak ve namazı da geçirmemek’ olduğu
anlaşılacaktır.
“Ölüleriniz için ağlamayınız. Zira
onlara bu yüzden azap edilir”
ve “Üç şeyde uğursuzluk
vardır: Kadın, köpek ve binek
hayvanı” hadislerini Hz. Ömer
duyunca tepki gösterir, bunun
başkaları tarafından da doğrulanmasını ve desteklenmesini ister.
Aişe validemize sorulur. O;
“Biz kadınları nasıl hayvanlarla
bir tutuyorsunuz? Diye şiddetli
tepki gösterir ve “bu anlayışın
Yahudiler’ de olduğunu”

söyler. Hadisi rivayet eden kişinin,
cümlenin baş tarafını duymadığı
veya unutmuş olacağı kanaatine
varılır. Hz. Aişe, ağlamaktan dolayı
ölüye azap edileceği hadisinin
ise Kur’an’a aykırı olduğunu ve
“Resul-i Ekrem’in Kur’an’a aykırı
sözünün olamayacağını” söyler.
Bu arada bütün sahabenin, sevgili Peygamberimiz’ in evrensel
mesajını sonraki nesillere aktarma
çabasında olduğunu ancak her
sahabenin, Hz Ömer’in anlayış ve
kavrayışında olmadığını da kabul
etmemiz gerekir.
Nitekim oğlu Abdullah b. Ömer ve Enes
b. Malik gibi çocuk
sahabeler daha çok
duygusal olmalarıyla
bilinirler. Bu iki anlayış,
zamanla iki farklı ekol
olarak gelişip yaygınlaşacaktır.
Birinci anlayışın
belirgin örneği: Hz.
Peygamber’in müellefe-i kulüp ile ilgili
uygulamasını, ‘dini bir
dayanağı olmadığı,
dolayısıyla sürekli olamayacağını’
düşünerek kaldıran
Hz. Ömer, Muhtemelen aynı gerekçe ile
biat alınan o ağacın
altında hemen herkesin mola vermesini
de sonlandırmıştır. Hz.
Ömer’in bu feraseti, dirayeti ve devlet adamlığına
yakışan kararlı tutumu; duygusal
yönü ağır basan, bu yüzden de Hz.
Peygamber’in insani olarak yaptığı
her davranışa ‘sünnet’ gözüyle
bakan ashaptan tabii ki beklenemezdi.

Tedvin Dönemi

Hadis ve fıkhın tedvin döneminde
rey ve eser, ya da akıl-nakil diye
iki farklı ekol gelişip yaygınlaşır.
Günümüze kadar bitip tükenmeden gelen tartışmalar da işte
o dönemin ürünüdür. “İrdelemek
ve Kur’an’a uygunluğuna bakmak” anlamındaki Rey ekolünün
temsilcisi Ebu Hanife, “Hadisin

Kur’an’a arz edilmesi” meselesini ısrarla gündeme getirir ancak
‘hadis inkârcılığıyla’ itham edilir.
Ebu Hanife onlara şöyle der: “Ben
hadisi kimin rivayet ettiğine değil,
metnine bakarım. Kur’an’a aykırı
gördüğüm hadisi içtihatlarımda kullanmam ve onunla amel
etmem.”
Nakilci ekol ise, güvenli birinin rivayet ettiği hadis üzerinde
konuşmanın yersiz olduğu
görüşündedir. Hadisin teşrideki
yeri ve nesih meselesi ise; üzerinde görüş birliğine varılamayan
diğer konulardır.

Hadis inkârcılığı ne
demek?

Zayıf veya uydurma olduğu gerekçesi ile bazı hadislerin kabul
edilmemesi gerektiğini söylemek eğer ‘hadis inkârcılığı’ anlamına geliyorsa en büyük hadis
inkârcısının İmam Buhari olması
gerekir. Zira Buhari, rivayete göre
altı yüz bin hadis arasından 9082
hadisi seçerek alır ve esrinin adına
da Sahih-i Buhari, ‘Buhari’nin
doğruları’ der. Şu nezakete ve
estetiğe bakar mısınız;
‘bunlar benim doğrularım’ ya da ‘doğru
kabul ettiklerim’
der. Kendisinden
sonra İmam Müslim
ise, hocasının, sahih
kabul etmeyip eserine
almadığı bazı hadisleri
sahih kabul ederek
eserine alır. O da
‘benim doğrularım’
anlamında eserinin
adına Sahih-i Müslim,
der.
Şimdi hepsine ulaşmak, özümsemek
ve doğruları bulmak
elimizde, Bütün
mesele art niyeti bırakmak, peşin
hükümlü olmamak…
Gerçeğin, sadece
gerçeğin takipçisi
olmak. İşte Rahmet
Elçisinin serlevha
sözü: “Doğru bilgi
Müminin yitiğidir. Onu nerede
bulursa alsın.”
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Zira Sünnet; beşeri, adet üzere
yapılanlar ve yöresel alışkanlıklalar
olmayıp dini bir değer ifade eder.
Bu açıdan bakıldığında; yöresel
ve öteden beri bilinegelen tedavi
yöntemleri, yeme-içme, giyim-kuşam ve savaş alet-edevatlarına ‘Sünnet’ demek, Hz. Peygamber’in sünnetini bağlamından
koparmak hatta onu hafife almak

olur. Hz. Ali’nin; “Çocuklarınızı
zamana göre yetiştirin” sözü bu
bakımdan ayrıca anlamlıdır.
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kadar tüylerindeki renk geçişi tam bir
uyum içerisindeymiş. Başının tepe
kısmı kan kırmızısı rengiyle güneşte
ışıl ışıl parlıyormuş. Tepesinden hemen sonra baş kısmında bir tutam gök
mavisi ve hemen ardından ense ve sırt
kısmına doğru boylu boyunca uzanan
çimen yeşili tüyler, Emine’nin babaannesinin ona küçükken ördüğü tüylü
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Kovuğu denmiş.
Maviş Emine
işte bu Bülbüller
Kovuğu’nda geniş
bahçeli bir evde dünyaya gelmiş. Ailesi
oldukça zengin olan Maviş’in ne yazık
ki hiç kardeşi yokmuş. Büyük evlerinin
geniş bahçesinde akşama kadar tek başına
oynar, oradan oraya koşturur dururmuş.
Ama tek başına oynamaktan hiç keyif
almazmış. Bu yüzden çok üzülürmüş.
Bir gün yine tek başına evlerinin
bahçesinde oynarken çok güzel bir ses
dikkatini çekmiş. Oyunu bir kenara
bırakıp sesi dinlemeye ve nereden geldiğini anlamaya çalışmış. Sanki bir şarkı
çalınır gibi olmuş kulağına! Bir şarkı ama
aynı zamanda hem bir yetişkinin hem de
çocuğun sesine benziyormuş sanki! Şarkı
o kadar güzelmiş ki dinlese mi, aramaya
devam mı etse bilememiş Maviş. Sonunda şaşkın bir halde olduğu yerde kalakalmış öylece. Gözlerini kapamış, ellerini
arkasında bağlamış ve kafasını geriye
doğru yatırmış. Huzurun sesini dinlemiş,
dinlemiiiş, dinlemişşş:
Derdim yalnızca gülüm
Gülmez onsuz yüzüm
Beklerim gelecek bir gün
Diyecek narin bülbülüm.
Bülbül söyledikçe Emine keyifle dinlemiş.
Sesi o kadar güzelmiş ki, bir türlü bırakıp
gidememiş. Onu dinlerken biraz içi
acımış, biraz yüzü gülmüş. Ama onu çok
sevmiş. Bir ara bir sessizlik oluvermiş. O
anda Emine gözünü açmış. Tam kafasının
üstündeki dalda bülbülü görmüş. Bül-

bül kafasını eğmiş, tam da Emine’ye
bakıyormuş. Bülbül o kadar güzel, o
kadar harikaymış ki! Emine gözlerine
inanamamış. Onun güzelliği karşısında nasıl tepki vereceğini bilememiş.
Bülbülün renkleri, tüylerinin kabarıklığından kasım kasım kasılarak
yürüyen bir tavus kuşununki kadar
büyüleyiciymiş. Başından kuyruğuna
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Unumu eledim, eleğimi astım, yatağımı
dürdüm, örtüsünü büktüm, vakti geldi,
kuşlar uçtu, kuzular meledi, inatçı eşekler
inadından vazgeçmedi. Masal Diyarı’nın
dört bir yanı insanlarla doldu taştı, çocuklarla şenlendi. En çok da kedilerle bereketlendi.
Abdülhamit’in Çeşmesi’nden sonra Masal
Diyarı’nın huzuru da, burada yaşayan
sakinleri de artmış. Diyarın sekiz kapısından bin bir farklı milletten insan gelivermiş. Her biri kendine özgü hikâyesini de
katmış buraya. Onlardan biri de Maviş
Emine’ymiş.
Abdülhamit’in Çeşmesi’nin karşı sokağındaki tıknaz Hamdi’nin komşusu olan
Maviş Emine, geniş bahçesi olan küçük
bir evde otururmuş. Masal Diyarı’na
gelip burada yaşayan insanların şimdiye
kadar hep ani bir nedeni olmuş. Kimisi
yolunu kaybedip buraya sığınmış. Kimisi
yolculuk yaparken hastalanmış ve buraya
uğramış. Kimisi ailesinde aradığı huzuru bulamamış, vurmuş kendini yollara.
Burada yaşamalarının tek ortak noktası, Masal Diyarı’nda buldukları huzur
olmuş. Ama Maviş Emine’nin hikâyesi
farklıymış.
Maviş Emine, buradan çoook uzaktaki
Bülbüller Kovuğu denen yerde doğmuş.
Burada o kadar güzel bülbüller yaşarmış
ki, dünyanın dört bir köşesinden insanlar gün içerisinde yalnızca sabah vakti
güneşin doğuşuyla öten bu bülbülleri
dinlemeye buraya gelirmiş. Dört bir yanı
ormanla kaplı olan bu yerde çok fazla
bülbül olduğu için de buraya Bülbüller
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şarkı söyleriz o zaman.
Emine - Aaaa çook seviniriiimm. Senin
gibi güzel söyleyebilir miyim acabaaa?
Benim şimdi hazırlanıp okula gitmem
gerekiyor. Öğleden sonra bahçeye çıkıp
oyun oynarız. Sen bana Maviş diyorsun. Ben de sana bir isim düşüneceğim
bugün. İkimizin de sadece bizim
bildiğimiz isimleri olacaaakk. La la la la
laa laaaa…
Bülbül - Tamam, merakla bekliyorum
seni Maviş.
Maviş okulun bitişini adeta iple çekmiş. Hem bülbülle oynayacağı için
hem de bülbüle bulduğu ismi beğenip
beğenmeyeceğini çok merak ettiğinden
heyecanla koşa koşa eve gitmiş. Üstünü
çıkarıp yemeğini yediği gibi soluğu
bahçede almış. Bütün bahçede dolanmış
bülbülü duyamamış. Seslenmiş, oradan
oraya koşturmuş ama bülbülü bir türlü
bulamıyormuş. En sonunda işi vardır
belki deyip, kendi kendine bahçede
oynamaya başlamış. Gelince nasıl olsa
ona seslenirmiş.
Maviş sabırsızlıkla bahçede her zaman
yaptığı şeyleri yapmaya koyulmuş.
Bahçede tek başına oynarken en keyif
aldığı şeylerden birisi, çamurdan şekiller yapmakmış. Yine başlamış çamurla
oynamaya. Çamurdan bir kayık yapmış önce, çamurun sulu olan kısmına kayığını yerleştirip denizde onu
götürebildiğini hayal etmiş. İçerisine
en sevdiği sarı ayakkabısını, cılız pelüş
maymununu ve biraz da çikolata koy
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tek başıma çok sıkılıyorum. Konuşuruz,
şarkı söyleriz. Hatta belki oyun bile oynarız. Olmaz mı, ne dersin?
Bülbül - Ben hep buradayım. Bu orman
benim evim. Orman olduğu müddetçe
ben de buradayım.
Emine - Buna çok sevindiiimm. O halde
yarın burada görüşürüüzz.
Emine çok sevinçliymiş. Bu sesi güzel
arkadaşı onu çok heyecanlandırıyormuş.
Eve koşa koşa gidip erkenden yatmış ki,
çabucak sabah olsun ve o çabucak yeni
arkadaşına kavuşsun.
Emine sabahın ilk ışıklarıyla açmış gözlerini heyecandan. İnceden bir ses geliyormuş dışardan, insanı neşelendiren
eğlenceli bir şarkı sanki. Sesi tanıyınca hemen camdan uzatıvermiş kafasını dışarı,
gözlerini kapayıp dinlemeye koyulmuş
bu güzel şarkıyı. Bülbülün şarkısı bitince
açmış gözlerini, bir bakmış ki bülbül tam
karşısında gözlerini kırpıştırarak ona

bakıyor. Bir yandan da kafasını sağ
tarafına eğip kanadına sürtünüyormuş.
Bülbül - Günaydın Maviş, ben mi
uyandırdım?
Emine - Günaydın bülbül. Sesine
dayanamadım ama heyecandan
uyandım daha çok. Beni bekleyen
bir arkadaşımın olması çok güzel bir
duygu. Sabaha kadar zor dayandım
yatakta. Bana söyleyeceğin şarkıları
düşündüm. Birlikte oynayabileceğimiz
oyunları saydım defalarca saklambaç,
ağaç kapmaca, simit, yılan, yerden
yüksek, gece gündüz, deve cüce, daha
bir dünya oyun. Var mı senin de aklına
gelen oyunlar, var mı, var mı?
Bülbül - Ne kadar çok oyun varmış öyle
oynayacağımız. Ben oyun oynamayı
bilmem aslında ama şarkı söyleyebilirim. Sana da öğretirim hem, birlikte
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orlon kazağı hatırlatmış birden. Kuyruk
kısmı yine ensesi gibi gök mavisiymiş
tamamen. Göğüs kısmı koyu parlak bir
morla kaplıymış. Göğsündeki mor renk,
karnını bütünüyle saran hardal rengiyle
son buluyormuş.
Üstünde o kadar çok renk varmış ki, sanki
onu gören her insan bülbülün üstüne bir
fırça darbesi indirmiş gibi görünüyormuş.
Usta bir elden çıkma bir tablo gibi! Okul
bahçesindeki koca göbekli ponponlu
kedinin sarı rengi, bakkal amcanın kısa
bacaklı tavuklarının kırmızısı, sadece
güneşli havalarda ortaya çıkan en sevdiği
gök rengi ve arka bahçelerinde oynarken
can sıkıntısından bir kavanoza biriktirdiği
çekirgelerin parıldayan yeşil rengi… Hepsi bir arada ve güzeller güzeli bir bülbülde, hem de bahçesinde bir araya gelmiş!
İnanılacak gibi değil doğrusu!
İkisi de gözlerini kırpıştırarak birbirlerine
bakıyorlarmış. Sanki ikisi de birbirinden
bir adım bekler gibiymiş. Sonunda Emine
dayanamamış:
Emine - Çok güzelsin!
Bülbül - Efendim?
Emine - O kadar güzelsin ki, gözlerimi
alamıyorum senden. Nereden geldin sen
böyle? Bu kadar güzellik ancak cennette
vardır, herhalde.
Bülbül - Ben bir bülbülüm. Bülbüller güzel kuşlardır. Zariflerdir. Rengârenklerdir.
Doğadaki her renkte bir bülbüle rastlayabilirsin.
Emine - Sesin de çok güzel. Hayran
kaldım sesine. Rüya görüyorum sandım.
Bülbül - Senin de gözlerin çok güzel. Adın
ne senin?
Emine - Emine.
Bülbül - Maviş diyeyim sana. Maviş daha
çok yakıştı sanki.
Emine - Oluuuurr. Şey, yarın da gelir misin buraya? Benim hiç arkadaşım yok da,
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muş. Yolculuk boyunca yiyebileceği
kadar çoook çikolata. ‘Bu dalgalardan
nasıl kurtulacaksın acaba?’ diye sesini
kalınlaştırarak konuşmaya başlamış
kendi kendine. ‘Been bu kocamaaan
geminin kaptanı sarı ayakkabılı
korkunç korsanım. Bu denizler benden sorulur. Bu kocaman denizde
nereye istersem gider, nereyi istersem
şıp diye bulurum!’ diye cevap vermiş
yine kendine. Kendini başında korsan şapkasıyla gemisinde bir aşağı bir
yukarı yürürken hayal etmiş. Sonra da
kötü kötü gülmüş göbeğini hoplatarak,
‘ha ha ha ha!’. Dalgaların arasındaki
hayalinden bir an sıyrılan Maviş etrafına bakınıp yeniden bülbülünü aramaya başlamış bahçede ama bulamamış.
Daha akşam olmasına vakit var nasılsa
diyerek oyun oynamaya devam etmiş.
Çamura elini daldırdığı gibi bir bebek
yapmaya koyuluvermiş bu defa.
Geçen gün okulda çocukların
bahsettiği yeni oyuncak bebeklerine benzetmeye çalışıyormuş ama bir türlü olmuyormuş.
Belki bebeği yapıp çamuru
kurutabilirse okula da götürür
hem. Ama ne kadar denediyse
istediği gibi olmamış. Sonunda sinirlenip bütün çamuru
çiğnemeye başlamış. O anda
aklına bir fikir gelmiş. Bahçenin
arka tarafına koşup elinde düz
tahta bir levhayla geri dönmüş.
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Sonra çamurları avuç avuç bu tahta
levhanın üstüne taşımaya başlamış.
Tahtanın üstü tamamen çamurla
kaplanınca bu çamuru düzleştirmeye başlamış. Heyecanı yüzünden
okunuyormuş. Elleriyle çamurun her
tarafını düzleştirdikten sonra ayağa
kalkıp şöyle bir yukarıdan bakıvermiş.
Tahtanın sağ tarafına doğru sadece sağ
ayağını sertçe bastırarak ayağının izini
çamurun üzerine iyice çıkarmış. Sonra dikkatlice geri çekilmiş. Ayağının

çamurda bıraktığı ize bakmış, sevmiş
onu, gülümsemiş. Sonra tahtanın boş
kalan sol yanına doğru geçmiş, eline
ufak bir ağaç dalı almış. O boş kalan
kısma da özene bezene bir bülbül ayağı
çizmiş. Bitirince ayağa kalkıp kıymetli tablosuna yukarıdan bir göz atmış.
Çok sevmiş bu fikrini. Yine etrafına
bakınırken annesinin onu eve çağıran
sesini duymuş. Akşam olmuş artık. Bir
gözü arkasında, aklı dışarda eve girmek
zorunda kalmış. Bülbülü göremediği
için çok üzgünmüş. Bir daha gelmeyecek mi acaba diye düşünüp hem korkmuş hem çok üzülmüş. Ayak izlerini
yaptığı tahta levhayı da camının hemen
altına bırakmış. Sabah kalkar kalkmaz
kuruyup kurumadığına
bakacakmış. Aklı bu
düşüncelerle karmakarışık bir halde
uyuyakalmış.
Ertesi sabah yine
heyecanla kalkan
Maviş, gözünü
açar açmaz cama
çıkmış ve bülbülü dinlemeye
koyulmuş. Ama

yaprakların hışırtısından başka hiçbir
ses yokmuş. Etrafına bakınmış, ‘Bülbüüüüll!’ diye seslenmiş ama etrafta
kimse yokmuş. Camının hemen altındaki tahta levhaya bakmış. Çamur
neredeyse kurumuş. Ayak izleri oldukça belirgin görünüyormuş. Okuldan
geldiğinde bülbülün artık gelmiş
olacağını düşünerek hazırlanıp evden
çıkmış. Aklı sürekli bülbülde olduğundan derslerin nasıl geçtiğini hiç anlamamış. Türlü türlü şeyler düşünmüş
bülbülle ilgili. Başına ne geldiğini çok
merak ediyormuş doğrusu. Bencillik de
etmek istemiyormuş ama sahip olduğu
tek arkadaşını da kaybetmek istemiyormuş Maviş.
Okuldan eve döndüğünde
daha eve girmeden bahçede
uzun uzun bülbülünü
aradıysa da bulamamış. Çok üzgünmüş.
Bülbülün gideceğini
düşünmüyormuş.
Sadece başına bir
şey geldiği için
üzülüyormuş.

Masalımızın devamı bir sonraki sayımızdadır.

Eylül 2017

Eylül 2017

72

Çekmeköy Belediyesi’nin Zeytin Gözlü Adam Masal Kitabından Alınmıştır
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Röportaj

BEŞ YILDIZ
SİTEDE YAŞAM

Serena EVLERİ

Röportaj

Çekmeköyümüz’ün nezih
sitelerinden Beş Yıldız Serena
evlerindeyiz. Çekmeköy2023
ekibi olarak site hayatını ve
sorunlarını konuşmak üzere
site yöneticisi, aynı zamanda başarılı bir iş kadını olan
Meryem Er’le birlikteyiz.

Meryem ER Kimdir? Kısaca
tanıyabilir miyiz?
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Sektöre İşletme muhasebeciliği
ile başladıktan sonra, facility
management hizmeti veren PLG
Aş firmasında çalıştım. Firmanın
desteği ile Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde Kat Mülkiyeti
Kanunu hakkında uzmanlaşmak
adına eğitim aldım. Tesis Yönetimi hakkında ilklere imza atmayı
hedeflerken kendi firmamı kurarak, tüm maliklere sahip oldukları hak ve sorumluluklar adına
bilinçlendirme yapmayı görev
edindim.
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Erzurum doğumluyum. Abant
İzzet Baysal Üniversitesi İktisat
Fakültesi, İşletme Bölümü mezunuyum.

Röportaj

Röportaj

Kat mülkiyeti kanununda gayrimenkul yönetiminin komşuluk hukuku
gereği gönüllülük esası ile belirlenmesi esastır. Ancak bildiğiniz
gibi zaman içinde yapılar eskir ve
çeşitli inşai veya alt yapı sorunları
ortaya çıkmaya başlar. Bir şekilde
bu aşamalarda profesyonel çalışma
hayatında ilgili alanlarda tecrübesi
olanları belirlemek toplu yapı açısından fayda sağlayabilir. Örn; inşaat
mühendisi, satın alma uzmanı, mali
müşavir gibi. Yine de bir standart
kriter belirlemek pek kolay olmaz.
Sanıyorum en değerli kriter sevgi ve
saygı…

Site yöneticiliği görevinizde
nelere dikkat ediyorsunuz?
Yöneticilikte yapılması veya yapılmaması
gerekenler için öneriniz var mı?

rak, şu an
. 634 sayılı KMK uzmanı ola
Evli ve 2 çocuk annesiyim
Bina ve Tesis
r
tne
etim Firması olan Par
Çekmeköy’de ilk ve tek Yön
Sitesi’nin de
ena
Ser
ılara hizmet verirken,
Yönetimi Şirketi ile toplu yap
.
yım
müdürlüğünü yapmakta
Yönetimi bünyesinde site

tadır? Beş Yıldız SereSiteniz kaç blok ve daireden oluşmak
neleri barındırıyor?
na Evleri bloklar haricinde içerisinde
me havuzu,
Serena sitesinde, açık yüz
5 Blok 86 daireden oluşan
sahası bulunpark tenis kortu ve basket
çocuk parkı, açık-kapalı oto
zajına sahip
pey
ra “Çekmeköy’ün en iyi
maktadır. İlk yapımından son
ktadır. Bir
ma
lun
840 çeşit ağaç ve bitki bu
site” ödülü alan sitemizde
il alanını
yeş
di
yeşil alandan uzak ama ken
nevi Çekmeköy merkezde
oluşturmuş bir siteyiz.

ır

Yönetim ekibiniz kaç kişiden oluşmaktad

İster mahalle ister site yaşantısı
olsun, yaşam alanı seçerken aslında
kendimize bir sosyal ve toplumsal
statü belirliyoruz. Beğeniler, sahip
olduklarımızdan daha iyisine kavuşmak üzerine şekilleniyor.
Tabi ki en büyük avantaj güvenlik...
Devamında komşuluk ve arkadaşlık
kavramının çok daha hızlı geliştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bahçıvanlık
hizmetinden teknik desteğe, otopark
konforundan rekreasyon alanlarında
sosyalleşmeye kadar beraberinde
birçok olanak getiriyor. E tabi alınan
hizmetlerin de karşılığında bir bedel
ödemek durumundasınız… İşte bu
noktada aidat bir nevi dezavantaj
olarak değerlendiriliyor.

Çekmeköy’ü İstanbul’un diğer illerine kıyasla
nasıl buluyorsunuz?
Şehirler kalabalıklaştıkça, iş temposu arttıkça şehir
kaosu bizleri daha da yoruyor. Bu anlamda doğa
özlemi ve arayışımız giderek artıyor. Çekmeköy İstanbul’un birçok ilçesine göre bu ihtiyacı karşılayacak
olanakların var olduğu ve çok hızlı gelişen bir ilçemiz.
Kentsel dönüşüm projeleri, belediye hizmetleri, ilçe
sosyal organizasyonları göz önüne alındığında İstanbul’un en yaşanılası ilçesi olduğunu söyleyebilirim.
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iğiniz kriterler var
Yönetim ekibinizi belirlerken dikkat ett
mıdır? Örnek verebilir misiniz?

Günümüz şartlarında sitede
oturmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?

İlçemizde farklı ortak yaşam hizmetleri sunan ancak
belli bir standardı olmayan çok sayı da site var. Bu
da gayrimenkul alımında geniş bir çeşitlilik imkânı
sunmaktadır. E tabi bu durumda site yaşamını benimsemiş kişilere Çekmeköy’ü daha cazip hale getirmektedir.
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dımcımız Turımız Ahmet Atay Başkan yar
Site Yönetim Kurulu Başkan
ney Şennazlı
Gü
mali Topçu, M.Oktay Ateş,
gay Bağış ve üyelerimiz Cu
dağılımı bu
rev
gö
aktadır. Yön. Kurulumuzda
ile birlikte 5 kişiden oluşm
irlenen
bel
ile
ğan genel kurul toplantısı
şekildedir. Her yıl yapılan ola
değişir.
yönetim kurulu 2 yılda bir

Yönetimler genel memnuniyete dayalı, pratik, akılcı
çözümler sunmalı, suiistimale mahal vermeden şeffaf
olarak hizmet vermelidir. Bu anlayış ile; kurallarla
zenginleştirilmiş profesyonel bir yaklaşıma sahip olmalı ve sorunları sakinlerin üzerinden alarak, komşuluk ilişkilerini de zedelemeden işleri yürütmelidir.
Önyargı ve eleştirel tutumdan uzak durmalı, iletişim
odaklı olmalı, tutarlı ve örnek duruş sergilemeli,
yönetimsel ve teknik konularda hâkimiyeti bulunmalıdır.

Gelişen ve geliştikçe kalabalıklaşan ilçemizde, yapılan ve var olan siteler için neler
söyleyebilirsiniz?

Köşe Yazısı

İlaç kullanımına gelince; çocuk psikiyatrisinde
ilaç tedavisi sadece tanıya göre ve gerekiyorsa
kullanılır. İlaç tedavisinin olumlu etkilerinin
olumsuz etkilerinin üzerinde olması şartı
esastır. Kullandığımız ilaçlar talimata
uygun olarak kullanılırsa bağımlılık,
gelişme geriliği, kısırlık, sersemlik, beyin hasarı gibi yan etkilere
yol açmaz. Hekim kontrolünde
kullanılan bu ilaçlar için düzenli
aralıklarla biyokimya analizleri ve
lüzumuna göre diğer tıbbi tetkikler
yapılır.

Çocuk psikiyatrisine başvurmayı
gerektiren durumları aşağıdaki
şekilde özetleyebiliriz:

1. Çocuğun erken dönemde yeterli
sosyal tepkiyi vermemesi, insanlara
gerekli sosyal ilgiyi göstermemesi;

2. Yaşına uygun konuşma becerilerini ka-

ÇOCUKLARDAKİ

zanamaması;

3.

Ne yazık ki “psikiyatri” sözü
bazı ailelere korkutucu gelebildiği veya ilaç kullanımı gereğini çağrıştırdığı için ilk başvuru adreslerinin bir psikolog
veya pedagoga yapılabildiğine
dair çok fazla örnek görmekteyiz.
Oysa çocuklarda ortaya çıkan
ruhsal belirtileri öncelikli olarak tıp fakültesi bitirmiş
bir uzmanın değerlendirmesi,
olası bir ruhsal hastalığı veya
başka bir tıbbi durumu (hormonal, matabolik ve nörolojik
hastalıklar vb.) atlamamak adına hayati önem taşımaktadır.
Sanıldığının aksine, biz çocuk
ve ergen psikiyatristleri sadece
ilaç yazan hekimler değiliz.
Öncelikli olarak çocuğun
gelişimsel basamağını, genel

tıbbi ve ruhsal durumunu
hekim gözüyle değerlendirdikten sonra tanı koyuyor,
hem çocukla psikoterapötik anlamda hem de aileyle
aile danışmanlığı anlamında
çalışıyoruz. Ek olarak okulla
ve öğretmenleriyle işbirliği
yapıyoruz. Sadece gerekiyorsa
ve çocuğun yüksek yararına
olacaksa ilaç tedavisi ekliyoruz. Her durumda bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra
gerekiyorsa konusunda uzmanlaşmış bir klinik psikologla
paralel olarak çalışıyoruz. Bu
aşamada, aile danışmanlığı ve/
veya psikoterapi konusunda
görev paylaşımı yapıyoruz. Ancak bu denklemde de, orkestra
şefinin daima çocuk psikiyatrı
olması gerekiyor.

4.

14. Sıkıntı yaratacak düzeyde ve mantıklı

İlköğretim döneminde akademik becerisinin
beklenenin altında olması,

5.

Belirgin hareketlilik ve dikkat sorunlarının
olması;

6. Belirgin davranışsal sorunlar sergilemesi;
7. Yemek yeme ve iştah ile ilgili sorunlar;
8. Küçük veya büyük tuvalet terbiyesini tam

olarak kazanamaması;

düşünceyle engellenemeyen takıntılara sahip
olması;

15.

Aile içinde şiddetli geçimsizlik, boşanma veya
başka sosyal sorunların hâkim olması;
Sonuç olarak; tüm bu şartlar dahilinde ilk başvuru adresinin bir çocuk ve ergen psikiyatrı olması,
sevk ve idarenin ise onun liderliğinde yönetilmesi
son derece önemlidir.

9. Tiklerin ortaya çıkması
10. Cinsel kimliğiyle örtüşmeyen davranışlar

sergilemesi;

11. Mutsuz, gergin, sinirli ve öfkeli olması;
12. Akademik ve sosyal alanlarda belirgin derecede uyumsuzluk yaşaması;

Yrd. Doç. Dr. Neslim G. Doksat
Çocuk ve Ergen Psikiyatrı
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Öncelikle, çocuk psikiyatristi olmak için önce 6 sene tıp
fakültesi okuyup, sonrasında 5
senelik çocuk ve ergen psikiyatrisi ihtisasının tamamlanarak
çocuk ve ergen psikiyatrisi
uzmanı olunduğumu ifade
etmek isterim. Psikologlar
fen-edebiyat fakültesine bağlı
psikoloji bölümlerinde 4 sene
okuduktan sonra, 2 senelik
klinik psikoloji yüksek lisansı
tamamlayarak danışmanlık
yapabilmekte, pedagoglar
ise, rehberlik ve psikolojik
danışmanlık bölümlerinde
lisanslarını tamamladıktan
sonra, 2 senelik klinik psikoloji yüksek lisans yapmaları
dahilinde danışmanlık işlerini
yürütebilmektedir.

kaygı taşıması;
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RUHSAL BELİRTİLERDE İLK ADRES?

13. Gün boyu süren ve sıkıntı yaratan endişe ve

Okul öncesi dönemde öğrenme becerisinin
düşük olması;

Gezi

Türkiye’yi Geziyoruz

Gezi

ANKARA
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Tarih boyunca pek çok değişik isimlerle anılan şehir, Romalılar döneminde gemi çapası anlamına gelen Ankyra - ancyra olarak adlandırılmış.
Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle şehrin ismi Ankara ve engürü olarak
anılmış. Cumhuriyetin kuruluşu itibariyle şehrin tek ismi Ankara olmuştur.
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ANKARA İSMİ
NEREDEN GELMİŞTİR?

Gezi

Gezi

ANKARA’NIN
LEZZETLERİ

Zeybek misin zeybek donu giyecek efem
Katil misin tatlı canı kıyacak
Cahil misin el sözüne uyacak efem
Döküldü mü maşrapamın kalayı efem
Bozuldu mu zeybeklerin alayı
Düşmanları öldürmenin kolayı
Alıverin martinimi atayım efem
Atayım da Karaşar'ı katayım
Fırsat verin düşmanları haklayım.
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ahbap uğruna ölenlerdeniz.

Kızılcahamam

Yemyeşil kızılçamlarıyla ve kaplıcalarıyla nam salmış;
Türkiye’nin şifa kaynaklarından biri Kızılcahamam… Kızılcahamam’ı kültürel mirasları ve termal kaplıcalarıyla sağlık ve
tarihin buluştuğu yer olarak tanımlayabiliriz. Manastırları,
parkları ve kalelerinde Hitit, Roma, Lidya, Bizans, Arap,
Selçuklu, Galatların izleri taşıyan Kızılcahamam Ankara’da
gezilmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Adını Kızılçamlarından alan Kızılcahamam yoğun ormanlık
alanları, kültürel mirasları ve Roma döneminden kalan kaplıcalarıyla gezginlerin uğrak yeri olmayı hak ediyor…

İniverdim Eğr'ovanın düzüne
Çayır çimen çıkıverdi dizime
Beşyüz atlı gelemezdi izime
Çadır kurdum Eğr'ovanın düzüne
Nişan taktım bir zenginin kızına
Uyma dedin uydum eller sözüne
Korkar idim ayrılıktan ölümden
Kahve içerken fincan düştü elimden
Bilemedim dostlarımın halinden
Zeybekleri yaylalarda bastılar
Cepkenini çam dalına astılar
Beş kardaşı bir tahtada kestiler
Hüseyin'in biber gibi benleri
Al kan oldu cepkeninin yenleri
Şan verdi bu diyarın efeleri

Malzemeler; 25 adet helep, 10 su bardağı su.
İç hazırlanışı; 250 gr kıyma, 1 su bardağı pirinç, 1 yemek
kaşığı nane, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek
kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet limon, 1 çay
kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sirke, 3 küçük boy kuru
soğan, 4 su bardağı su, tuz.
Yapılışı; İçleri oyularak kurutulmuş patlıcanlar (helep) bol
suda haşlanır. Yağ bir tavada eritilir, içine ince doğranmış
soğanlar konur, pembeleşinceye kadar kavrulur. Sonra
sırası ile kıyma, yıkanmış pirinç katılır birkaç kez karıştırılır;
sıvı yağ, nane, salça, karabiber, tuz konur tekrar karıştırılır.
Bir dakika sonra bir bardak su ve bir limon sıkılarak
suyu katılır ve suyunu çekinceye kadar beklenir.
Haşlanmış heleplerin içine hazırlanan iç, kaşık
yardımı ile doldurulur. Düz ve dar kenarlı bir
tencereye dizilir. Üzerine 3 bardak su konur,
yarım saat kaynatılır, ateşten indirilmesine
yakın sirke katılır ve sıcakken servis yapılır.
Afiyet olsun.
www.ankarakulturgov.tr’den yararlanılmıştır.

Soğuksu milli parkı

Bol fotoğraf çekileceğiniz, yürüyerek veya bisiklete binerek
veya ATV turu yaparak hoş bir gezinti yapacağınız yerlerden biri daha! Kızılcahamam sınırları içerisinde bulunan
ve 1959 yılında Milli Park olarak tesis edilen Soğuksu;
içerisinde çevreyolu, idare binası, misafirhane, gazino ve
otel bulunduruyor. İzcilerin kamp yeri olarak nam salmış
Soğuksu, piknik ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de
ilk adresi. Doğa yürüyüşünüz sırasında sarıçam, karaçam,
köknar ve meşe ağaçlarının ayrı ayrı kokularını duyabilir ve
35 farklı kuş türlerinden herhangi birine rastlayabilirsiniz.
Milli park içerisinde nesli tehlikede olan Kara Akbaba ve bazı
kartal türleri de mevcut. Doğaya ait birçok şeyi içerisinde
barındıran Soğuksu Fosil Ağaç bölgesi, Dağ Laleleri ve
Atatürk Çamıyla da misafirlerinin ilgilisini çekmeyi başarıyor.

ANKARA HATIRASI
Bölgenin yöresel hediyelikleri başlıca;
bakır işleme eşyaları, antika, hasır ve el
sanatları, Ankara balı, Ankara Armudu,
Çengel Sakızıdır. Aynı zamanda yörede baharat, kurutulmuş meyve ve kuruyemişler de hediyelik olarak tercih edilir.
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Yattım uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım.

Helep Dolması
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Üzengim kırıldı indim bağladım
Martinimi kabzasından kavradım
Anamı nafile yere ağlattım

Ankara’nın yöresel lezzetleri arabaşı,
bulgur, çalma, düğün, mantı, tutmaç,
toyga, erişteli yeşil mercimek, yarmalı
köy tarhanalı çorları; Ankara tavası,
Ankara tava, yaprak döner, ballı tirit,
Beypazarı kuşbaşılı güveç, çökel, etli
tirit, fırın aşı, homaça, Kızılcahamam
desti kapama, kuzu kebabı, kuzu sac
kavurma, sazan balığı köftesi, sırım,
uruş kapama, daneli patates, etli
yaprak sarma, helep dolması, sebzeli
güveç, silkme, zeytinyağlı kuru biber
dolması, zeytinyağlı pazı dolması, bici
aşı, ıslama, keme, kezi pancarı yemeği, kuru domates yemeği, madımak
yemeği, patlatma, ay çöreği, bayram
çöreği, Beypazarı kurusu, kaşık atması,
Koçhisar usulü tahinli pide, kül çöreği,
yabanabat pidesi, börüceli bulgur pilavı, keşli makarna, öllüğün körü, cevizli pekmez sucuğu, çıkınağıl asıdası,
çir hoşafı, gazete baklavası, haside
tatlısı, karga beyni, köfter, malak, öküz
helvası, çubuk kelek turşusu, koruk
şerbeti… olarak sıralanmakta.

Gezi

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Kızılcahamam, Çamlıdere Jeoparkı, Soğuksu Milli Parkı, Kesikköprü Baraj
Gölü, Mavi Göl, Kurtboğazı Barajı, Karagöl, Ağaç Ayak Camii, Ahi Elvan
Camii, Ahi Şerafettin Türbesi, Ahi Yakup Camii, Alaaddin Camii, Aslanhane (Ahi Şerafettin Camii ), Azimi (İsmail Paşazade Hacı Esad) Türbesi,
Cenabı Ahmet Paşa Camii, Çiçekoğlu Camii, Direkli Camii, Eskicioğlu
Camii, Hacettepe Camii, Hacı Arap Camii, Hacı Bayram Veli Camii, Hacı
Bayram Veli Türbesi, İbadullah Camii, İsmail Fazıl Paşa Türbesi, Karacabey Camii, Karacabey Türbesi, Kar Yağdı Türbesi, Kesikbaş Türbesi, Kocatepe Camii, Kurşunlu Camii, Tabakhane Camii, Tacettin Camii, Yörük
Dede (Doğanbey) Türbesi, Zincirli Camii, Hoşebe Kamp Karavan Alanı,
Çöl Gölü, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Ankara
Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Gordion Müzesi, Roma
Hamamı Açık Hava Müzesi ve Ören Yeri, Şefik Bursalı Müzesi, Kurtuluş
Savaşı Müzesi, Alagöz Karargah Müzesi, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş
Savaşı Müzesi, Devlet Mezarlığı Müzesi, Haritacılık Müzesi, Hava Kuvvetleri Müzesi, Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı ve Müzesi, Ahlatlıbel, Akkale,
Akköprü, Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Ankara Roman Tiyatrosu, Julianus Sütunu, Kalecik Kalesi, Kayabaşı Mozaiği, Bitik Höyüğü, Etiyokuşu,
Gavurkale, Anıtkabir ve Gazi TBMM’yi görmeden DÖNMEYİN…

ANKARALI ÜNLÜLER

Pelin Karahan

Kartal Tibet

Sarp Levendoğlu Erdal Beşikçioğlu

Gökhan Özen

Zerrin Özer

Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da
yetim ve öksüz çocukların bayramlık hediyelerini
ailelere ulaştırdı.
Çekmeköy Belediyesi geleneği devam ettirerek yetim
ve öksüzlerin bayramlık hediyelerini ailelere takdim
etti. Çocukların bayram sevincinin yarım kalmaması
için yıllardır devam eden çalışma kapsamında; 102
ailenin 173 yetim ve öksüz çocuğunun bayramlık
ihtiyaçları karşılandı. Çocuk başına 350 TL ayrılan
bayramlık yardımı, bayrama bir hafta kala ailelere
ulaştırıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, konuyla
ilgili şunları kaydetti:
“Sosyal yardım konusunda çok hassasız. ‘Komşusu
açken tok yatan bizden değildir’ düsturu ile hareket
ediyor; hem kendi kaynaklarımızla yardım yapıyor,
hem de yardım yapacaklara vesile oluyoruz. Yardımların reklam malzemesi olmasını istemiyoruz ama
bir yandan da hayırsever vatandaşlarımızı bu tür
çalışmalara teşvik etmek için bu duyuruların gerekli
olduğuna inanıyoruz. Yardımın miktarı önemli değil,
herkes etrafında ihtiyacı olanları gözetirse dünya
daha bir güzel olur.”
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Taner Elhan – Ahmet Özal – Akrep Nalan – Başak Köklükaya – Berk Hakman –
Berkant – Berksan – Binnur Kaya – Cansu Dere – Devrim Atmaca – Elif Dağdeviren –
Engin Akyürek – Erdal İnönü – Erkan Bektaş – Ferman Akgül – Füsun Demirel –
Gülgün Feyman – Gürol Güngör – Hakan Vanlı – İdil Fırat – İnanç Konukçu – Kaan Girgin –
Mert Fırat – Murat Han – Mustafa Ceceli – Nalan Kuruçim – Nesrin Akdağ – Nil Günal –
Nil Karaibrahimgil – Nurtekin Odabaşı – Ömer Kavur – Öykü Serter – Özge Özder –
Özge Ulusoy – Özgür Çevik – Serkan Altunorak – Tamer Karadağlı – Turgut Özakman –
Zafer Ergin – Zeynep Tunuslu.

YETİM VE ÖKSÜZLERİN BAYRAMLIK SEVİNCİ
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KORUYUCU
Dis Hekimligi

Oluşmuş problemlerin tedavi
edilmesi: Dolgu, kanal tedavisi,
çekim, yer tutucu gibi tedavilerin
tümünü kapsar.
Problemlerin oluşmasını engellemek amaçlı uygulanan koruyucu
diş hekimliği: Bu uygulamalar
dişleri çürüğe karşı korumak
amacıyla yapılan uygulamalardır.
Günümüzde tıbbın her alanında
olduğu gibi diş hekimliğinde de,
problemi oluşmadan durdurma
diyebileceğimiz koruyucu he-

Koruyucu diş hekimliği çocuğun sağlıklı bir ağıza ulaşmasını ve
bu sağlığın idame ettirilmesini amaçlar. Sağlıklı bir ağız ve dişlere
sahip olan çocuklar besinleri daha kolay çiğnerler ve buna bağlı
olarak da besinlerden daha çok fayda temin ederler.

Sağlık ağızda başlar
Çocukluk dönemindeki ağız ve diş sağlığı, gelecekteki ağız ve diş sağlığını
ciddi biçimde etkilemektedir. Bu nedenle bu dönemde meydana gelen problemlerin hızlı bir biçimde çözülmesi ve yeni problemlerin
oluşmasının önlenmesi gelecekte yaşanacak ciddi sorunların önlenmesi
bakımından büyük öneme sahiptir.
Çocuklara uygulanan her türlü tedavi ve koruyucu diş hekimliği işlemlerini yapan bu diş hekimliği dalına da pedodonti denir. Pedodonti temelde 2
kısma ayrılır:

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
sadik_genc@hotmail.com
www.doktortakvimi.com/
sadık gençoğlan
www.instagram.com @sadik_gencoglan

kimlik önem kazanmıştır. Koruyucu diş hekimliği özellikle
çocuklarda büyük önem taşır.
Zahmetsiz, ucuz ve acısız uygulamalar olduğundan çocukların diş hekimi
ile ilk karşılaşmalarının koruyucu
diş hekimliği ile ilgili olması
tercih edilir.
Ağız içindeki herhangi bir hastalık vücudun diğer bölümlerini
olumsuz etkileyeceği
için ağız-diş problemi
bulunan çocukların
sağlığı tehlike altındadır.

Sağlıklı bir ağız çocuğun
görünüşünü de olumlu yönde
değiştireceği için kendine daha
özgüvenle büyümesini sağlar.
Bizlerin istediği, çocukların ağız
sağlıklarını hiç kaybetmeden onlarla tanışmamız ve tüm koruyucu
uygulamaları yaparak, bu sağlığı
kaybetmemelerini sağlamaktır.
Ayrıca koruyucu diş hekimliği uygulamaları tedavi edici diş hekimliği uygulamaları
ile karşılaştırıldığında daha az
kapsamlı, daha maliyeti düşük ve
daha kısa uygulamalardır.

Koruyucu Diş Hekimliği
Uygulamaları Olarak Neler Yapılmaktadır?
• Diş fırçalama alışkanlığının
kazandırılması
• Diş ipi kullanma alışkanlığının
kazandırılması
• Diş sürmesinin takip edilmesi
(sürme rehberliği)
• Ağız alışkanlıklarının(parmak veya
emzik emme gibi) tespiti ve engellenmesi
• Koruyucu ve durdurucu ortodontik
tedaviler (yer tutucu aparey uygulamaları )
• Dengeli ve çürük yapıcı olmayan
beslenme alışkanlığı kazandırılması
• Fissür sealant uygulamaları
• Fluorid uygulamaları
• Spor yaralanmalarından korunmak
için ağız koruyucu uygulamaları
• Bu koruyucu uygulamalar için
ebeveynlerler işbirliği kurulması
• Fissür Örtücüler: Azı dişlerinin
çiğneme yüzeyinde “Fissür” denilen

küçük oluklar vardır.
Arka bölge dişlerinde gıdaların
tutunmasının kolay olduğu ve zor
temizlenebilen bu girintili çıkıntılı diş
yüzeylerinin çürüğe karşı korunması
amacıyla özel bir dolgu malzemesiyle örtülmesi gerekmektedir.
Fissür Örtücüler, arka dişler üzerindeki bu oluklara uygulanan beyaz
ve şeffaf renkte olup sıvı şeklinde
plastik esaslı maddelerdir. Diş minesine yapışarak çürük oluşumunu
engeller ve akışkan bir kıvamı olduğu
için diş oluklarına tamamen tutunur.
Fissür örtücüğü uygulamasında diş
yüzeyinden herhangi bir aşındırma
yapılmaz. Anesteziye ihtiyaç duyulmadan yapılan bu tedavi 5 dk. gibi
kısa bir sürede biteceği için çocuğun
kooperayonunu da artıracaktır.

Fluorid Uygulamaları

Eylül 2017

Flor diş minesiyle gerçekleştirdiği kimyasal bağ ile dişin çürüğe karşı direncini arttıran bir
elementtir. Bu özelliğinden dolayı pek çok diş macununun yapısında da bulunmaktadır.
Son yıllarda yapılan çalışmalar, koruyucu tedavi olarak, hamilelik dönemi veya bebeklikte
oral yolla verilen flor tabletlerinin diş çürüklerinin gelişimini önlemede yeterli olmadığını
göstermişlerdir. Diş yüzeylerine topikal olarak flor uygulamasının çürüklere karşı direnç
kazanmada oldukça etkili bir yöntem olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle 3-6
aylık periodlarla topikal fluorid jelleri uygulanması, çocuğun ileriki hayatında çürüklere karşı
önemli ölçüde koruma sağlayacaktır.
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ÇEKMEKÖY’ÜN ÇİFTLİKLERİNDEKİ DEMİRBAŞLAR-2
zan, 3 kapaklı tencere, 2 yağ
tası, 3 kapaklı sahan, 1 kapaklı çorba tası, 1 sini, 2 büyük
bakraç, 1 büyük karavana, 3
leğen ve kahve takımıyla birlikte 1 değirmen ve bunlardan
başka sair 24 eşya ile birlikte
toplam 42 eşya.
Koyun ve Keçiler:
30 büyük teke, 18 oğlak, 157
teke altında keçi, 85 koç, 26
kuzu, 56 erkek şişek, 622 koyun

olmak üzere toplam 994 baş
küçükbaş hayvan mevcuttu.
Ağnam mandırasında bulunan eşyalar: 1 büyük kazan, 4
bakraç, 3 karavana, 1 kantar, 1
kazma, 1 balta, 2 köhne tüfek,
4 fıçı, 2 burgu, 4 cetvel, 6 ağaç
süt güğümü, 1 baş beygir, 1
takım semer, 1 dakik ambarı, 1
ağaç dolap, 17 küçükbaş hayvan (13 koyun-4 keçi).

ALEMDAĞI ÇİFTLİK-İ HÜMAYUNU DEMİRBAŞLARI
Ambarda bulunan zahire ve hububat: 42 kile buğday, 146,5 kile
yulaf olmak üzere 188,5 kile hububat vardı.

Dairede bulunan eşya ve mefruşat
Yeşil odada bulunanlar: İçi ot dolu 2 minder, 1 yünden minder, 1
basma kaplı ma’kad (minder), 6 basma ot dolu ma’kad (minder), 2
yünden koltuk yastığı, 6 pencere perdesi olmak üzere 18 parça.
Diğer odada bulunanlar: 1 yünden minder, 1 ot dolu minder, 6 ot
dolu yastık, 1 köhne şilte, 1 köhne çuha ma’kad (minder), 4 ot dolu
yastık olmak üzere 14 parça.

ÇAVUŞBAŞI ÇİFTLİK-İ HÜMÂYÛN DEMİRBAŞLARI
Ambarda bulunan hububat:
107,5 kile buğday (hınta), 48,5
kile arpa (şair), 537,5 kile yulaf
(alef), 13,5 kile çavdar, 33 kile
keten, 100 kile mısır olmak
üzere toplam 860 kile hububat
vardı.

Camus ve karasığır
mandıralarında mevcut
bulunanlar:
4 bakır bakraç, 3 ağaç süt
güğümü, 1 ağaç malak küreği,
diğer 6, toplam 14 parça eşya.
Çiftçi deposunda bulunan
çift alet edevatı:

Mutfakta bulunan eşyalar:
1 adet büyük ve müstamel ka-

Kaz ve tavuk:
30 tavuk ve 53 kaz olmak üzere
toplam 83 adetti.

Bakır eşyalar: 1 büyük kazan, kapaklı 4 küçük
tencere, 2 karavana, 2 taba, kapaklı 5 sahan,
1 kapaklı büyük lenger, 1 sini, 1 bakraç, 3 adet
üç gözlü sefer tası, 1 yumurta tası, 1 leğen ve 1
mangal olmak üzere toplam 34 parça.
Çiftçi deposunda bulunan çift alet ve edevatı: 9
saban demiri, 2 pulluk demiri, 1 çerşene, 1 zincir,
1 balta, 12 kabak çakısı, 2 demir dirgen, 3 çengel,
1 köhne orak, 4 köhne araba tekerleği, 1 pulluk
sabanı, 1 demirli kile, 1 kantar, 2 saç ayağı, iki
demirden varil, 1 kösele taşı, 4 köhne kıl çuval,
1 köhne gürz, 5 çatal bel, 1 ağaç kova, 7 köhne
kazma, 1 köhne elek, 3 (okunamadı), 1 mala, 1

köhne kalbur olmak üzere toplam 79 parça eşya.
Mandırada mevcut bulunan: 2 büyük kazan, 6
bakraç, 1 karavana, 1 yağ tabağı, 1 maşraba, 2
güğüm, 5 balta, 1 kantar, 2 heybe, 2 koçu, 2 semer, 1 beygir, 2 burgu, 1 çapa, 8 çoban köpeği, 1
kazma, 4 köhne cevan?, 37 koyun ve keçi eşyası
olmak üzere toplam 70 adet eşya ve hayvan
vardı.
Kahve ve ekmekçi dükkanlarında olan demirbaş
eşya: 2 kahve güğümü, 1 köhne berber leğeni, 1 çekmece, 1 masa, 1 köhne şeker tablası, 3
köhne ser, 1 köhne cezve, 2 kahve kutusu, 12
köhne ……, 4 kalın ….., 1 lamba, 2 nargile külahı,
dirhemlerle birlikte 1 terazi olmak üzere toplam
32 parça eşya bulunuyordu.
Sonuç olarak, yukarıda zikredilen çiftliklerde
2.150,5 kile hububat türü, 1.112 kantar saman, 59
araba, 1.235 baş hayvan, 199 kıyye evâni-i nühas
(bakır kap-kacak), 166 adet kaz ve tavuk, 1.041
adet çeşitli eşya bulunduğu tespit edilmişti.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Camus hayvanları:
10 koşu mandası, 17 manda
ineği, beş yaşında 1 manda
buzağısı, dört yaşında 1 erkek
malak, iki yaşında 5 malak, dört
yaşında 6 manda düğesi, 18
körpe malak (yedi erkek, on
bir dişi), bir yaşında 13 malak

Hergele hayvanları:
1 sığır, 8 kısrak, 3 iğdiş (?), 10
tay, 2 beygir olmak üzere
toplam 24 hergele hayvanı
vardı.

Sarı odada bulunanlar: 2 ot dolu minder, 1
yünden minder, 1 basma sarı ma’kad, 6 ot dolu
yastık, 2 yünden koltuk yastığı, 1 köhne muşamba, 6 patiska pencere perdesi olmak üzere 19
parça. İlaveten 3 adet kahve değirmeni, 3 demir
kandil, 1 kahve takımı. Toplam 58 parça Mevcut
hayvanlar: 14 koşu mandası, 23 kaz.

Eylül 2017
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Hayvanlar Karasığır
hayvanları:
11 koşu öküzü, 5 boğa, 6
tosun, 43 inek, 2 düğe, 44 buzağı olmak üzere toplam 111
baş karasığır hayvanı vardı.

12 saban demiri, 2 pulluk
demiri, 2 çerşen?, 2 zincir, 6
saban çerşenesi, 4 kazma, 15
çapa, 7 balta, 1 pamuk çapası,
1 demir külünk, 1 keser, 12
burgu, 2 torlu, 2 eğe demiri, 1
kantar, 5 araba, 15 kara saban,
10 boyunduruk, 8 kamış, 7
düğen, 1 demir saplı kile, 2
semer, 2 demir çengel, 25 kıl
çuval, 2 kıl heybe, 2 gözer
(kalbur), 1 bıçkı demiri, 2
büyük pulluk, 16 öküz eğesi, 7 hamut takımı, 2 fener,
3 demir kandil, 1 kıl kolan,
3 çatal bel, 9 sürgü ve araba
urganı, 7 yaba, 1 su külüngü,
1 (okunamadı) olmak üzere
toplam 205 parça çift alet ve
edevatı vardı.

(on biri erkek, ikisi dişi) olmak
üzere toplam 71 baş camus
hayvanı vardı.

MEKTEBİN BACALARI
VAY LELE LELE
Hoş geldi Eylül. Hoş geldi okul
çantaları, su mataraları, servisçi amcalar, kantinci ablalar…
Hoş geldiniz... Nerede kaldınız?
Şimdi okullu olalım, sınıfları
dolduralım. Ali, koş bak bakalım
herkes yerli yerinde mi?
Bilen bilir, Eylül ayının diğer
ismi hazandır. Biraz nazlıdır; ha
deseniz yapraklarını dökecek
gibi olur mesela. Eğitim-öğretiminin de besmele çektiği aydır.
Yeni okul araç gereçlerine, taze
duygulara, sımsıcak hayallere
kapı aralar. Bacasından tüter
sevincin, heyecanın mis gibi
kokusu.
Başlıkta yazan türküyü bilmez
belki çoğu öğrenci. Hatta belki
öğretmenlerden de bilmeyen
vardır. Ama bende anısı çoktur…
Televizyonda öğretmenlik atama sonuçlarını beklerken arkada
bu türkü ince ince değiyordu
içime. Bir yandan da babam
başlamıştı bile: “Ders verir hocaları, vay lele lele, vay lele”…
Sonra bir baktık ki türkü bitmiş, ben atanıp gitmişim, Eylül
çalmış kapımızı.

Sadece iki eksikle başlamıyoruz yeni eğitim-öğretim yılına. Bir öğrencimizin de sırası
boş kaldı. Onu nasıl anlatsam ki… “Hey on beşli”
dediğimiz kahramanlar arasına girdi Eren’imiz.
Ülkemizde on beşinde kahraman olanların asla
bitmeyeceğini yeniden hatırlattı bizlere. Biri de
çıkıp desin: “Ey çocuk, yaşından büyük cesaretin var. Helal olsun sana ey yiğit adam.” Gelecek
neslimiz unutmasın, her daim akıllara rehber
olsu Eren’e yazdığımız şu cümle: “Eren, iyi ki
varsın!”
Gördüğünüz gibi yazının başında da dediğim gibi Eylül’e en çok hüzün yakışıyor.

Yüreğimizdeki burukluğu hazine gibi saklayıp okumanın, erdemli ve ahlaklı birey olmanın izini süreceğiz bu yıl da. Daha fazla
kayıplar vermemek için omuzlarımız namazdaymış gibi saf tutacak. Hep bileceğiz ki bizde kahramanlar, kahramanlara yazılmış
türküler bitmez.
Bu eğitim-öğretim bize neler sunacak, öğrenciler istediği sorudan başlayabilecek mi, ödevler hangi bahaneyle yapılmayacak,
veli nimetimiz olan velilerimiz, öğretmenlere haftada bir gün sarmaydı, kısırdı, ziyafet hazırlayacak mı, yazılı konularında azaltma
yapacak mıyız? Bizleri neler bekliyor Allah bilir… Kendi gibi babası
da öğretmen olan kızlar bilir ki, türkülere en güzel eşlik edenler
babalarıdır. Ve babam son söz olarak mırıldanmaya başladı bile:
“Seyreyle güzel kudret-i Mevlâ neler eyler canan canan/ Allah’a
sığın adl-i teala neyler”…

Kevser TEKİN
EĞİTMEN
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leyip durduk. Yüzlerine uzun
uzun bakınca sanki kırk yıllık
tanıdığımızmış gibi geldi. Öyle
bizdendiler çünkü. Türkiye’nin
her bir köşesinde eğitimin
bayrağını dalgalandırmak ve
başka ellerce yere düşürülmesine engel olmak için öğretmen
olmayı seçtiler, tıpkı bizler gibi.
Aybüke Öğretmenin dilinden
dinlediğimiz türküyü ben hep
Erkan Oğur’dan dinlerdim:
“Mağusa limanı limandır liman.
Beni öldüren de yoktur din
iman.” Babam yine eşlik ederdi
ben dinlerken: “İskeleden çıktım yan basa basa. Mağusa’ya
vardım kan kusa kusa” … Şimdi

bu türküyü dinleyecek cesareti bulamıyorum
kendimde. Aybüke Öğretmen sanki kendisi için
söylemiş gibi. Ne zaman dinleyecek olsam,
içimde bir şeyler yıkılıyor sanki.
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Geçen yıl okullara 15 Temmuz
Kahramanları olarak girmiştik. Teneffüs zillerimizde
zafer marşları çalmıştı.
Sınıflarda birbirlerine, nöbet günlerinde
yaşadıklarını anlatmıştı
öğrenciler. Göğüslerinde
arma diye gezdirmişlerdi 15
Temmuz zaferini. O zaman
Eylül, hazanı değil, yaprakların düşmesini değil, aksine

yaprakların yeniden yeşermesini
öğretmişti bizlere. Hiçbir dersin,
hiçbir müfredatın bir ülkenin
geleceğinden daha önemli
olmadığını öğretmişti hatta en
çok. Çocuklarımıza, gençlerimize nasıl güvenmemiz gerektiğini, birlikte nasıl omuz omuza
durmamız gerektiğini... Eğitim-öğretime sıkıca sarıldığımızda, arkamızda bir dağ gücünün
olduğunu ve böylece gelen tufanlara yumruk atmayı milletçe
yaşayıp gördük.
Eylül’ün kapımızı merakla çaldığı
bu yıla aslında biraz hüzünlü
başlıyoruz. Geçen eğitim-öğretim yılı biterken kaybettiğimiz iki
Öğretmenimiz,
taptaze, gencecik
fidanlarımız var.
Aybüke ve Necmettin Öğretmen… İkisinin
farklı dünyaları,
farklı branşları
olsa da, kaderleri bir oldu.
Öğretmenlerimizin
yüzünü
ekranlarda iz-

Köşe Yazısı

GELECEĞiN
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Çekmeköy Belediyesi yaz aylarında çocukların
boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla tenis
kursu açtı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği
kurs 30 Eylül’e kadar devam edecek.
Çekmeköy Belediyesi, yaz aylarında çocukların
fiziki gelişimi ve geleceğe dönük sporların sevdirilmesi amacıyla tenis kursu açtı. Mimar Sinan
Mahallesi’nde bulunan Özgecan Arslan Parkı’nda
oluşturulan alanda başlayan tenis eğitimleri 30

Eylül’e kadar devam edecek. Tenis öğretmenleri
tarafından verilen derslerde çocuklar, tüm yönleriyle tenis öğretilecek. Genç yetenekler balon
alıştırmalarıyla renkli ve eğlenceli bir başlangıç
yapıyorlar.

Açılan tenis kursuyla ilgili bilgi veren çalıştırıcı
İsmail Aydoğan, “Çekmeköy Gençlik Hizmetleri
ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çekmeköy Belediyesi
işbirliğiyle tenis yaz kursu açtık. Burada 2-3 ay
boyunca sürecek süreçte çocuklar enerjilerini ve
streslerini atarak tenisi öğrenme fırsatları oluyor.
Kurs başlayalı 1-2 hafta oldu 30 Eylül’e kadar
devam edeceğiz” dedi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da
yaptığı konuşmada özele şunları kaydetti: “Yaz
kurslarımızda çocuklarımıza farklı alternatifler
sunduk. Gençlerimiz tenise meraklı olsa bile
amatör olarak başlayabilecekleri yerler olmadığı
için yaz spor okullarımıza bu branşı da ilave ettik;
ilgi yoğun oldu. İnşallah yerelde bu sporu daha
çok destekleyerek uluslararası başarılar
kazanacak sporcular yetiştirebiliriz.”
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TENiSÇiLERi

Haberler

Röportaj

SULTANÇİFTLİĞİ KÖYÜ

Çevre ve Yardımlaşma Derneği

Sultançiftliği Köyü Çevre ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fikret Samancı ile birlikteyiz.
Başkan, derneğin bugüne kadarki yolculuğundan faaliyetlerine ve derneğin önemine kadar birçok
konuyu Çekmeköy2023 dergisine anlattı. İşte Fikret Samancı ile gerçekleştirdiğimiz röportaj.

Fikret Samancı’yı kısaca
tanıyabilir miyiz?  
1981 İstanbul Üsküdar doğumluyum. Dededen toruna bu bölgenin bireyleri olduğumuz için
Taşdelen’de ikamet ediyorum. Evli
ve iki çocuk babasıyım. Çekmeköy’de inşaat ve emlak sektöründe faaliyet göstermekteyim.
Taşdelen parkverde site yönetim
kurulu başkanvekili görevini de
yürütmekteyim. Son iki senedir
Sultançiftliği Köyü Çevre ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı
görevimi yürütüyorum.

Sizi başkan olmaya en çok ne
teşvik etti?
Çok eski zamanlara dayanan
derneğimizde yıllardır yönetimin
içindeyim. Derneğimizde bulanan
gerek değerli büyüklerim, gerek

dostlarım ve gerekse akrabalarım başkan olmam konusunda
beni yüreklendirmişlerdir. Ben
de teveccühlerine layık olmaya
çalışarak başkan olduğum günden
beri derneğimiz ve Sultançiftliği
mahallemiz için maddi ve manevi
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktayım. Bu konuda
bana destek olan başta yönetim
kurulum ve dernek üyelerime
sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Derneğinizin geçmişinden
bahseder mi siniz?
Sultançiftliği Köyünün geçmişi
Kanuni Sultan Süleyman zamanına yani 500 yıla dayanmaktadır.
Bizim atalarımızın da 300 yıllık
Sultançiftlikli olduğu devlet kayıtlarında bulunmaktadır. Geçmişte
dedelerimizin kurduğu köy kahvesi kültürü eski zamanlardan beri

herkesin uğrak yeri olmuştur.
ilerleyen dönemlerde hayvancılık
ve odunculukla geçimini sağlayan
atalarımız dernekçiliğe de önem
vermeye başlamışlar. Günümüzde
ise yeni neslin aynı duygularla Sultançiftliği Köyü Çevre ve
Yardımlaşma Derneği adı altında
faaliyetlerine genç kadrosuyla
devam ediyor.

Derneğinizin kuruluş amacını
bizimle paylaşır mısınız?
Derneğimizin büyüklerimizden
öğrendiğimiz kadarıyla akrabalık,
komşuluk ve komşu köylerden
gelen dostlara yardımcı olabilmek amacıyla kurulmuş… Bizler
de atalarımızdan devraldığımız
bu görevi aynı şekilde, onların
yaptıklarından da ibret ve örnekler
alarak hakkıyla layıkıyla devam
ettirmeye çalışıyoruz. Eşe, do-

sta, akrabaya, komşu ve yardıma muhtaç olan kişilere dernek
olarak elimizden geldiğince
yardımcı olmaktan onur duyuyoruz.

Peki, bize biraz faaliyetlerinizi
anlatır mısınız?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi
Çekmeköy’de de birçok dernek var.
Dernekler arası iletişim ve ortak
çalışmalar oluyor mu?
Derneğimiz özellikle Alemdağ
1877 derneğiyle ortak istişare
toplantıları yaparak birçok faaliyetlerde bir araya gelmektedir.
Bölgemizdeki diğer derneklerle
de elimizden geldiğince istişare yapıyor fikir alış verişinde
bir birimize yardımcı oluyoruz.
Bilinmelidir ki bizim amacımız
topluma ve bölgemize sözde
değil özde faydalı olacak projeler
üreterek ve bu projelerde yerine
getirerek hayır dua almaktır.

Derneğinizde kaç üyeniz var ve üye
olmak isteyenlerde ne gibi özellikler
arıyorsunuz?
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Ayrıca ramazan ayında geleneksel
iftar yemekleri, eğitim- öğretim
dönemlerinde yardıma muhtaç
öğrencilerin ihtiyaçları, askere
giden kardeşlerimize yardım,
düğünü olan mahalle sakinlerim-

ize destek, cenazelerde üye ayrımı
yapmadan dernek binamızda
mevlidi şerif ve ikramlar yaparak
komşularımızın bir nebze de olsa
sıkıntılarına, dertlerine, kederlerine ortak olmaya çalışıyoruz. Aynı
zamanda Belediyemizle birlikte
çeşitli geziler, toplantı ve kahvaltılar düzenliyoruz.
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Derneklerin kuruluş amaçları
genel itibariyle hemşerilerinin
toplanabilecekleri mahalli
kültürlerini yaşayabilecekleri birbirleriyle yardımlaşmayı sağlayabilecekleri bir dernek lokali
sağlamak. Derneğimiz kuruluş
amacına uygun olarak muhtar-

lıklarla ortak çalışarak tek tek
belirlenen yardıma ihtiyaçlı ailelerimizin bu ihtiyaçlarının giderilmesini temin için her yıl ramazan
ayında derneğimiz yönetimi ve
hemşerilerimizin bir kısmından
almış olduğumuz maddi destek
ile belirlenen yoksul ailelerimize
maddi ya da kumanya yardımı
yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Röportaj

Röportaj

başardığımıza inanıyorum. 14 yaş ve
altına düştüğünü üzülerek gördüğümüz
uyuşturucu belasıyla dernek olarak
mücadele ediyor ve etmeye de devam
edeceğiz. Bu konuyla ilgili yapılacak her
türlü organizasyonda ve çözüm noktalarında dernek olarak en ön safta yer
alacağımızın da bilinmesini istiyoruz.

Gençlere yönelik çalışmalarınız var mı,
varsa bunları bizimle paylaşır mısınız?
Derneğimizin gençlere ne kadar önem
verdiğini görmek için dernek binamıza bakmak yeterli olacaktır herhalde.
içerisinde kütüphane ve ders çalışmalarını
yapmak için bilgisayar ortamı bulunmaktadır. Bu konuda çevremizde bulunan üye
olmasına gerek duymadan tüm gençlerimize sahip çıkmak derneğimizin yegane
görevlerinden biridir. Yaz dönemlerinde
gençlerimize, çocuklarımıza İngilizce ve
Kuran-ı kerim dersleri aldırarak çorbada
tuz olmaya çalışıyoruz.

Derneğimizin üye sayısı 550 kişiden oluşuyor.
Derneğimiz her aileden 1 kişi üye yaptığı için
asıl sayımız yaklaşık 2500 kişidir. Derneğimize
üye almak isteyen bir vatandaşımızda aradığımız
en önemli kriterler huzuru, düzeni ve toplumla
iletişimi bozmasın yeter. Üye olmak isteyen kişi
hakkında yapılan araştırmalar neticesinde son
noktayı yönetim kurulu koyuyor.

Dernek olarak gelecek ile ilgili stratejileriniz, amaç
ve hedefleriniz neler?
Derneğimizin hedefi genç kadromuzla daha
fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, tempolu adımlarla yaptığımız faaliyetlerimize koşar
adımlarla devem etmek en büyük arzumuz.
Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza çözüm
odaklı fikirler üretebilmek ve bu fikirler doğrultusunda hizmet edebilmek.

Ülkemizin sıkıntılı günlerden geçtiği şu günlerde
dernek olarak birlik ve beraberlik adına bir arada olduğumuz vatandaşlarımızla devamlı istişare
halindeyiz. Bu anlamda devlete ve millete sahip
çıkma adına tüm faaliyetlere Çekmeköy’lü vatandaşlarımızla beraber katılım göstermekteyiz. Son
olarak Vatan için Bayrak için Millet için ve Ezanlarımız için yapamayacağımız hiçbir şeyin olmayacağını belirtmek isteriz. Yönetim kurulumuz adına
tüm okurlara saygılar sunuyor, birliğin beraberliğin
kardeşliğin tavan yapacağı hayırlı bayramlar diliyorum. Kurbanınız kabul, mahşerde yoldaşınız olsun.
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Sultançiftliği bölgemizin bize göre en büyük
sorunlarından bir tanesi ve en önemlisi tüm
Dünya’nın ortak sorunu, adeta kabusu, evlerin
yıkılmasına, ocakların sönmesine vesile olan
uyuşturucu denen lanettir. Çevremizde bulunan kardeşlerimizi yakan, yıkan yok eden ve her
geçen gün birçok fidanı solduran bu tehlikeyi
bildiğimiz ve iyi gözlemlediğimiz için biz mahallemizin gençlerini çeşitli faaliyetlerle uzak
tutmaya çalışıyoruz ve büyük ölçüde de bunu
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Sultançiftliği’nin en büyük sorunu sizce nedir?

Son olarak Çekmeköy’lü hemşerilerimize neler söylemek istersiniz?

Şiir

İKİ ŞİİR BİR ŞAİR

GÜLTEN
AKIN
“Bir nokta kırılmışlığım,
gözlerimin ardında büyür durur...”
Yakın zamanda kaybettiğimiz, inceliklerin şairi;
Gülten AKIN. 1933’de
Yozgat’ta dünyaya
geldi, 2015’in soğuk bir
Kasım gününde Ankara’da geride birçok eser
bırakarak bizlere veda
etti. Ankara Kız Lisesi’nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne
uzanan eğitim hayatını
1955 yılında noktaladı.
Akabinde bir yıl sonra
Yaşar Cankoçak’la dünya evine girdi ve uzun
yıllar boyu Kaymakam
olan eşiyle gittiği Gevaş,
Alucra, Saray, Gerze
gibi yerlerde Avukatlık
yapmasının yanı sıra
yardımcı öğretmenlik
görevini de üstlendi ve
toplumsal sorunlar üzerine yoğunlaştı. 82 yıllık
ömrünü faydalı olmaya
adamış, 5 çocuk annesi
olan başarılı şairimiz;
kısa bir süre Türk Dil
Kurumu’nda dil uzmanı
olarak görev yaptı, 1978
yılında bir yıllık süreyle de Kültür Bakanlığı
Yayın Danışma Kurulu
üyeliğinde bulundu.
Toplumsal sorunlara
yönelmesinden olsa gerek; hayatının uzunca bir
döneminde İnsan Hakları Derneği, Dil Derneği gibi
kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı.

Rüzgar saati (1956), Kestim Kara Saçlarımı (1960), Sığda (1964), Kırmızı Karanfil
(1971), Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı (1972), Ağıtlar ve Türküler (1976), Seyran Destanı
(1979), İlahiler (1983), Sevda Kalıcıdır (1991), Sonra İşte Yaşlandım (1995), Sessiz Arka
Bahçeler (1998), Uzak Bir Kıyıda (2003).

Deli Kızın Türküsü
I

Sabahleyin

Gece Türküsü

Ben ışıklar konfetler bayramlar istemem
Uzanmışım gölgeliğe bir başıma
Şu uzaktan tükenmez yalnızlıktan
İçten içe ürküyorum ama
Böyle de iyiyim

Başlar gecenin oyunu delice
Dizlerime yükselir bir deniz
Anıları küçük yıldızlar gibi karanlıkta
Yanıma yöreme indirirsiniz

Karayı kaldırın mavi koyun umudumu yitirmedim
Beni çağırın gülümserken uykunun bir yerinde
Eliniz beyazken uzatın isterim
Karayı kaldırın sevgi koyun umudumu yitirmedim

Siz dayanılmaz bir “Günaydın”sınız
Sabah sabah insanı ayağına getiren
Hiç yoktan dünyayı kendini sevdiren
Siz çocuk ağızlı bir “Günaydın”sınız

Alıp ayaklarımı yollardan şöyle rahat
Tam kendimi bulacakken
Kim getirir sizi başucuma
Kim kaldırır uzun uykunuzdan

Ben ışıklar konfetler bayramlar istemem
Uzak uzak gitmede fayda yok
Şimdii bütün şehirler birbirine benzer
Bir kendi kendime doyasıya
Bu gece sussanız dinlensem
Ne gezer.

Çocuk ağzınızla biraz daha durun
Gittiğinizde güz gelmiş olacak
Güz gelirken bir yanı kara sevdalarla
Avcumda bu yavru kuş varken tedirgin
Sizde tutunacak yaslanacak kollar
Biraz daha durun biraz daha
Karayı kaldırın mavi koyun umudumu götürmeyin

Akşamüstü

Yollarda akşam dönüşü yorgun argın
Siz yoksunuz şiir yazan ellerim yok
Yarımla dışa dönmüşüm yarım süsken
Çizginin üstindekiler yüz yüze
Koca bir gün ne yapmışım nasıl yaşamışım
Haberim yok
Dokunup çekilen bir şarkı rüzgarla
Vakti yalanlıyor sıcak sıcak
Sinema dönüşü iş dönüşü yahut bahanesiz
Beyazın tam ortasında bekliyorum
Ya gelmezseniz ne olacak
Maviyi kaldırın kara koyun sırasıdır
Bana yeni tutkular gerek bıktım
Bir solukta buz gibi yaşamak isterim
Beni öldürürse bu umut öldürür

Hilal DURMAZ
Mola Dergisi Editörü
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Eserleri:
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İlk şiiri 1951 yılında son haber gazetesinden yayımlandı. Ardından eserleri Hisar, Varlık, Yeditepe, Türk

Dili, Mülkiye gibi dergilerde çıktı. Anadolu’nun
hamuruyla harmanlanan Akın, başlarda
bireysel sorunlara
(ayrılık, özlem, aşk,
doğa) yönelik eserler
oluştursa da yaşanmışlıkların birikimiyle
destan, ağıt, türkü ilahi
gibi geleneksel ve hassas dokulara sahip şiirler
yazdı. Topluma ayna
tutan eserleri pek çok
dile çevrildi ve kırktan
fazla şiiri bestelendi.
Deli Kızın Türküsü şiiri
Sezen Aksu tarafından
bestelenerek 1993
tarihli albümüne adını
verdi. Sezen Aksu’nun
yanı sıra Edip Akbayram,
Sevinç Eratalay, Kemal Sahir Gürel gibi
sanatçılar da Akın’ın
şiirlerini bestelediler.
2008 yılında Milliyet
Gazetesi’nin anketiyle
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ölümünden
sonra yaşayan en büyük
şair seçildi. Varlık şiir
Yarışmasında birincilik
(1955), Türk Dil Kurumu
Şiir (1964), TRT Başarı
(1972), Yeditepe Şiir
Armağanı (1976), Halil Kocagöz Şiir (1991), Sedat
Simavi Edebiyat (1992), Akdeniz Altın Portakal Şiir
(1999), Dünya Gazetesi Yılın Telif Kitabı (2003), Erdal
Öz Edebiyat (2008), Metin Altıok şiir (2014) ödüllerinin
sahibi oldu.

Şiir

Mutfak

Semizotu
Salatası

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Malzemeler

Hazırlanışı

1 Demet İri
Yapraklı Semizotu

Semizotu yapraklarını ve ince
saplarını ayıklayıp bol suyla
iyice yıkıyoruz ve süzülmeye
bırakıyoruz. Süzme yoğurdumuza, bir diş dövülmüş
sarımsağı, zeytinyağını ve
tuzu ilave edip çırpıyoruz.
İyice süzülen semizotunu
derin bir salata kasesine alıp
üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Birbirine
iyice yedirip servis yapıyoruz.
Çok sağlıklı hafif ve lezzetli bir
salata tarifi.Afiyet Olsun.

1,5 Su Bardağı
Süzme Yoğurt

Nar Ekşili
Kuru Patlıcan
Dolması

1 Diş Sarımsak
2 Çorba Kaşığı
Zeytinyağı

Şeftalili
Kup
12,15 Tane Kuru Patlıcan
2 Tane Kuru Soğan
1 Çorba Kaşığı Domates Salçası
1/2 Çorba Kaşığı Biber Salçası
1,5 Su Bardağı Pirinç
2 Çorba Kaşığı Nar Ekşisi
Tuz
Nane
Baharat
2 Çorba Kaşığı Tozşeker
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Patlıcanları haşlayıp süzelim. Soğuk suda biraz bekletip tekrar yıkayalım.
Soğanı tencereye koyup kavuralım. Kavrulunca içine salçaları, pirinci, tuz, şeker, baharat ve nar ekşisini koyup karıştıralım. Patlıcanların
içine doldurup tencereye dizelim. Üstüne bir tabak kapatıp kaynar suyu
ekleyelim. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Tenceresinde
soğutup servis yapalım.
Afiyet Olsun.

1 Kilo Süt
1 Su Bardağı Tozşeker
4 Çorba Kaşığı Un
1 Çorba Kaşığı Margarin
1 Poşet Krem Şanti
1 Paket Vanilya

Şeftali Peltesi İçin
2 Tane Şeftali
2 Çorba Kaşığı Tozşeker
2 Çorba Kaşığı Su

Hazırlanışı
Sütü bir tencereye alıp, içine un ve şekeri koyup un topak topak kalmayacak şekilde iyice karıştıralım. Sonra ocağa alıp karıştıra karıştıra pişirelim.
Kaynayınca altını kapatıp içine margarin, vanilya ve toz haldeki krem şantiyi
ekleyip mikserle 10 dakika çırpalım. Kuplara, kaseye ya da şekilli kaplara
koyup biraz donmasını bekleyelim. Şeftalilerin kabuklarını soyup rendeleyelim. Bir tencereye alıp içine şeker ve suyu ekleyip bir taşım kaynatalım.
Muhallebilerin üstlerine 2 kaşık koyup soğuması için bir kenarda bekletelim.
Sonra dolaba koyup soğuk servis yapalım. Afiyet Olsun…
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Tarih
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“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”
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NOTLAR
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Tarih
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teşvikiyle hem de savaş meydanında bertaraf edilmesi
askerler arasında hoş karşılanmadı. Hatta bazı beylikler bu durumu Osmanlı aleyhine kullanmak istediler
ancak Yıldırım’ın dirayeti sayesinde başarılı olamadılar.

eden meydan savaşında Osmanlı hafif piyade askerleri, ağır
zırhlı şövalyelere büyük üstünlük
sağladı ve büyük bir zafer kazanıldı.
Niğbolu Zaferi’nden sonra Yıldırım
Bayezid’in asıl gayesi bir an evvel
İstanbul’u fethetmekti. Bunun için
de Bizans’ın Karadeniz’le bağlantısını kesmek için
Boğaziçi’nde Anadolu Hisarı(Güzelce Hisar)inşa ettirdi. Nitekim
bu faaliyeti Bizans’ı korkutmuş
ve Tekfur, hediyeler göndermek
suretiyle onun daha fazla ilerlemesine engel olmaya çalışmıştır.

Yıldırım Bayezid, Rumeli meselesini halledip Anadolu’da güveni sağlamak istiyordu. Sırp Kralı’nın kızıyla
evlenmesi sonucu Kral’dan sadakat yemini almak
suretiyle Sırpların Osmanlı’ya bağımlı hale gelmesini
sağladı. Anadolu’da birliğin sağlanması işine koyuldu.
Beyliklerle mücadele ve anlaşmalar sonucu yeni bölgeler, Ankara ile birlikte bir sancak haline getirildi.

ANKARA SAVAŞI
Çubuk Ovası’nda yapılan savaşın başlangıcında Osmanlı ordusu, güçlü
Timur ordusu karşısında üstün olmasına rağmen, içeriden Kara Tatar’ın
ihaneti yüzünden sonuç alınamadı ve Bayezid esir düştü (28 Temmuz
1402). Sekiz ay kadar esaret hayatı yaşayan Yıldırım Bayezid, üzüntüsünden hastalanıp Akşehir’de vefat etti ve Bursa’da defnedildi(Mart 1403).

Anadolu’da siyasi birliği kuran Yıldırım Bayezid, bu
yüzden Anadolu Sultanı olarak anılır. Bu arada Balkanlar’da İslami vurgularla yaptığı ‘gaza’ faaliyetleri
İran ve Mısır’a kadar uzanan coğrafyada Osmanlılara
gıpta ile bakılan ayrı bir şöhret kazandırmıştır. 1.
Bayezid dönemi, hem siyasi faaliyetler hem de içeride
devleti dönüştürecek bürokratik, mali ve askeri hamlelerle Osmanlı Devleti’nin ilk ‘imparatorluk’ denemesi
olarak kabul edilir.

YILDIRIM BAYEZİD (1389-1404)
Anadolu Fatihi

Bir Haçlı İttifakı ve Niğbolu Savaşı
Macar kralı, Osmanlı sınırlarının Macaristan’a dayanması üzerine Avrupa’dan yeni bir haçlı ittifakı kurulmasını sağladı. Haçlı ordusu Niğbolu’ya doğru yol
alırken, Bayezid de Anadolu ve Rumeli’deki güçlerini
birleştirerek hareket etti. Niğbolu önlerinde cereyan

Timur Tehlikesi
Yıldırım Bayezid, Timurlenk
diye anılan ve Kafkasya bölgesiyle Kars’ı yerle bir eden, İran
hanedanlarını ortadan kaldıran
Timur tehlikesiyle karşılaşır.
Anadolu’da bazı Beylikler’ in de
Timur’dan yardım alması sonucu
İç Anadolu’nun tamamını idaresi altına almak suretiyle doğuya
doğru genişleme siyaseti güden
Osmanlı Devleti ile Timur’un
güçleri karşı karşıya gelir. Mektuplaşmalar ve bir takım uzlaştırma
gayretleri de sonuç vermeyince
Ankara Savaşı kaçınılmaz olur.

FETRET DEVRİ (1402-1413)
Ankara Savaşı’ndan sonra sekiz ay kadar Anadolu’da kalan Timur,
Bayezid’in oğullarından Musa ve Mustafa Çelebi’yi de gözetim altında
tuttu. Süleyman Çelebi Edirne’ye, İsa Çelebi Bursa’ya ve Çelebi Mehmet
ise Amasya’ya çekilerek Timur’a esir olmaktan kurtulmuşlardı. Ancak taht
üzerinde hak sahibi olan bütün kardeşlerin Bursa’yı ele geçirme arzusu
aralarında çetin bir iktidar mücadelesini de kaçınılmaz kılmaktadır.
Asıl maksadı Osmanlı’yı parçalayıp kendine bağlı küçük beylikler haline
getirmek olan Timur’un Anadolu’yu terk etmesiyle, Osmanlı tarihinin en
buhranlı dönemi olarak kabul edilen bu parçalanma/fetret devri daha da
şiddetlenerek devam etmiştir.
Timur ise, yaptığı zulümlerle Anadolu’yu harabeye çevirdikten sonra Çin’i
fethetmek üzere Semerkant’a çekildi. Ancak Çin’e varmadan yolda sıtmaya tutuldu ve öldü(1405).
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Bayezid, Kosova’da şehit edilen babası 1. Murad’ın
yerini aldığında 29 yaşındaydı ve “bir gazi/uç devletin” liderliğini üstlendiğinin farkındaydı. Bayezid, ilk
iş olarak kardeşi Yakup Çelebi’ye babasının ağzıyla
haber göndererek çağırttı. Çelebi’nin, muhtemelen
hükümdarlığa ortak olmaması ve bir buhrana sebebiyet vermemesi için, bazı devlet adamlarının da

Bizans, Yıldırım’ın Anadolu’da uğraşmasını fırsat
bilerek bazı tedbirler almaya başladı. Sur ve kulelerin
tamir/tahkim edilmesi girişiminde bulundu. Yıldırım
bu duruma çok sert tepki gösterdi ve İstanbul’un
surlarına kadar olan Bizans köylerini muhasara etti.
Neticede tahkim edilen sur ve kalelerin yıktırılması
sağlandı, ayrıca Bizans, Osmanlılara vermekte olduğu
vergiyi artırmakla kalmadı, İstanbul’da birkaç yüz ev
ile cami ve mahkemesi olan Türk mahallesinin kurulmasını, hatta Haliç’in kuzeyinde bir Türk garnizonun
bulunmasını da kabul etti.
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Askeri hareketlerdeki sürati yüzünden ‘Yıldırım’
unvanıyla anılan 1. Bayezid, Bursa’da doğdu, devrin
önemli bilginlerinden eğitim aldı. Germiyanoğlu Beyi Süleyman Şah’ın kızıyla evlenmesi sonucu
çeyiz olarak Osmanlı topraklarına katılan Kütahya’da
şehzadelik yaptı. Babasıyla birlikte katıldığı Kosova
Savaşı’nda Rumeli askerine ve sağ cenaha komuta
ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır.

İstanbul’un Kuşatılması
ve Kazanımlar

Moğol kağanlık geleneğini canlandırma emelinde olan Timur’un Osmanlı’yı mağlup etmesi Anadolu için büyük bir felaket olmuştur. Savaştan
sonra Timur, Başkent Bursa başta olmak üzere İzmir’e kadar bütün
Anadolu’yu yağmaladı. Bir kasırga gibi kırıp geçirmekle kalmadı, yeniden
kurulan bütün beylikleri de kendine bağlı hale getirdi. Öyle ki Osmanlı dağılma tehlikesi geçirdi ve 1. Murad dönemindeki sınırlara çekildi. Böylece savaşlarla iç çekişmelerle geçen ve on bir yıl süren iktidar
boşluğu(Fetret) dönemi başladı.

Tarih
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Devrin bazı
önemli şahsiyetleri

EMİR SULTAN (1368-14039)

HACI BAYRAM-I VELİ (1352-1429)
Numan Hacı Bayram-ı Veli Ankara yakınlarında Solfasol köyünde
doğmuştur. Bursa'da öğrenim gördükten sonra ününü duyan Şeyh Hamidüddin onu Kayseri'ye çağırır ve "Bayram" adını verir. Sultan II. Murad, yakından tanımak ve düşüncelerini öğrenmek için onu Edirne'ye
çağırtır. Kendisine, talebelerinin yalnız ilimle meşgul olmaları kaydıyla
askerlikten de vergiden de muaf tutulacağını söyler ve kendisini Bursa
Medresesi'ne Müderris tayin eder. Ancak bir müddet sonra müderrisliği
bırakan Hacı Bayram, tasavvuf düşüncesine yoğunlaşmak üzere tekkesine çekilecek ve tasavvufla ilgili görüşleri Bayramiye Tarikatı adıyla
geliştirecektir. Akşemseddin’in de hocası olan Hacı Bayram’ın türbesi
Ankara’da Hacı Bayram Camii yanındadır.

Buhara da doğan Emir Sultan, Mekke ve Medine’de ilim
tahsil ettikten sonra Bursa’ ya
yerleşir. Şemseddîn Fenârî den
ders alan Emir Sultan, Başta
Yıldırım Bayezid olmak üzere,
Bursa halkının sevgisini kazanır.
Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi
Hâtunla evlenir. “Sultan” unvanı
alması da bu yüzdendir.

işlerin kutsiyetini ısrarla anlatmıştır.

Osmanlı sultanları kendisine
hürmet eder, sefere çıkacaklarında duasını alırlardı. Onun eliyle
kılıç kuşanırlardı. Emir Sultan
hayatı boyunca din ve vatan için
yapılan gazâları teşvik etmiş, bu

Dilinden düşürmediği dizeler;

Çok gayret göstermesine
rağmen, Timur-Yıldırım
çarpışmasının önüne geçemeyen Emir Sultan, Bursa Ulu Camii
açılışında bulunmuş ve Bursa’da
kendi adıyla anılan türbede metfundur.

Eğer gönlün benimle olursa
Yemen’de olsan bile yanımdasın
Eğer gönlün benimle değilse
Yanımda olsan bile uzaktasın.

Sosyal ve Kültürel hayattaki yeri
İnsani ilişkilere çok önem veren Hacı Bayram şöyle der: “Bir şeye hemen muhalefet etme. Sana bir şey sorulursa ona herkesin bildiği şekilde cevap ver. Seni ziyarete gelenlere faydalanmaları için ilimden bir
şey öğret ve herkes öğrettiğin şeyi belleyip tatbik etsin. Onlara umumi
şeyleri öğret, ince meseleleri açma. Herkese güven ver, ahbaplık kur.
Zira dostluk ilme devamı sağlar. Bazen de onlara yemek ikram et.
İhtiyaçlarını temin et. Onların değer ve itibarlarını iyi tanı ve kusurlarını
görme. Halka yumuşak muamele et. Müsamaha göster. Hiçbir şeye
karşı bıkkınlık gösterme.”
Hacı Bayram-ı Veli
her şeyden önce
bilim ve tasavvufu birleştirmeyi
başarmış bir isimdir.
İlmi çalışmalara
gereğince eğilmiş,
öğrenci yetiştirmiş,
tasavvuf felsefesi bakımından
da kendinden
öncekilere göre
önemli yenilikler
getirmiştir. Bir
mutasavvıf olarak
dünyayı terk etmek
yerine onu imara
yönelmiş etrafındakileri de buna teşvik
etmiştir.

∞ Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok
çalışın. Boş gezenlerin arkadaşları şeytan,
kalpleri de şeytanın konağı olur.
∞ Dünyanın kederinden, nefsin daralmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız mezarlıkları zaman zaman ziyaret
ediniz.
∞ Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa
etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar
size emanettir.
∞ Emaneti koruyunuz. Zira din de size
emanettir, beden de.
Hacı Bayram, Yunus Emre tarzında
şiirler söylemiş ve “bayrami” mahlasını
kullanmıştır.
N'oldu bu gönlüm, n'oldu bu gönlüm,
Derd-ü gamınla doldu bu gönlüm.
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm,
Yanmada derman buldu bu gönlüm.

Emir Sultan Camii

Emir Sultan Külliyesi

HACİVAT VE KARAGÖZ
Hacivat ve Karagöz hakkında gerçekten
yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede
nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılanlar rivayete dayanır.
Rivayete göre Hacivat ve Karagöz,
Orhan Gazi devrinde yaşamış
cami yapımında çalışan iki
işçidir. Kendileri çalışmadıkları
gibi diğer işçilerin de
çalışmasını engellemektedirler.
Moğolların zulmünden kaçıp Bursa’ya sığınan ve kargaşa ortamında
fırsat kovalayan, yer kapmaya
çalışan birileri için onların ölüm
fermanını Orhan Gazi’ye imzalat-

maları zor olmayacaktır. Karagöz ve Hacivat’ı çok
seven ve ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri,
ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde
arkasından oynatmaya başlar. Bu sayede Hacivat
ve Karagöz tanınır.

Hacivat’ın asıl adının Hacı İvaz olduğu
söylenir. Nabza göre şerbet veren ve kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutan
Hacivat karakteri, az buçuk okumuşluğundan dolayı da yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi
tanır, onların işlerine aracılık eder. Alın teriyle
çalışıp kazanmaktan çok Karagöz’ü çalıştırarak onun sırtından geçinmeye bakar.

Hikmet Tekin
hikmettekin34@gmail.com
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Yıldırım Bayezid devrinde Bizans İmparatoru 2.Manuel Ankara’ya gelir.
Çetin kış şartları nedeniyle uzun süre burada kalmak zorunda kalır.
Bu zorunlu ikamet sırasında Manuel, daha sonraları eserinde “Pers
Müderris” diye kendisinden övgüyle söz edeceği Hacı Bayram-ı Veli ile
ilmi tartışmaya girişir. Hacı Bayram, günlerce süren bu zorlu münazara
esnasında İslam-Hristiyanlık ilişkileri tarihi ve diğer dini konuların yanı
sıra Osmanlı’nın tarih tezlerini de yetkin bir isim olarak tartışmış ve
hafızalara kazınmıştır.

∞ Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri
kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır ve
yanıltır.
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2.Manuel ile Münazarası

Hacı Bayram-ı Velî'den
Nasihatler

HİZMET DUYGUSU
İÇİMİZDE VAR BİZİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Çekmeköy Belediyesi Fen İşleri
ekipleri, uzun ve sıcak yaz günlerinde de yağmur kanalı, yeni
yol açma, kaldırım, asfaltlama,
bakım ve onarım çalışmalarına devam etti. Birkaç
mahallede birden çalışmalarını
sürdüren ekipler; Taşdelen
Turgut Özal Caddesi’nde tretuvar
yenileme, Nişantepe Fabrikalar
Sokakta perde duvar, Taşdelen
Kırlangıç Sokakta yağmur suyu
kanal çalışması, Ekşioğlu 40.
Sokakta ise yağmur suyu çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
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Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz çalışanları kutladı
ve şöyle dedi: “Yazın sıcağı, kışın
soğuğu demeden dışarıda
çalışan ekip arkadaşlarımdan
Allah razı olsun. Onların alın
teri çok değerli. Bu şehre
birlikte hizmet ettiğimiz tüm
mesai arkadaşlarıma her fırsatta
teşekkür ediyorum.”
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KÜLTÜR & SANAT
KIRMIZI PAZARTESİ

KİTABIN KÜNYESİ

ADI: KIRMIZI PAZARTESİ
YAZARI: GABRİEL GARCİA MARQUEZ
ÇEVİRİ: İNCİ KUT
YAYINEVİ: CAN
SAYFA SAYISI: 107
İLK BASIM YILI:1982

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez'in yedinci
romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği ancak
engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin romanıdır. Usta yazar çocukluğunda kendisinin de
tanık olduğu bir cinayet olayını Kırmızı Pazartesi romanında
işlemiştir. Yazar kitabın ilk cümlesi ile cinayetin işleneceğini haber vermiş, ancak bu cinayetin nasıl gerçekleştiği son
sayfalarda açıklığa kavuşmuştur. Yazar, muhteşem bir betimleme ile kitabın son bölümünde cinayetin işlenişi ile ilgili
okuyucuya şaşırtıcı bilgiler veriyor. Kitapta ana olay cinayet
olmasına rağmen yazar ince dokunuşlarla bu cinayeti toplumun duyarsızlığı üzerinden ele almaktadır. Öyle ki maktul
Santiago Nasar dışında kasabada yaşayan herkes bu cinayetin işleneceğinden haberdardır.
Kız kardeşi tecavüze uğrayan Pablo ve Pedro Vicario
kardeşler, içten içe bu cinayeti işlemek istemeseler de kız
kardeşlerine yapılan kötülüğü cezasız bırakmak istemezler.
Bu nedenle bulundukları her yerde Santiago’yu öldüreceklerini söylerler. Böylece birilerinin kendilerine engel
olmasını veyahut maktule haber vermesini istemektedirler. Ancak kasabada yaşayan insanlar göz göre
göre yaşanan bu cinayete sessiz kalmışlardır.

AVCI’NIN İNTİKAMI
Yönetmen: Jonathan Mostow
Oyuncular: Sam Worthington,
Odeya Rush, Martin Compston
Süre: 91 dk.
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 18.08.2017

ÇILGIN HIRSIZ: 3
Yönetmen: Kyle Balda,Pierre Coffin
Süre: 96 dk.
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 25.08.2017

ANNABELLE: KÖTÜLÜĞÜN DOĞUŞU
Yönetmen: David F. Sandberg
Oyuncular: Miranda Otto, Javier
Botet, Stephanie Sigman
Süre: 109 dk.
Tür: Korku
Vizyon Tarihi: 18.08.2017

Yazar bu eserde bir toplum çözümlemesi yapmaktadır. Romanda namus cinayeti ele alınarak toplumsal
değerlerin birey üzerinde nasıl bir baskı yaptığı ve bu
durumun bireylerin davranışını nasıl etkilediği vurgulanmıştır.
Yıllar sonra olayın yaşandığı kasabaya dönen yazar, olaya
uzaktan veya yakından tanık olmuş insanlarla röportaj
yapmış ve eserine zemin hazırlamıştır. Yazar, cinayete
kurban gideceğini kendisinden başka herkesin bildiği
Santiago Nasar’ı ve diğer kahramanları anlatırken röportaj tekniğinden yararlanmış ve okuyucunun farklı bakış
açılarından roman kahramanlarını tanımasını sağlamıştır.

MANİFESTO
Yönetmen: Julian Rosefeldt
Oyuncular: Cate Blanchett
Süre: 95 dk.
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 11.08.2017
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Havva KOTAN
Sosyolog

DENİZDE DEHŞET
Yönetmen: Johannes Roberts
Oyuncular: Matthew Modine,
Mandy Moore, Claire Holt
Süre: 89 dk.
Tür: Korku
Vizyon Tarihi: 04.08.2017
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DANGAL
Yönetmen: Nitesh Tiwari
Oyuncular: Sakshi Tanwar, Aamir
Khan, Fatima Sana Shaikh
Süre: 161 dk.
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 18.08.2017
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yabancı turist ve sanatsever anlatmak istediğim duygu,
düşünce ve mesajlarımı hiçbir şey
konuşmadan hissedebiliyorlar. Şiir,
sinema, müzik gibi sanatlarda dil
sorunu yaşanır ancak resim sanatı
öyle değildir. Resmin imkânları bu
anlamda diğer sanatlara nazaran
çok daha üstündür. Resimlerimde
İstanbul ve medeniyetimize ait
izleri yansıtmaya çalışmaktayım.
20 yıldan bu yana Küçük Ayasofya’daki atölyemde dünyanın
pek çok farklı ülkesinden gelen
sanatseverlerle bu kültürel buluşmayı gerçekleştirmekteyim.
İstanbul medeniyetimizin baş
şehridir. Sultanahmet ise İstan-

Resim dışında başka sanatlarla ilgileniyor
musunuz?

Küçük yaştan beri resme olan ilgim çok fazlaydı.
Okuldaki hocalarım bu yeteneğimi fark etmişlerdi.
Daha sonraki yıllarda ise İstanbul’a geldiğimde Mimar
Hattat olan değerli büyüğüm amcam Ali Toy bizi Ressam İlhami Atalay ile tanıştırdı ve daha sonraki süreçte
Mimar Sinan Üniversitesi’ni kazandım ve sanat maceramız böylece devam etti.

Özellikle mimari, sanat tarihi, dinleyici olarak müzikle
ilgileniyorum.

Size göre resim sanatının insan üzerinde nasıl
bir etkisi vardır?
Resim sanatı evrensel bir dile sahiptir. Sultanahmet’teki atölyeme ziyarete gelen pek çok

Sergilerinizin bir
öyküsü var mı?
Bugüne kadar pek çok sergiye
katıldım. İlk sergim dışında diğer
sevgilerimi hep bir davet üzerine
gerçekleştirdim. Her birinin farklı
hikâyeleri var fakat bu sene
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Resme olan yeteneğinizi ne zaman ve
nasıl keşfettiniz?

bul’un vitrinidir. Atölyeme gelen
pek çok sanatsever İstanbul ve
Sultanahmet’i gezdikten sonra
resimlerimdeki renk, biçim ve
duyguları daha farklı bir şekilde
yorumlayıp değerlendiriyorlar. Bir
ressam olarak amacım İstanbul’u
farklı yönleriyle ve renkleriyle
anlatmaya çalışmaktayım. İzleyicilerde bunun bir karşılık bulduğuna
da inanıyorum.
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Çekmeköy2023 dergimizin bu sayısında
ressam Cemal Toy ile keyifli bir sohbet
geçekleştirdik. Kendisi çocukluğundan bu yana ailesinden de almış olduğu
destek ile sürekli sanatın içerisinde olmuştur. 1969 yılında Kütahya’da doğan sanatçı,
1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun
oldu. Cemal Toy yurt içi ve yurt dışında on iki karma
sergiye katıldı ve on bir kişisel sergi açtı. İstanbul’un
dünden bugüne kültürel dokusunu resimlerinde geleneksel
ve modern bir üslupla yansıtan sanatçımızın bu röportajını
keyifle okumanızı dileriz.

Atölyeme gelen pek çok
sanatsever İstanbul ve
Sultanahmet’i gezdikten sonra
resimlerimdeki renk, biçim
ve duyguları daha farklı bir
şekilde yorumlayıp
değerlendiriyorlar.

Kültür Sanat

öğrencilerimin İstanbul Tasarım Merkezi’ndeki sekiz ay boyunca
yapmış oldukları çalışmalarından oluşan sergi benim açımdan çok
anlamlıydı. Bu sergiye Prof. Uğur Derman ve Prof. Ahmet Güner
Sayar hocalar da şeref konuğu olarak katıldılar, ayrıca “Üsküdarlı
Ressam Hoca Ali Rıza ve Halefleri” konulu semineri de kendileriyle
gerçekleştirdik. O gün sanatseverler için tam bir kültürel ziyafet
oldu.

İyi bir ressam olmanın olmazsa olmaz kuralı nedir?
Öncelikle iyi bir hocadan ve okuldan eğitim almak gerekmektedir. Sanat tarihini de bilmek gerekiyor ayrıca bol
bol müze gezilmeli, kültürel seyahatler yapılmalı,
özgünlük olmazsa olmazı bu işin. Sürekli yeni şeyler denemeli, gelişime açık olmalı ve dünya sanatından, çağdaş sanattan haberdar olunmalıdır.

Yüzyıllardır pek çok
sanatçıyı etkilemiş bu güzel
şehrin dokusu benim resimlerime de tesir ediyor.

Genel olarak resimlerinizde İstanbul
temasını kullanıyorsunuz bunun özel bir
nedeni var mı?
Daha önce de söylediğim gibi
İstanbul medeniyetimizin baş
şehri İstanbul’u çok seviyorum. Her bir
resmimde İstanbul’u anlatmaya çalışmaktayım. “İstanbul’un Renkleri” başlığıyla Paris, Berlin ve İstanbul’daki farklı
galerilerde gerçekleştirdiğim sergiler
oldukça ilgi gördü. Yüzyıllardır pek çok
sanatçıyı etkilemiş bu güzel şehrin dokusu benim resimlerime de tesir ediyor.

Resim sanatına başladığınızda sizi
etkileyen ressamlar oldu mu? Ressamlar
sizi daha çok hangi konuda etkiledi?
Babamın işi dolayısıyla küçük yaşlardan
itibaren Almanya’ya gidip geliyorduk.
Rahmetli babam Almanya’da hastalandığında üç ay boyunca ona refakatçi
olarak kaldım. Hastane duvarları orijinal
resimlerle doluydu. Daha çok küçük olmama rağmen hastanedeki bütün resimler dikkatimi çekmişti. Resimleri saatlerce
seyrederdim. Sanat eğitiminde belki de
en önemli şey orijinal resim ve sanat
eseri görmektir. Bu anlamda İstanbul’daki
Selatin Camileri ziyaret etmek gerekir, çocukken ilk önce Şehzadebaşı’nı
görmüştüm daha sonra Süleymaniye ve
Sultan Sultanahmet’i ziyaret ettiğimde
çok etkilenmiştim. Lise yıllarımda Rembrandt beni çok etkilemişti. İlhami Atalay
hocamla tanıştıktan sonra onun resimlerindeki renk ve hareketler sanatımı
şekillendirmemde çok büyük bir etken
oldu. Modern ressamlardan ise Paul Klee,
Kandinsky, Matisse ve Empresyonist sanatçıları beğenmekteyim.
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Özellikle 20 yıldır papirüs kâğıdı üzerine
çalışmaktayım, ayrıca Doğu Türkistan’da
dut ağacından yapılan kâğıtları ve el

Eylül 2017

Eylül 2017

Biliyoruz ki resimlerinizi farklı kâğıtlar üzerine yapıyorsunuz? Bunu özel
bir nedeni var mı?

Kültür Sanat

yapımı Hint kâğıtları kullanmaktayım. Sadece kâğıt
değil kilim parçaları, selüloz maddesi gibi pek çok materyallerle çalışıyorum.

Resimlerinize yansıttığınız renkleri nasıl seçiyorsunuz? Hangi renkleri daha çok kullanıyorsunuz?
“İstanbul’un Renkleri” konulu sergimde farklı renklerle
İstanbul’u nasıl anlatabilirim diye bir soru sordum ve
bunun karşılığında mavi, turkuaz, kırmızı, mor ve pek
çok renkle İstanbul’u anlatmaya çalıştım. Burada çıkış
noktam İstanbul’un denizi ve doğası ayrıca kilimlerin,
çinilerin ve erguvanların renkleri resimlerime ilham
kaynağı olmuştur. İstanbul’un kültürel anlamdaki renkliliği, farklı kültürlere ait imge ve imajları da resimlerimde daima yer almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında on iki karma sergiye
katıldınız ve on bir kişisel
sergi açtınız bunların
içinde en çok hangisi sizi
heyecanlandırdı?
2016 yılındaki Sainte
Pulcherie Fransız Lisesi “Sanatçının İlkbaharı”
Karma Sergisi katıldığım
diğer sergilerden farklıydı,
bir yıl öncesinden sergiye
hazırlanmaya başladık ve
farklı zamanlarda üç toplantı gerçekleştirdik. Lape
Hastanesi ve dezavantajlı
çocuklar yararına düzenlenen bu sergiye maddi ve manevi büyük katkımız
oldu.

Resimleriniz hep gerçekliğin peşinde midir yoksa
hayal ürünü olan eserleriniz de var mı?
Osmanlı’dan günümüze İstanbul’da kültürel anlamda o kadar kırılmalar meydana geldi ki İstanbul’un o
tarihi silueti ve İstanbul’un eşsiz güzellikleri bir bir yok
olmaya başladı. Artık İstanbul resimleri yaparken tarihi
eser ve dokuları kolajlar yaparak birleştirme yolunu
seçiyorum. Resmin ritmine uygun olarak hayal gücünü
kullanarak resmin gerektirdiklerini yerine getiriyorum.

Türkiye’deki resim sanatı ile ilgili düşünceleriniz
nelerdir?
Osmanlı’dan Cumhuriyete kültürel kırılmalar çok fazla
oldu. Sarayda çok iltifat gören resim sanatı Cumhuriyet
döneminde de hep ön plandaydı, halk ve sanatçılar
arasındaki anlayış farkının getirdiği sonuçlardan ötürü
yabancılaşma meydana geldi. Son yıllarda özellikle
gelenekli sanatlar ve resim sanatında ilgi ve iltifat çok
fazla düzeyde bu sevindirici bir gelişme. Yaklaşık
25 yıldır sanat eğitimi
konusunda pek çok
öğrenci yetiştirmeye çalıştım. Kendi elitimizi ve sanatçı kitlemizi
oluşturmak zorundayız.
Bu anlamda çabalarımız
devam etmekte, özellikle
son zamanlarda İstanbul
Tasarım Merkezi’nde ciddi
anlamda sanat eğitimi
vermeye çalışıyoruz. Sanata ve resme ilgi duyan
sanatseverleri hafta sonları
atölyemize bekleriz. Son
olarak da, bu röportaj için
sizlere teşekkür ederim.

Cemal Toy Kimdir?
1969 yılında Kütahya’da doğdu.
1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Cemal Toy yurt içi ve yurt
dışında on iki karma sergiye katıldı ve on bir
kişisel sergi açtı.
Resimlerinde bütün bir insanlık macerasının;
yok olmuş veya olmaya yüz tutmuş kültürlerin sembolleriyle işaret ettiği gerçekliğin izini
süren sanatçı, resim çalışmalarını aynı arayışlar
çerçevesinde Küçük Ayasofya’daki atölyesinde sürdürüyor. İstanbul’un dünden
bugüne kültürel dokusunu resimlerinde
geleneksel ve modern bir üslupla
yansıtıyor.

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI

İstanbul’un
Kültür Sanat
Mekanları-2

İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ
İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul gibi dünya medeniyetine başkentlik eden bir
şehrin uluslararası sanat müzesidir. Bu müze ile birlikte medeniyetlerin beşiği olan İstanbul dünya genelindeki modern sanat merkezler içinde alternatif olabilecek bir sanat
merkezine kavuşmuş oldu. Sanat merkezinin kuruluş felsefesinde ülkemizin modern ve
çağdaş sanat dallarındaki birikimini ortaya koyup, bu değerleri korumak bulunmaktadır.
Modern sanatın gündemini belirleyen, eğiten, sevdiren, dinamik ve çok sesli ortamıyla
toplumun geniş bir kesimine kapılarını açmıştır. Bu çerçevede Perşembe günleri ücretsiz olarak sanat merkezini gezme imkânını sunmaktadır.

İSTANBUL MODERN’İN KISA TARİHİ
İstanbul Modern’in ilk temelleri, 1987
yılında, 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri’ nde, bugünkü adıyla Uluslararası
İstanbul Bienali’nde atıldı. Bu sergiden
etkilenen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, İstanbul’da daimi bir modern sanat müzesi kurmak üzere harekete geçti. Fakat o
günden itibaren süreklilik arz eden yerler
bulunamadı. Eskiden sanayi alanı olan
Feshane de bu müzeye ev sahipliği yaptı
lakin başarılı olamadı. Müzenin kaderi,
2003 yılında 8. İstanbul Bienali’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nin
yanında yer alan dört numaralı gümrük
antreposunun ana mekân olarak kullanmasının ardından yeniden değişti.
Dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın katkıları ile müzenin önündeki ana engel kalktı ve o günden bugüne

kadar sanatseverlere o binada kapılarını
açmaktadır.
Bütün zarafetiyle denizin kıyısında bulunan bu müzenin bahçesinde ilk olarak
bir gemi karşılıyor sizi lakin bu gemi ayrı
ayrı tahta parçalarından oluşuyor ve
bu da sanatın zarafet ile buluşan yanını
gösteriyor. Müzenin binası iki katlı ve
merdivenlerin duvarları kırık camdan ve
uzun zincirlerden oluşuyor yani sanat ve estetiklik sadece tablolarda değil
her yerde! Müze’nin içindeki atmosfer
sizi sanatçı veya sanatsever biri haline
getiriyor. Devasa büyüklükteki tablolar,
kırık tabaklar, tavanda asılı kitaplar ya da
kumun üzerinde oturan adam, ilk başta anlam yükleyemesek de hikâyelerini
okudukça derin anlamlar taşıdığını fark
ediyoruz.

İstanbul Modern
Sanat Müzesi,
İstanbul gibi
dünya
medeniyetine
başkentlik eden
bir şehrin,
uluslararası
sanat müzesidir.
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Türkiye’deki ressamların ciddi anlamda imaj sorunları
var özellikle bazı ressamların buna olumsuz anlamda katkıları çok fazla. Son birkaç yıldır Hoca Ali Rıza,

Süheyl Ünver, Ahmet Yakupoğlu, İlhami Atalay gibi
büyük üstatları seminerlerle sanatseverlere anlatmaya çalışıyorum. Bu sanatçıların ortak özelliği “İstanbul ahlakı” kavramıyla açıklamaya çalıştığımız hem
yaşantılarıyla hem de yaptıklarıyla örnek birer sanatçı
portresi çizmektedirler.
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Sizce Türkiye’de ressam olmak zor mudur?

Kültür Sanat

Kültür Sanat

Kültür Sanat

DIŞARDAN-İÇERDEN
KAÇ RENKLİ BU KÜRELER?

NEDEN KUMUN TEPESİNDE
OTURUYOR BU ADAM?
Eserin sanatkârı Vahit Tuna kendine kilden bir
biblo yaptırmıştır. Gündelik kıyafetler içindeki ellerini dizlerine kavuşturmuş, bir tepeden
ufka bakmaktadır. Baktığı yerde güneş yerine,
altın renkli bir megafon bulunur. Megafondan
çıkan seslerin titreşimleri kumların önlerini
aşındırmıştır.

Tam ortasında durduğunuz da saydam, sağ taraftan bakınca siyah ve sol taraftan sarı. Toplamda 3 renkten oluşan bu
kürelerin sayısı 321’dir. Kürelerin boyutları birbirinden farklı
ve insanların hayal gücüne göre anlamlandırılıyor. Bazen
samanyolunun işleyişi, bir bulutun biçimleyişi ve parçalanışı
gibi birçok sonuca varılabilir. Peki sizin için bu kürelerin uyandırdığı hayal nedir?

Sanatçı bu tablosunda şehir hayatını ele alıp, izleyiciyi figür
olarak kullanıyor. İzleyici resme baktığında dışarıdan bakıp
içeriyi görüyor.
Sanatçı bu resimde şehir görüntüsünün insanda bıraktığı
duyguya odaklanıyor. Bu resmin bende uyandırdığı duygu
huzurdur çünkü beyaz her rengi barındırır içinde ama hiç
birine benzemez. Nuri Kuzucan

HAPİSHANEDE ZİYAFET
İlk Türk Kadın Opera sanatçısıydı o. Vefalıydı
aynı zamanda dostu Nazım Hikmet’e de yer
verdi eserlerinde. Semiha Beksoy

“ Balkan Naci İsmiyeli - Kül 1”

“ Vahit Tuna- Sunshine “

KİTAP TAVANI

MİKRO ORGANİK DÜNYALAR
Tabloda gördüğümüz figürler tanıdık olmasına rağmen soyut figürlerdir, yani bu
dünyaya ait değillerdir, dolayısıyla hala soyut alanda dolaşırlar. Figürlerin tanıdık
gelmesinin sebebi, deniz altındaki canlıları gözün görmediği mikroorganizmaları ve
yaşamın başlangıcındaki oluşumları anımsatmasıdır. Tülay Tura Börtence
Hazırlayan - Elif AKBULAT, Nazlı YAREN DİLEK (Açık Fikir Platformu)
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Bu tablo ilk bakışta salıncak gibi dursa da aslında içinde gizliden
gizliye bir endişe var. Sanatçı yitip tükenen bir dünyaya karşı
hissettiği endişeyi dışa vurmaktadır. Resmin yüzeyine yayılan
külün üzerindeki ayak izleri ve bir ip parçasının tuttuğu ağaç dalı
formundaki salıncak insani değerlerin yitimini sembolize eder.

Eylül 2017

Eylül 2017

İstanbul Modern Kütüphane önü tavanında
gördüğümüz kitaplar, Richard Wentworth’e
ait “sahte tavan” isimli bir çalışmadır.

TABLO ÜZERİNDE
BİR TAHTA MI?

Röportaj

Röportaj

VAKIF TAŞDELEN SU
Geçmişten günümüze
ulaşan ve önemli bir su
markası olan Taşdelen
Su’yu firma sahiplerinden Burhan Alev’le sohbetimiz;
Burhan Alev’i
tanıyabilir miyiz?

Üretimini gerçekleştirdiğiniz suyun kaynağı
nerededir?
Vakıf Taşdelen Doğal Kaynak
Suyu, kendisine adını veren
Taşdelen Ormanları içerisindeki 800.000 metrelik kaynak
arazisinde bulunmakta olup,
220 metre derinlikten kendiliğinden yeryüzüne çıkan bir
doğal kaynak suyudur.

Su sektörünü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Sorunlar ve çözüm yolları nelerdir?

Birçok su firmasının aksine
cam damacanada üretim
yapmanızın sebebi nedir?
Sağlıklı doğal kaynak suyunu
camda şişeleyerek, bu alandaki en büyük yatırımı yapıp
büyük bir değişikliğe gittik.
“Camdan Cama” sloganımızın
çıkış noktası olan cam sağlığını
cam pompa ile
destekleyerek sektörde
de büyük bir

fark yarattık. Kaliteli doğal kaynak suyunu cam
sağlığında destekliyor, müşterilerimize daha fazla
sağlık ulaştırmayı hedefliyoruz.

Toplumumuzdaki sağlıklı yaşam trendi arttıkça, kişi başı su tüketim verileri de her geçen
sene artmaya devam etmektedir. Ancak hala
bu konuda ilerlememiz gereken çok yol var.
Artan talebe cevap verebilmek
adına çoğu marka sondajla su
çıkarıp, tüketicilerine sunmakta; bizler bu noktada ‘butik/
premium su markası’ duruşumuzu bozmayıp ‘kendiliğinden
yeryüzüne çıkan gerçek doğal
kaynak suyumuzu’ tüketicilerimizle buluşturmaya devam
edeceğiz.
Rakiplerimizden farklılaştığımız
diğer bir nokta olan, faydalı model patenti bize ait olan pompalarımızda kullandığımız cam
boruların maalesef merdiven altı
yerlerde kalitesiz bir şekilde üretildiğine dair duyumlar alıyoruz. Bu
yönde hukuki davalarımız sürerken
de tüketicilerimizin bu aldatmacaya dikkat etmelerini, bu üreticilere pay vermeyip, yurt dışında
özel ürettirdiğimiz, ithal ve sadece
bize özel yapılan cam boruları
kullanmalarını istiyoruz.
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Vakıf Taşdelen Su’yun oldukça eskiye dayanan, köklü bir
tarihi var. İlk olarak Sultan II.
Selim Han'ın eşi Afife Nurbanu
Sultan tarafından 1582 yılında
vakf ediliyor. Sultan II. Abdülhamid Han’ın da bizzat kullandığı ve tavsiye ettiği su Vakıf
Taşdelen’dir. Vakıf Taşdelen
Su’yun “Reisi Cumhur Kemal
Atatürk” imzalı kararnameler ile ilk fabrika alt yapısı ve
modernizasyonu sağlanmıştır.
Atatürk’ün özellikle rahatsızlığı sırasında,
reçetesinde
normal
suyun yanı

Kaliteli doğal kaynak suyun, insan
sağlığında önemi çok büyük.
Öncelikle bütün hücrelerimizin
çoğu sudan oluşuyor. Metabolizma ile sindirimin düzgün
çalışması ve ışıldayan bir cilt için
kaliteli suya hayatımızda daha çok
yer açmalıyız. Su tercihi yaparken
de, BPA içermeyen pompa, özel
cam boru ve sağlıklı kapak gibi cam
sağlığını sonuna kadar koruyan faktörleri dikkate alabiliriz.

sıra Taşdelen Memba Suyu
yazdığını ve ilaç niyetine kullandığını “Son Nöbet Defteri”
kitabından öğrenmekteyiz.
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Üniversitedeki işletme eğitimimin ardından hızlıca iş hayatına atıldım. Uzun yıllar Ülker
bünyesinde farklı üst düzey
pozisyonlarda görev aldıktan
sonra; bir ortağımla beraber
belli bir süre kendi ithalat-ihracat firmamızı yönettik. Son
olarak; bugüne kadar kazandığım farklı satış-pazarlama
tecrübeleri ve portföyümden
sonra, geçen yıl itibariyle de
bu kazanımlarımı artık Vakıf
Taşdelen Su markamızı, hak
ettiği daha da iyi noktalara
taşımak amacıyla Genel
Müdürlük makamına
getirildim.

Vakıf Taşdelen’in kuruluş
tarihinden bahsedebilir
misiniz?

Sağlıklı suyun özellikleri nelerdir ve insanlar su tercihi yaparken nelere dikkat etmeliler?

Röportaj

Su sektöründe teknoloji ne yönde ilerliyor?
Teknoloji ve kullanımıyla ilgili öngörüleriniz
nelerdir?
Vakıf Taşdelen Su olarak bugün İstanbul’un en
eski doğal su kaynaklarına sahibiz ve bu doğal
kaynak suyunu teknolojinin getirdiği en son
sistem makinelerle birleştirerek tüketicilerimize
“Camdan Cama” geçen sağlığı vadediyoruz.

Su arıtma cihazları satın
alımında sizce hangi yanlışlar yapılıyor?
Su arıtma cihazı alırken
kullanıcılar genel olarak
yaşadıkları bölgeye uygun
cihaz almıyorlar. Şehirden şehire değişmekle
birlikte çoğu şebeke
suyundaki kireç oluşturan elementler cihazların
içindeki filtreleri zamanla
tıkıyor. Bu durum, temiz
su içmek isterken aslında
kalitesiz ve sağlık riski
oluşturan su içmeye
kadar gidebiliyor. Bazı

Röportaj

su arıtma cihazları ise bakteriler ile birlikte suyun
içindeki faydalı mineralleri de yok ediyor.

Tarih boyunca Nurbanu Sultan, Sultan
İkinci Abdülhamid Han ve Atatürk gibi
önemli isimlerin tercihi olmuşsunuz. Vakıf
Taşdelen suyu sektörde ayrıcalıklı kılan
unsurlar nelerdir?

“Daha Fazla Vakıf Taşdelen,
Daha Fazla Sağlık” sloganı ile
çıktığımız bu yolda suyumuzun
lezzetine ve kalitesine güvenimiz tam. Sondaj yapılmadan
kendiliğinden yeryüzüne
çıkan bir su olması ile adındaki doğallığın hakkını sonuna
kadar veriyor. Haziran ayında,
Uluslararası Lezzet ve Kalite
Enstitüsü tarafından 3 altın
yıldızla lezzetimiz tescillendi
ve Üstün Lezzet Ödülü’ne layık
görüldük. Dünyadan birçok su
markasının katıldığı törende,
böyle bir ödül almak bizim için
büyük bir gururdu.

Vakıf Taşdelen’i Çekmeköy
haricinde nerelerde bulabiliriz?
Vakıf Taşdelen Su olarak İstanbul’un 32 ilçesinde hizmet
vermeye ve insanlara sağlıklı
doğal kaynak suyunu ulaştırmaya devam ediyoruz. Hizmet
ağımızda Kocaeli ve Ankara
illeri de bulunmakta.

Çekmeköy’ün gelişimini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çekmeköy son dönemde hızlı
bir gelişim gösteriyor. Çekmeköy halkı da bu durumdan
oldukça memnun. Bunun
sebebini ise gelişimin, sosyal
yaşamı oldukça olumlu yönde
etkilemesine bağlayabiliriz.
Belediye Başkanımızın ve altındaki tüm ekibin bu gelişmedeki
katkısı sonsuz.

Röportaj - İrem Mert
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Sektöre her zaman yenilik ve
lezzet katan Vakıf Taşdelen Su
markamızı güvenle içmeye ve
takip etmeye devam etsinler.
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Son olarak okuyucularımıza
neler iletmek istersiniz?

Ekonomi

Ekonomi

DESTANIN YENİ ADI:

iHRACAT

karşılaştırdığımızda yüzde
31,2’lik bir artışın yaşandığına şahit
oluyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında
yaşanan 11 milyar 474 milyon
dolar değerindeki ihracat rakamları, aynı zamanda son 6 yılın en
büyük aylık artışına da karşılık
geliyor. Yani bundan 6 yıl önce
2011 yılının Ağustos ayında yüzde
31,9’luk bir artış yaşanmıştı.
İhracat rakamlarını bir önceki yılın
aynı dönemiyle kıyasladığımızda
ise yüzde 10,7’lik bir artışın söz
konusu olduğunu görüyoruz. Bu
süre içerisinde toplam ihracat
miktarımızın 88 milyar 926 milyon dolar olduğunu, tam bundan
bir sene önce yaşanan 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının
yaşandığı günden bu yana yüzde
7,5 oranında artmış olduğunu
görüyoruz. Bu veri oldukça önemli
bizim için. Çünkü 15 Temmuz
hain darbe kalkışması başarısızlıkla sonuçlanmış olsa dahi, bu
başarısızlığının acısını ekonomiden
çıkarmak isteyenlerin ekonomi
üzerindeki spekülatif operasyonları
uzun bir müddet hızını yavaşlatmamıştı. Tüm bunlara rağmen
ihracatın olumsuz yönde etkilenmek yerine artış göstermesi, ülke
ekonomisinin istikrarı açısından
sevindirici.

2023 hedeflerimizin gerçekleşmesi
açısından ekonomideki değişim
ve dönüşümün tamamlanması
için kritik bir dönemin eşiğindeyiz. Hükümetimiz bir taraftan,
geçmişte ekonomi için daima
yük olan ve dış ticaret dolayısıyla
her zaman cari açığa sebep olan
alanlarda stratejik adımlar atarak
ithalatı daraltıp azaltarak ihracatın
artırılmasına yönelik politikalar
geliştirme çabasında. Hükümetimizce başarıyla uygulanan kamu
maliyesinde ekonomideki kırılganlık nasıl ki azaltılmışsa, ihracatın
artması için de yapısal değişim
yapılarak kişi başı gelirin bir üst seviyeye taşınması sağlanabilecektir.
Dolayısıyla, bu cennet vatanımızın
ekonomisinde yeni bir ekonomi
destanı yazılacaksa, sanırım bu
destanın ana ekseninde ihracat
olacaktır.

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017 yılının ilk 7
ayı ihracat verisi rakamlarını Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin katılımıyla Avrupa'nın en büyük üretim
komplekslerinden olan Manisa'daki Vestel City'de
açıkladı. Buna göre, ülkemizin ilk 7 aylık ihracat performansı, ülke ekonomisi için oldukça umut verici. Hane
halkı ve kamu harcamalarının yanında ihracatın da
ekonomik büyüme oranındaki ağırlığının artmış olması,
Ülkemizin ekonomik büyüme hedefleri için önemli. Bu
yüzden, ihracat rakamlarının yukarı yönlü pozitif bir
trendde seyrediyor olması, 2017 yılı ekonomik büyüme
beklentilerini şimdiden haklı çıkarmışa benziyor.
İhracat verilerini geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre
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İhracatın bir ülkenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisini bilmeyenimiz yoktur. Dolayısıyla, bir ülkede
ihracat rakamlarının iyi olması aynı zamanda ekonomik
büyüme rakamının da olumlu olacağına işaret etmektedir. Çünkü bir ülkenin ihracat rakamlarının artması
demek aynı zamanda o ülkedeki firmaların büyümesi
ve rekabet gücünü artırması bakımından önem arz
etmektedir. 1980’li yıllardan itibaren kalkınmasını ihracata dayalı kalkınma modeli çerçevesinde belirleyen
ülkemiz, uygulanan politikalar sonucunda bu yolda
çok önemli aşamalar kaydetmiş bulunmaktadır.

Haberler

ediyor. Katılımcıların yüzde 13'ü her ay bir kez böyle bir
durumla karşı karşıya kaldıklarını itiraf ediyor. Türkiye'de
de durum iç açıcı değil. Her üç trafik kazasından birisinin sebebi uykuyla ilgili.

İlk örnekler ekimde hazır olacak

Panasonic'in 22 patentle geliştirdiği teknolojinin, kişisel
ve ticari taşıtlarda kullanımı hedefleniyor. Ekim ayında
örneklerini göreceğimiz teknoloji, beş farklı seviyede
algılama yapıyor. Bunlar, şirketin açıklamasında uykusuz,
az uykulu, uykulu, çok uykulu ve ciddi düzeyde uykulu
olarak tanımlanıyor. Sistem sürücünün uykulu olduğunu
düşündüğünde, bir alarm çalabiliyor ve dinlenmeyi
tavsiye ediyor.

PANASONİC'TEN ŞOFÖRÜN UYKU SEVİYESİNİ
ÖLÇEN TEKNOLOJİ

“Öğrenciler için çok büyük şans”

Kalay, geçen yıl kurulan, bu yıl aktif hale gelen
Tasarım Fabrikası'nda projelerin patent alabildiğini
de belirterek, "Tasarım fabrikasında öğrenciler farklı
bölümlerdeki arkadaşlarıyla çalışmanın yanı sıra
şirket çalışanları ve üniversiteden hocalarla bir araya
gelerek proje üzerinde beyin fırtınası yapıyorlar.
Lisans öğrencileri, projelerine patent alabiliyor. Bu
durum öğrenciler için çok büyük şans" dedi.

ODTÜ'DE HAYALLERİN
ÜRÜNE DÖNÜŞTÜĞÜ PROJE
'TASARIM FABRİKASI'

Harp Arge, uluslararası pazarlardaki ihtiyaçları
karşılamak amacıyla çeşitli yeniliklerle donatılan
bir model geliştirdi.

Uykulu direksiyon başına geçen şoförler yüzünden
gerçekleşen kazalar son bulacak. Panasonic'in
geliştirdiği üç aşamalı teknoloji, sürücünün uyku
seviyesini algılayarak uyarı verebiliyor.

ODTÜ'de, öğrencilerin takımlar
oluşturarak hayallerini ürüne
dönüştürebilecekleri "Tasarım
Fabrikası" projesini aktif hale getirdi.
Araç içi kamera, araç bilgileri ve çeşitli algılayıcılardan gelen bilgileri kullanan yapay zeka, şoförün uyku
seviyesini hiçbir fiziksel temas olmadan, sürücü koltukta
otururken ölçebiliyor. İlk aşamada yüz hareketleri ve göz
kırpma sıklığı algılanıyor. Daha sonra araçtaki ısı düzeyi,
direksiyon ve hareket bilgileri buna ekleniyor. Termal
algılayıcı ile şoförün vücut ısısı da denkleme eklenerek
uyku seviyesi belirleniyor. Bugüne dek kullanılan uyku
tahmin sistemleri, tahmin etme konusunda bu sisteme
göre daha başarısızlar ve alarm sesleri ve titreşim kullanarak uykuya dalmayı önlemeyi hedefliyorlar. Ancak
bunlar da sürücüyü rahatsız ediyor.

Türkiye'deki sağlık, bilişim, enerji ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bazı önemli şirketlerin, tasarım
fabrikasındaki ürünlere sponsorluk yaptığını belirten
Kalay, göç projelerinden, teknolojiye, sosyal projelerden
mühendislik tasarımlarına kadar birçok yeni ürünün
öğrencilerin hayalleri ile gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

"Öğrenciler ürün geliştirsin, yazsın, çizsin istiyoruz"

Kalay, üniversitenin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü lisans öğrencilerinin "Matter" isimli bir
araştırma dergisi çıkardıklarını da ifade etti.
Öğrencilerin yazmaya ve araştırmaya alıştırılması
amacıyla derginin önemli bir misyon taşıdığını ifade
eden Kalay, derginin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) veri tabanında yer almaya
başladığını belirtti.
Kalay, dergilerde akademisyenlerin isminin yer almadığını aktararak, "ODTÜ'de öğrenciler boş kalmasın, ürün geliştirsin, yazsın, çizsin istiyoruz. Bu
öğrencilerin kendi çabalarıyla hazırladığı bir dergi.
Dergide öğrencilerin doktora düzeyinde araştırmaları yer alıyor. Dergi özellikle mühendislik ve
uygulamalı bilimlere açık. İleride diğer bölümlere de
açılabilir. Diğer üniversitelerden öğrenciler de başvurabilir ve makalelerini gönderebilirler" diye konuştu.

İhracat için ortaklığa gidildi

Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından aldıkları yoğun
talep nedeniyle Koza İnşaat ve Savunma Sanayii ile
pazarlama çalışmaları için ortaklık yaptıklarını söyledi.
Koza İnşaat ve Savunma Sanayii'nin, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine aktif olarak Drone Savar'ı pazarladığını
ifade eden Güçlü, "Şu ana kadar ilgili ülkelerde demo
çalışmaları gerçekleştirdik. Çok başarılı geri dönüşler
aldık. Mevcut durumda demo taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Avrupa'dan da bir ülkeden seri üretimin
ilgili ülkede yapılması ve teknoloji transferi konularında
çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Bahreyn'de ekim ayında düzenlenecek savunma fuarına
katılarak müşterileriyle buluşacaklarını anlatan Güçlü,
Jandarma Genel Komutanlığı ile de temasları olduğunu
kaydetti.
Drone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara
karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor. Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi için ilk kez Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Drone Savar,
daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı.
Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardından bu
ülkeye ihraç edildi.
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Trafikte uykulu araç kullanımı çok ciddi bir problem.
ABD'deki ölçümlere göre sürücülerin yüzde 60'ı son bir
yıl içinde uykulu şekilde araç kullandıklarını söylerken,
yüzde 37'si direksiyon başında uyuyakaldığını kabul

Kalay, üniversitenin tüm lisans öğrencilerinin buluşabildiği Tasarım Fabrikası projesinin amacının, öğrencilerin disiplinler arası takımlar oluşturarak sanayi ile
etkileşim ve iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmelerini
sağlamak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Tasarım Fabrikası'nda çalışmayı seçmeli ders olarak alabileceklerine dikkat çeken Kalay,
isterlerse gönüllü olarak da çalışabildiklerini ifade etti.
Tasarım fabrikasında modern teknolojilerin yer aldığı
atölye ortamının geliştirilmesi için çalışmalara devam
edildiğini kaydeden Kalay, fabrikada rehberlik yapan
12 akademisyenin yurt dışındaki üniversitelerdeki benzer diğer çalışmaları değerlendirdiklerini ve
oralardaki faaliyetlere ilişkin eğitim aldıklarını söyledi.

Yeni Drone Savar silahının ana gövdesi, en dayanıklı
ve hafif malzemelerden biri olan karbon fiber kompozit malzemeden üretildi. Silahın kullanıcı tarafından
kişiselleştirilebilmesi için dünya standardı olan 22 mm
picatiny ray sistemi tüm silah çevresine uygulandı. Taşıma kolaylığı için katlanabilir dipçik ve katlanabilir elcik
eklenen Drone Savar'ın elektronik sistemleri de askeri bir
çantayla sunuluyor. Açık bırakılma ve olası tehlikeli durumlar karşısında otomatik olarak devreye giren güvenlik
kartı sayesinde arıza ihtimali de düşürülen Drone Savar'ın
batarya ömrü de 1,5 saate çıkarıldı. Milli yazılım altyapısıyla geliştirilen silahta kullanılan parçalar da yerli alt yükleniciler tarafından üretiliyor.
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Her üç kazadan biri uykusuzluk kaynaklı!

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Kalay yaptığı açıklamada,
"ODTÜ Tasarım Fabrikası’na ve lisans öğrencileri için
yapılan yeniliklere ilişkin bilgi verdi.

YERLİ DRONE SAVAR, AVRUPA PAZARINDA

Altın Sözler

Kıssadan Hisse

ALTIN SÖZLER

Dilenci

Hikayeye göre bir kral, sabah gezintisi sırasında bir dilenciye rastlar.
"Dile benden ne dilersen" diye soran krala dilenci gülerek, "sanki
benim her dileğimi gerçekleştirebilecekmiş gibi soruyorsunuz" der.
Kral bu cevaba şaşırır ve sohbet ilerler. "Pek tabii her dediğini yerine
getirebilirim. Sen söyle bakalım, ne istiyorsun?", dilenci; "Söz vermeden önce iki kez düşünün kralım" der. Dilenci, sıradan bir dilenci
değildir. Kral ısrar eder; "Ne istersen iste, sana verebilirim. Ben güçlü
bir kralım. Yerine getiremeyeceğim hiçbir dileğin olamaz" der.

Francis Bacon

∞ Doğru yolda yürüyen bir topal,
yoldan çıkan iyi bir koşucuyu
geçer.
∞ Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa yaramaz.
∞ İnsan ruhunun selameti için
en koruyucu ilaç, bir dostun,
gördüğü kusuru sadakatle ihtar
etmesidir.

∞ Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.
∞ Hep intikam almayı düşünen
bir kimsenin yarası, kapanacağına
işler.

∞ Gerçek dostu olmamak,
yalnızlığın en kötüsüdür.
∞ Ümit iyi bir kahvaltı, ama kötü
bir akşam yemeğidir.

Bunun üzerine dilenci, elindeki kâseyi krala uzatır ve "bu kâseyi herhangi bir şeyle doldurabilir misiniz?" diye sorar. Kral bir kahkaha atar
ve vezirine kâseyi altınla doldurmasını emreder. Kâse dolup taşmakta, ama sonrasında hemen boşalmaktadır. Altınlar, buhar olup
uçmaktadır sanki. Kralın onuru kırılır. Bir dilencinin kâsesini dolduramadığı ülkede kulaktan kulağa yayılır. Pırlantalar, elmaslar, yakutlar
akıtılır kâseye. Ne var ki kâsenin dibi yoktur sanki. Dolup taşmasına
rağmen kâse sürekli olarak boş kalmaktadır. Kral yenik düşmüştür. Dilenciye yakarır: "Tamam, tamam sen kazandın. Dileğini yerine getiremedim, ama lütfen bana kâsenin neden yapılmış olduğunu söyle" der.
"Çok basit" diye yanıtlar dilenci ve sözlerine devam eder;

∞ Her işe karışan, her şeyi soran
kurcalayan bir adam, çoğunlukla
başkalarını çekemeyen bir adamdır.

∞ İnsan, her zaman kahraman
olamaz, ama her zaman insan
olabilir.

"İnsan dimağından yapılmıştır. Yani insanın arzu ve isteklerinden. Doymak bilmez oluşu bundandır. Bu gerçeği bir kez kavrarsan yaşantın
değişir. İstek dediğin nedir ki! İstek, ulaşılana kadar, belli bir süre heyecan veren bir duygudur. Örneğin bir iş istersin... Bir araba... Ev... Eş...
Bir başka şey!.. Tek tek her birini elde ettiğinde, her şey anlamını
yitirir.

∞ Bizi güçlü yapan yediklerimiz
değil, hazmettiklerimizdir. Bizi
zengin yapan kazandıklarımız
değil, muhafaza ettiklerimizdir.
Bizi bilgili yapan okuduklarımız
değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Neden? Çünkü beynin, aklın onları dışlar. İş senin, araba da garajdadır ve artık istek uyandırmamaktadır. Heyecan, onu elde ettiğinde sönüp gitmiştir. Gene boşluğa düşer, yeni bir istek oluşturmak zorunda kalırsın. İstek, doyumsuzluk uyandırır ve giderek bir
'dilenci' olursun. Bir istekten diğerine çırpınıp durursun. Amacına
ulaşır ulaşmaz bir yenisine heveslenirsin. İsteğin bu yönünü kavradığında yaşamının dönüm noktasındasın demektir. Bu durum,
ancak seni mutlu edecek şeyleri dışarıda değil, kendi içinde aradığın
zaman gerçekleşir. Ve gerçek tatmine ve mutluluğa ancak o zaman
erişirsin"

∞ Dertlerini dökecek dostları
olmayanlar kendi yüreklerini
kemirirler. Mademki alışkanlıklar,
hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp edip iyi
biri olmaya çalışmalıyız.
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∞ Yalanlamak ve reddetmek için okuma!
İnanmak ve her şeyi
kabullenmek için de
okuma! Konuşmak ve
nutuk çekmek için de
okuma! Tartmak, kıyaslamak
ve düşünmek için oku!

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

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

Beklemesiz Arama 131
Çağrı 133
Yerinde Olmayan Abone 134
Uyandırma 135
Yangın İhbarı (İtfaiye) 110
Zabıta 153
Trafik İmdat 154
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Sahil Güvenlik 158
PTT Hizmet Danışma 161
Telekom Borç Sorma 163
Kodlu Arama 168

Röportaj

Röportaj

SOKAĞIN SESİ
Çekmeköy2023 sokağa sordu;

Necmi Uzan - 60 Yaşında

“Türkiye’de yaşamanın sizce en güzel yanı nedir?”

Ben Vanlıyım, İzmir’de ikamet ediyorum ve İstanbul’a kızımın
düğünü için geldim. Demem o ki; her bölgemiz ayrı bir güzelliğe sahip. Dünyanın en güzel toprak parçasıyız. Diğer
dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, Türkiye’nin daha özgür
olduğunu düşünüyor ve bunu seviyorum. Her kesim özgür ve
rahatça hareket edebiliyor. Özgür olmadığını iddia edenler
yalan söylüyordur. Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’ına “otoriter”
diyebilen başka bir ülke olamaz, mümkün değil. Çünkü söyletmezler. Bir kesimin devlet büyüklerimizin “otoriter” olduğunu
iddia edebilmesi, bunu rahatça söyleyebilmesi bile Türkiye’nin
özgür bir ülke olduğunun en büyük ispatıdır. Bu açıdan gerçek
özgürlüğün yaşandığı ülkemi çok seviyorum.

Nilüfer Kır - 35 Yaşında

Ülkemi çok seviyorum fakat suç oranının artması beni
çok korkutuyor. Özellikle çocuklara karşı işlenen suçlar,
çocuk istismarlarının yaşanması bir anne olarak beni
kahrediyor. Toplumumuzdaki her bireyin bu konuda
çok duyarlı ve uyanık davranmasını istiyorum. Bu
olumsuzluklar dışında Türkiye olarak gelişmenin yanı
sıra doğal yaşamın da hala sürdürülebildiği güzel bir
ülkeyiz.

Sevda Mikelova - 40 Yaşında

Türkiye’de yaşamanın en güzel yanı özgür olabilmek.
Diğer ülkelerle kıyasladığımda iş olanaklarının fazla
olduğu ve insanlarla anlaşmanın kolay olduğu bir yer
Türkiye. Bu açıdan da Türkiye’yi çok seviyorum ve
kendi ülkem olmamasına rağmen Türkiye’ye yerleştim
ömrümün kalan kısmını burada geçirmek istiyorum.

Muhammet Furkan Keskin - 21 Yaşında

Ülkemizin en çok insanını seviyorum. Bizim insanımız
cana yakın, dostluğa-arkadaşlığa önem veriyor,
misafirperver… Başka bir ülkede bu tarz insani diyalogların çok gelişmediğini düşünüyorum. Türkiye’yi
ve halkımızı çok seviyorum.

Batuhan Çelik - 20 Yaşında

Oktay Evsen - 30 Yaşında

Atalarımızın mirası olan ülkemizi her yönü
yle çok
seviyorum. İklimini, insanını, doğasını… Veri
mli
topraklarıyla nimetlerle ve yaşamla dolu
yaşanılacak
bir yer Türkiye…

Uğur Erdoğan - 29 Yaşında

İnsanların olabildiğince özgür olduğu, herhangi bir
konuda ayrımcılığın olmadığı ve kişilerin birbirine
müdahale etmediği bir ülkede yaşamak istiyorum.
Türkiye’de birlik beraberliğin tam anlamıyla sağlandığı
pek söylenemez. Bu açıdan daha kat edilecek yolumuzun olduğunu düşünüyorum.

Cihat Geçten - 23 Yaşında

Semen Sontay - 56 Yaşında

Dört mevsimin yaşandığı, iklim çeşitliliğinin
olduğu, verimli toprağıyla insanını doyuran
çok güzel bir ülkeyiz. Türkiye’yi, ülkemi her
yönüyle seviyorum…

Ülkemizin en çok insanını seviyorum. Yard
ımseverliğimizi, misafirperverliğimizi, birlik bera
berlik içinde
olmamızı, olumsuzluklara karşı dayanışm
a halinde
olmamızı çok seviyorum.
Röportaj – Ömer İslam
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Türkiye’nin en çok iklimini ve insanlarını seviyorum.
Çok uzun yıllar yurtdışında yaşadım, orada çok zor
şartlarda çalıştım. Türkiye gibi bir ülkenin kıymetini
bilmemiz gerekiyor. Her mevsimin yaşandığı, toprağının
verimli olduğu ve çalışanların sömürülmediği bir ülkedeyiz. Yurtdışında tabiri caizse, bir gün yüzü görmeden var
gücünüzle çalışsanız da karşılığını tam olarak alamıyorsunuz. O yüzden doğanın güzelliklerini sunduğu, köklü
dostlukların kurulduğu ve cana yakın insanların yoğun
olduğu ülkemize sahip çıkalım.
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Melahat Cızık - 74 Yaşında

Türkiye’yi seviyorum fakat kılık kıyafet açısından toplum baskısının olmasını istemiyorum.
Bazı insanların dış görünüşle birbirini yargılaması veya kıyafet hakkında yorumda bulunmasını istemiyorum. Toplum olarak bu yönlerimizi de törpülediğimizde daha mutlu
olacağımıza inanıyorum.
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meydana çıkma

15. Tadı kekre olan
16. Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık
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4. Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal
5. Çoban Yıldızı
6. Doğada olan, doğada bulunan
7. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten

örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun6oluştur3 7 8
duğu tüzel varlık
1 6 5 9
4 7 8 6
Konuk, kalıcı
9 2 3 4
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk
3 4 1 2
eden (kimse)
2 5 9 7
Sincap
7 8 6 5
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bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tetkik
ve tetebbu etmek, mütalaa etmek

9. İletişim ortamı
8 1 4 3
10. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan
5 9 2 1
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Ay olmasaydı dünyada sık sık
göktaşı yağmuru yaşanacaktı.
Çünkü Ay dünyaya bir kalkan
görevi görmektedir.

Araştırmalara göre 1 saat TV izlemek hayatınızı 22 dakika kısaltır.

Ay olmasaydı dünyanın kendi
ekseni etrafındaki dönüş süresi 10
saat olacaktı ve günler kısalacaktı.

Her yıl kadınlar yaklaşık olarak 1.73 milyar
toka kaybetmektedir.

Bunları
Biliyor
Musunuz?

Serçeler bir şey yüzünden
üzüldüklerinde gözyaşı dökerler.
Ve gözyaşlarını akıttıktan hemen
sonra ölürler. Dünyada ağladığı
için can veren tek canlılardır.

Sinir ve bağışıklık sistemi sürekli
birbiriyle iletişim halindedir. Bu
yüzden duygusal yaşamımızın
bağışıklık sistemimiz üzerinde
önemli bir etkisi vardır.

Kedilerin beyninde köpeklere
oranla iki kat fazla nöron vardır.
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Soğan doğrarken sakız çiğnemek
gözlerinizin yaşarmasına engel
olur.

18 Şubat 1979 yılında Sahra
çölüne kar yağmıştı.

Eğer tüm hücrelerimizin DNA
zincirlerini açıp uç uca ekleyebilseydik, Ay’a 6000 kez gidip
gelecek uzunluğa denk gelirdi.

