Sevgili Çekmeköy2023 okuyucuları,
Çoğunlukla inançların ve toplumsal değerlerin oluşturduğu sorumluluk bilinci,
insanın kendisi ve çevresi ile ilişkileri düzenleyen önemli bir kavramdır. Teknolojik
gelişmeler, insanın ve çevrenin değişmesi, sorumluluk bilincinin önemini insana
bir kez daha hatırlatmaktadır. İnsan, yaptıklarının yanında, yapabileceği halde
yapmadıklarından da sorumludur. Sorumluluk bilincimizin yerine getirilmesinde
kimi zaman toplumsal normlar kimi zaman da inanç ve değerler etkili olmaktadır.
Sorumluluk üzerine sayısız tanımlama, sayısız söz söylemek mümkünken,
sorumluluk bilincinin pratiğe yansıtılması konusunda da büyük eksiklikler göze
çarpmaktadır.
Tarihi bir sorumluluk bilinciyle atalarımız Orta Asya’dan Anadolu topraklarına
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gelerek bu toprakların yurt olması için bedel ödediler. 1071’de Sultan
Alparslan’ın Malazgirt Ovası’nda kazandığı zafer nasıl bize Anadolu’yu vatan
yapmışsa, o günden bu yana aynı sorumluluk, aynı ruh, aynı ideal de bu toprakları
korumuştur. Medeniyetimiz o günden bu yana büyük bir sorumluluk bilinciyle
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devam etmektedir.
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Kutlu Nebi’nin, her insanın bir yönetici olduğu ve yönettiklerinden sorumlu
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z

olduğu ilkesini bizlere emretmesi, sorumluluk bilincinin bir ibadet aşkıyla yerine
getirilmesi gerektiğini bize öğretmektedir. Şüphe yok ki bu bilinç her alanda bizi
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diyesi

dünyanın en iyisi yapması için yeterlidir.
Sevgili Okurlar,
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ekmekoybeltr

Birey, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda asla bahaneler
üretmemelidir. Vaktinde ve zamanında yapılmayan her iş bazen sadece bir kişiye,
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bazen bir mahalleye, bazen bir şehre, bazen de bir ülkeye zarar verir. Üzerimize
yüklenen her sorumluluk bize bu dünyada verilmiş en güzel nimetlerden biridir.
Bir bilgenin dediği gibi: “Ömrün oldukça zor ve sorumlu bir hayat yaşa, çünkü
omuzunda bu gibi sorumluluk ve yükümlülük olmazsa hayat asıl o zaman çekilmez
bir yük olur.”
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Sevgili Çekmeköy2023 okurları,
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2018 yılının size, ailenize, ülkemize ve tüm
insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.
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ABD’NİN KUDÜS HEGEMONYASI
Müslümanlar, Hristiyanlar ve
Yahudiler için oldukça önemli bir şehirdir Kudüs… Ancak
yurtlarından sürüldüklerine ve
mabetlerinin yıkıldığına inanan
Yahudiler, kendileri dışındaki
insanların canlarını hiçe sayarcasına tüm dünyayı kaosa
sürüklemeyi göze almaktan
çekinmediklerini bir kez daha
gösterdiler.

Tüm bu yaşananlara rağmen,
İsrail güdümlü ABD hegemonyasına sessiz kınamalar dışında
yine Türkiye’nin dışında kolay
kolay ses çıkmadı. ABD’nin
Kudüs provokasyonuna
başından beri en sert tepkiyi
yine her zamanki gibi Cum-
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Burada sorulması gereken asıl
soru şudur: “Diğer İslam ülkelerinin, Türkiye’nin ve
dolayısıyla Recep Tayyip
Erdoğan’ın yanında ve aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı
İstanbul toplantısından çıkan
kararların arkasında ne kadar durabileceğidir.” Bunu da
zaman gösterecek…
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Teknolojinin dayanılmaz cazibesine kaptırmış gidiyoruz kendimizi…
Hoş çok da haksız sayılmayız, bir tıkla istenilen yere giden iletiler
varken kim oturup saatlerce mektup yazacak? Önce saman rengi
boş bir kâğıt ardından heybetli bir dolma kalem, yaz babam yaz.
Yanlış yazmamak için saatlerce düşünmek de gerek, bilgisayardaki
gibi delete tuşuyla sil-yaz yapamayacağımıza göre her kelimeyi
özenle seçmeliyiz. Vaktimiz var mı? Yok!
Sonra ne vardı… Ailece sohbet etmek. Her gün birbirimizi
görüyoruz zaten, ne konuşacağız ki. Akşamları ayaklarımızı uzatıp
keyifle her biri birbirinin aynı olan dizileri izlemek varken? Kafamız
çok meşgul, hep meşgul. Hem istemeyiz öyle akşamları komşu
evimizi ziyaret etsin muhabbet için. Şimdi bir binada 40 aile, kimse
kimsenin külüne muhtaç değil artık. (selamlaşmak için çoğunun
ismini bile bilmiyoruz ya hadi neyse.) Hee bir de meşhur eski
bayramlaşmalar var, illa yüz yüze görüşülmesi gerek sanki. Dedim
ya çok meşgulüz diye, atarız bir tıkla toplu mesaj bayramlaşırız
herkesle. Daha şanslı olanlar da var elbet; telefonla görüntülü arama yaptıklarımız. Her işimiz acele, bayramlaşmamız bile…
Biliyor musunuz, bu “Nerede o eski günler” diyenler her şeyi abartmayı amma da seviyor. Tutturmuşlar paylaşmayı unuttuk diye. Olur
mu hiç öyle şey? Nereye gittiysek, nerde ne yediysek, çekiliriz bir
fotoğraf anında atarız internete. Hangi açıdan daha hoş çıkarız diye
birkaç kez fotoğraf çekiliyoruz bir de. Gözünü seveyim internetin,
çocukların bile işi kolaylaştı artık. Çocukların hepsi bıraktı sokakta
arkadaş edinip oyun oynamayı. Tablet, telefon, bilgisayar ne varsa
online oyunlarda var. Ee boşuna dememişler teknoloji koca bir
dünya diye, ele avuca sığmaz afacanları bile yola getirdi vesselam!
… derkeeeen, yıllar birbiri ardına su misali akıp giderken bir bakacağız ki şu an umursamadığımız birçok davranışın yok olması, tahmin edilemez boyutlara gelmiş ve artık geri dönülmez bir uçuruma
sürüklenmişiz. Biz nasılsak, dünya da öyle olacaktır. Teknoloji
veya başka bir unsurun bizi bu denli asimile etmesinin tek nedeni yine bizleriz. Gidişatımızı bir an evvel düzeltmeli ve kendimize
çekidüzen vermeliyiz.
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cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
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Trump’ın, Kudüs’ü özel mülkü
gibi İsrail’e hediye ederek
başkent olduğunu kabul
ettiğini duyurması öncelikle
Müslümanların ve de tüm
dünyanın kalbine hançer gibi
saplanıverdi. Maalesef ABD’nin
emlak kralı tuhaflıklarıyla
meşhur başkanı, selefleri gibi
kendi varlığını korumak ve
meşrulaştırmak pahasına Ortadoğu’yu kaosa sürüklemeyi
tercih etti. Yani her zamanki
gibi haydutça davranarak hegemonyasını yine dayatıverdi
tüm Müslümanlara ve hatta
dünyaya.

hurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan ve Türk halkı gösterdi.
Bu sebeple Cumhurbaşkanımız
dönem başkanlığını yürüttüğü
İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT)
Kudüs için olağanüstü toplanmaya çağırarak kararlı
olduğunu bir kez daha gösterdi. Burada alınan kararlar ise
tavsiye niteliğinden de öte,
net ve gür bir sesin çıkmasına
sebep olmuş ve aynı zamanda
Filistin’in şu son yüzyıllık tarihindeki en büyük dönüm noktasını oluşturmuştur. Burada
alınan kararlar sadece Kudüs
için değil aynı zamanda İslam
dünyası için de çok büyük bir
anlam taşımaktadır.

Son yıllarda herkesin dilinde; “Nerede o eski günler/bayramlar/
komşular/şarkılar/filmler nostaljisi…”Sahi neredeler?
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İsrail, 5 Haziran 1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgal etmiş
ve 1980 yılında da tek taraflı
olarak Kudüs’ün doğusunu ve
batısını “Birleşik Başkent” ilan
etmişti. Bunun üzerine acilen
toplanan Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK), 478
sayılı kararla, İsrail’in işgal ve
başkent ilanını geçersiz saymıştı. Düne kadar tüm uluslararası toplum gibi ABD’de
BMGK’nın bu kararı doğrultusunda Doğu Kudüs’ün işgal
altında olduğunu kabul etmekteydi. İsrail yönetimini tanıyan
tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv’de bulunurken
ve hiçbir ülke Kudüs’ün ne
doğusunu ne de batısını

İsrail’in başkenti olarak kabul
etmezken, birden bire Trump,
sorumsuz bir şekilde “Kudüs’ün
İsrail’in başkenti olduğunu” ilan
etti tüm dünyaya.

Genel Yayın Yönetmeni
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
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Kaç romanlık ömrüm
kaldı diye yaşıyorum.
İskender Pala

Bana Seni Gerek Eyy 2018
Kevser Tekin

O Bir Matematik Profesörü,
Aynı zamanda
Fotoğraf Sanatçısı ve Tutkunu…
Prof. Dr. Zerrin Şentürk

Çekmeköy
Kudüs İçin Tek Yürek

...Şöhretin de bir sınav
olduğunu bilmek...
Pelin Çift
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HASTALIKLAR
KAPINIZI ÇALMADAN…

Uçuk
Dudaklar ile ağız çevresinde
oluşan ve içi sıvı dolu yara
kabarcıkları şeklinde kendini
gösteren uçuk da ihmal etmemeniz gereken önemli bir belirti.
Özellikle yılda 4 kereden fazla
gelişen uçuklar zayıf bir bağışıklık
sisteminin uyarıcısı olabiliyor.

Sağlıklı ve uzun bir ömür için bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok
önemli. Özellikle de grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kapımızı çaldığı kış mevsiminde… Hastalıklara karşı dirençli
olabilmek için ise bağışıklık sisteminin “alarm” sinyallerini bilmek ve geç
olmadan önlem almak şart!
Yetersiz beslenmekten strese maruz kalmaya, sigara tüketiminden kalitesiz
uyumaya, hareketsizlikten uzun süre ilaç kullanmaya kadar pek çok etken
nedeniyle bağışıklık sistemimiz gücünü yitirebilir.

Dr. Aytaç Karadağ
İç Hastalıkları Uzmanı

Yorgunluk
Efor sarf ettiğimizde yorulmamız olağan bir durum kuşkusuz.
Ancak harcadığınız efordan daha fazla yorgun olmanız bağışıklık
sisteminizin zayıfladığına işaret eden belirti olabiliyor. Sabah yorgun
kalkmak, istirahatle bitkinliğin dinmemesi
ve çabuk yorulmak doktora başvurmanızı gerektiren yakınmalar
arasında yer alıyor.

Tekrarlayan enfeksiyonlar
Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler kolay kolay hasta olmaz. Bağışıklığı sağlayan beyaz kan hücreleri yeterli düzeyde
çalışamadıklarında ise enfeksiyonlara daha kolay yakalandığımız
gibi, hastalıklar da daha zor iyileşebilir. Eğer çabuk hastalanıyorsanız
bu durumu göz ardı etmemeniz gerekir. Ayrıca tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, idrar yolu veya genital bölge enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları önemli bir uyarıcı olabiliyor. Bu
nedenle “nasıl olsa geçer” diyerek hastalığı hafife almak ve gelişigüzel ilaçlarla şikayetleri ortadan kaldırmaya çalışmak yerine bağışıklık
sisteminin taranması için bir hekime başvurmak gerekir.

Ciltte nedensiz açılan yaralar
Ciltte nedensiz yara açılması veya mevcut yaraların geç düzelmesi,
tekrarlayan mantar enfeksiyonları erken belirtiler arasında yer alır.
Özellikle önemsemediğimiz sivilceler, ayaklardaki mantarlar, kasık
bölgesindeki kızarıklıklar, saçlı derinin pullanarak dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sisteminin habercisi olabilir. Geç kapanan yaralar,
ihmal edilmeden doktora gidilmesini ve bağışıklık sistemi taraması
yapılmasını gerektirir. Unutulmamalıdır ki; cildimiz vücudumuzun
içindeki sorunların adeta aynası gibidir.

Aft ve
pamukçuk
Ağız içi ve dil üzerinde, ağrılı,
ortası beyaz lezyonlar şeklinde
kendini gösteren aftlar yılda 4
kezden fazla ortaya çıkarsa bu
durum bağışıklık sisteminizin
zayıfladığına işaret ediyor olabilir.
Aynı zamanda pamukçuk da bir
gösterge olabiliyor. Pamukçuk
denilen kandida cinsi mantar
ağız kanalından yemek borusuna, mideden bağırsaklara kadar
her yerde oluşabiliyor. Bağışıklık
zayıfladığında vücuda yerleşen bu
mantar aynı zamanda bağışıklığı
kendisi de baskılayıp hastalığın
ilerlemesine yol açabilir. Hatta son
yıllarda kanser gelişimine katkıda
bulunduğu düşünülüyor.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için…
•

•

•

•

Probiyotik desteği ve sindirim sisteminin düzenli
çalışması da güçlü bir bağışıklık sisteminde son
derece önemli rol üstleniyor. Ev yapımı yoğurt,
kefir, ev yapımı sirke, ev yapımı turşu, boza ile
şalgam suyu probiyotik açısından zengin besin
öğeleri arasında yer alıyor.
Bol bol su için. Yarısından fazlası su olan vücudumuzun hücrelerinin hem daha iyi çalışabilmeleri
hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için
günde en az 2-2,5 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.

Sağlık ve Yaşam Dergisine Katkılarından Dolayı Teşekkür Ediyoruz.
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Düzenli ve dengeli beslenin. Özellikle A, B, C, E,
D vitaminleri ile çeşitli mineralleri içeren besinleri
almaya özen gösterin.
Kaliteli ve düzenli uyku uyuyun. Minimum 6-8
saat uyumaya, düzenli saatlerde yatağa girmeye
çaba sarf edin.
Stres ve kaygı düzeyini olabildiğince en az düzeye
çekin.
Açık havada düzenli olarak egzersiz yapın. Bu
alışkanlık hem zihinsel hem de fiziksel açıdan
daha iyi hissetmenizi sağlayabileceği gibi,
bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Rehber Öğretmen Gözüyle

KARNE TATİLİNDE

NE YAPALIM?

Öğrendiklerimiz Ne Kadar Kalıcı?
Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu
atmak, bedeni dinlendirmek ve
zihni bir nebze olsun rahatlatmak
da çalışmak kadar önem taşıyor.
Bu nedenle tatil programına; sevilen ve zararsız televizyon
programlarının izlenmesi, arkadaşlarla bir araya gelinip ortak
aktiviteler yapılması, yakınların ziyaret edilmesi, hobilere daha çok
zaman ayrılması gibi zevk alınacak
bir takım aktiviteleri de eklemek;
ancak tüm bunları yaparken
ölçülü davranmak gerekiyor.

Verimli Tatilin Püf Noktaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutlaka bir tatil programı hazırlayın.
Ailenizle birlikte tatil yapın.
Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin.
Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin.
Konu tekrarı yapın.
Eksik konuları tamamlayın.
Bolca kitap okuyun.
Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın.
Sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser, spor vb.) zaman ayırın.
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nacağı gibi uzun bir süre kendini
toparlayamaz. Bunun sonucunda
ikinci döneme iyi bir başlangıç yapmak amacıyla verilen tatil tam tersi
bir durumla sonuçlanır.
Gelecek dönemi iyi karşılamak
isteyen öğrencilere mutlaka bir
tatil programı hazırlamalarını, ders
çalışmayı ihmal etmemelerini, konu
tekrarı yapmalarını, yeni konulara
çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz.
Kısa ve uzun vadeli hedeflerin,
öğrencilerin çalışma isteklerini
geliştirmek ve desteklemek için
uygulanabilecek 4 temel strateji
şunlardır: “Konu tekrarı yapmak,
eksik kalan konuları tamamlamak,
yeni konulara çalışmak, bol bol kitap
okumak.”

zamanın daha kısa olması hem
de sıcakların başlaması nedeniyle
öğrenci için güçlük oluşturabilir.
Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı
konularda az hata yapan öğrenciler ise yeni konulara çalışabilirler. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarılar
yakalaması çok güç. Böyle bir
alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için tatil bulunmaz bir fırsat.
Bundan dolayı kitap okumak,
iyi bir tatil programının olmazsa
olmazlarındandır.
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Nuran TUFAN
Psikolojik Danışman
ve Rehber Öğretmen

Öğrencilerin iple çektikleri yarıyıl
tatili 22 Ocak Cuma günü başlıyor.
Her öğrencinin tatille ilgili beklentisi farklı... Kimi öğrenci 15 günlük
tatilini, eksiklerini gidermek için
ders çalışarak değerlendirirken, kimi
öğrenci günlerini televizyon veya
bilgisayar başında geçirmeyi tercih
ediyor. Birçok öğrenci sömestr tatilini, kitap ve defter kapağı açmadan,
okullar açılana kadar televizyon
seyrederek, geceleri geç saatlerde
yatarak ya da odasına kapanıp bilgisayar başında saatlerini harcayarak
değerlendirme eğilimindedir. Bu
düzene alışık olmayan fizyolojik yapı
önceleri zorlanır, daha sonrasında da yavaş yavaş tembellik ortaya çıkar. Tatil boyunca tembelliğe
alışan bünye okul açıldığında eski
düzenine dönebilmek için zorla-

İnsanlar öğrendiklerinin yüzde
75’ini bir haftada, yüzde 66’sını bir
günde, yüzde 54’ünü de bir saat
içerisinde unutuyor. Unutmayı
önlemenin yolu ise yapılanları
tekrar etmekten geçiyor. Özellikle
geçmiş konularla ilgili çalışmalarda çok fazla hata yapan öğrencilerin mutlaka genel tekrara ağırlık
vermeleri gerekiyor. Konu eksiği
fazla olan, konuları sınava kadar
yetiştirememe korkusu yaşayan
öğrenciler bu tatilde önceliği,
eksik konularını tamamlamaya
vermeli. Çünkü ikinci dönem hem

Köşe Yazısı

Uzmanlardan Anne Babalara Tatil Tavsiyeleri
Çocukların sağlıklı bireyler olarak
yetişmesinde ‘koşulsuz sevgi’
ve ‘güven’ duygusunun önemli
etkileri unutulmamalıdır. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm
üretin, karar alma süreçlerinize
çocuğunuzu da dâhil ederek
sorumluluk bilincinin gelişmesine
katkı sağlayın, okul zamanında
kalkış saati, çalışma saati gibi belli
rutinlere alışmış çocuklarınızın

tatil döneminde vakitlerini
eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun, çocuğunuzla
mümkün olduğunca çok zaman
geçirin, tatili birbirinizi daha iyi
tanımak, anlamak ve birbirinizin
arkadaşlığından zevk almak için
değerlendirin. Yetenek, ilgi ve
beceri bakımından her çocuğun
kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle
çocuğunuzun dönem boyunca

sergilediği performansı başka
çocuklarla asla kıyaslamayın.
Çocukları ikinci döneme motive
ederken kullanılacak en yanlış
yöntemler “kaygı yaratmak” ve
“tehdit etmek” gibi davranışlardır.
“Sen bu gidişle ikinci dönemde
de sınıfı geçemezsin, bu kadar
çalışmayla başarılı olamazsın”
türünden ifadeler kaygıyı arttırır, çocuğun özgüvenini azaltır.
Başarısız karne getirdiği için
sevgisiz ve ilgisiz davranmak gibi
yanlış tutumlarla karşılanan
gençler genellikle güven
kaybı yaşarlar. Ayrıca
ebeveynlerin aşırı
olumsuz tepkileri çocuklarda
travma ve intihar gibi üzücü
sonuçlara da
yol açabileceği
de unutulmamalıdır.

GÖZÜNÜ AÇIYORSUN

“DOĞDU”

DİYORLAR…

GÖZÜNÜ KAPIYORSUN

“ÖLDÜ”

DİYORLAR…

İŞTE BU GÖZ KIRPIŞA

“ÖMÜR”

DİYORLAR.
Zayıf Karne Dünyanın Sonu Mu?
•

•
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•

Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte
tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize
çocuğunuzu da dâhil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.
Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi
belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.
Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte
vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman
diliminde mümkün olduğu kadar birlikte zaman
geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak
ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için
değerlendirin.

•

•
•
•

Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun
kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu
nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.
Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı
ve tehdit yolunu kullanmayın.
Çocuğunuzu her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.
Lise öğrencileri çoğunlukla aile ile değil de arkadaşları ile vakit geçirmek isteyen bir yaş grubu
olduğundan, tatili de hesaba katarak arkadaşları
ile vakit geçirmesine de olanak sağlamak gerekir.

AMA UNUTMA

BU BİR OYUN DEĞİL!

Haberler

Haberler

ENGEL FİZİKTE DEĞİL

YÜREKTEDİR
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve
Çekmeköy Kent Konseyi Başkanı Hatice Sıraç 3
Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile ilçede
yaşayan engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret
etti. Akman, Hanilçe ve Serkan ailelerinin misafiri
olan Başkan Poyraz, aile fertleriyle sohbet edip
istek ve taleplerini dinledi.
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Başkan Ahmet Poyraz, şunları kaydetti:
Dünyada insanların tamamının sağlıklı olması doğamız gereği mümkün değildir.
Günlük yaşam içerisinde mutlaka
çeşitli engelleri bulunan kardeşlerimiz olacaktır. Engelli olmak sa-

dece engelli insanların meselesi değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların
ortak meselesidir. İnsanların engelli olmaları
çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir
sonuç olmakla birlikte, engelli kardeşlerimizin
normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal
duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Bu
anlamda belediye olarak engelli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız imkânlarımız
çerçevesinde devam etmektedir. Bu
kardeşlerimizi topluma kazandırmak, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek bizlerin en
önemli görevleri arasındadır.”

Engelli olmak sadece
engelli insanların meselesi
değil, ailelerinin, çevrenin,
toplumun, kısacası tüm
insanların ortak meselesidir.
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NOTLAR-6
“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”

YAVUZ SULTAN SELİM (1512-1520)
ŞEHZADE SELİM TRABZON’DA
Şehzade Selim, Trabzon’da valilik
yaptığı 24 yıl boyunca “beylerbeyi”
gibi hareket etmiş ve “han” unvanı
kullanmıştır. Bunda bölgenin kritik
durumu da etkili olmuştur. Zira
o dönemler Erzincan ile Fırat’ın
doğusu Akkoyunlu hâkimiyetindedir. Karadeniz kıyıları dışındaki
Gürcistan toprakları ise Tebriz’e
bağlı ve haraç ödemektedir.
Fırat’ın batısı; Malatya, Divriği,
Adıyaman, Halep ve Mısır (Kahire)
Memluklerin elindedir.
Selim’in, Trabzon’un idari
bağımsızlığını elde etmesi için
kendisini gösterdiği anlaşılmaktadır. Gürcistan ve Çerkezistan’a
yaptığı seferler halk tarafından
memnuniyetle; “Yürü bre Selim devran senindir” türküleriyle
karşılanmıştır.
Dedesi Fatih; Selim ve diğer
şehzadeleri İstanbul’a istemiş,
görkemli bir sünnet merasimi
düzenlemişti. Selim, dedesiyle
ilgili bu anısını ileride özlemle
anlatacaktır.
Eğitiminde Hilmi Çelebi,

Taşköprülü Muslihiddin Mustafa
Efendi, Amasyalı Şeyh Hamdullah
ve Molla Muhiddin etkili olmuştur.
İyi derecede Arapça ve Farsça
bilen Selim, divan sahibi bir şairdir.
Ancak şiirlerini daha çok Farsça
yazar, rakibi Şah İsmail ise Türkçe
yazmaktadır.
Bu yıllarda sınır boylarındaki hareketliliği takip eden Selim, Gürcü
Krallığına yaptığı bir seferde başarı
kaydeder ve babası tarafından da
takdir edilir.
Siyasi ve dini bir sorun olarak
gördüğü Şah İsmail’in faaliyetlerini ise daha dikkatli takip eden
Selim, sınır hattındaki kaleleri
tamir edip sahillerin güvenliği
için gerekli gördüğü tedbirleri
merkeze sürekli rapor eder. Bu
arada İspir, Bayburt ve Erzurum’un güvenliğini sağlar.

geri çekilmek zorunda bırakır.
Şah İsmail, Erzincan’a 10.000
kişilik yeni bir kuvvet gönderir
ancak Selim, bu gücü de dağıtır
ve Şah’ın kardeşi İbrahim Mirza’yı Trabzon’da alıkoyar. Şah’ın,
Akkoyunlu toprağından kaçmasını
sağlayan Selim, Trabzon’a yoğun
olarak Sünni halkın yerleşmesini
temin eder ve bölgede çeşitli imar
faaliyetlerine ağırlık verir.
Şehzade Selim’in Kırım Hanı
Mengli Giray’ın kızı Ayşe Hafsa
Sultanla evliliği ise kardeşleriyle olan taht kavgası esnasında
belirleyici rol oynamıştır. Nitekim
Selim, Şehzade Korkut’la mücadelesinde kayınpederinin ciddi
desteğini alacaktır.

1507’de Şah İsmail’in, Dulkadiroğulları’na
karşı sefer
düzenlemesine karşı
Erzurum’a
yürüyen
Selim, onu

İKTİDAR MÜCADELESİ
mesine neden olan Kızılbaş tehlikesini görmeyerek
Şahkulu isyanının çıkmasına sebep olduğu kabul
edilir. Buna rağmen Sultan 2.Bayezid’in, tahtı Şehzade
Ahmet’e bırakmak için harekete geçtiği duyulur.
Şehzade Selim ise artık iktidarı devralmayı düşünmek-
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2. Bayezid’in sekiz oğlundan hayatta olanlardan
Şehinşah mücadeleye katılmadı. Korkut, Saruhan’da;
Ahmet, Amasya’da ve Selim Trabzon’da Sancakbeyi
olarak görev yapmaktalar. Taht için ilk harekete geçen
Korkut olur. Ahmet’in; Anadolu’nun felakete sürüklen-
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tedir. Bu yüzden babasıyla görüşmek üzere İstanbul’a
gitmek için ısrarla izin ister. Şehzade Korkut, Giray’a
ve babasına mektup yazarak Selim’i durdurmaya
çalışsa da başarılı olamaz.
Nihayet Sultan 2. Bayezid 1512 tarihli emirle Asakir-i
Mansure Serdarlığına getirildiğini bildirip memleketi
karışıklıktan kurtarmak için Selim’i İstanbul’a çağırır.
Bu davet, Selim’e hükümdarlık yolunun açıldığı
anlamına gelmektedir. Nitekim Padişah, ağır baskılar
karşısında tahttan oğlu lehine feragat eder. Babası
iktidardan çekildikten sonra Yavuz Selim, kendisi
ve tahtı için tehlike olarak gördüğü kardeşlerini ve

yeğenlerini bertaraf ederek iktidarı ele alır.(1)
Yönetim anlayışı ve kendine has tabiatı gereği “Yavuz”
adıyla anılan 1.Selim, Osmanlı Devleti’ni sekiz yıl
dirayetle yönetmiştir. “Allah seni Yavuz Selim’e vezir
yapsın” söylemi, onun bu yönünü ifade etmekte
ve halk arasında dilden dile dolaşmaktadır. Devleti
Doğu’da bir hayli genişletmek suretiyle oğlu Süleyman’a da ‘Cihan Devleti’ olması yolunda önemli bir
miras bırakmıştır.
Yavuz Sultan Selim; iddiası, aşkı-şevki ve gayreti olan
bir hükümdardır. Tarihin, kendisinden çok söz etmesi
de bu yüzdendir.

YAVUZ SELİM’İN
VEFATI

Yavuz Sultan Selim’in
Edebi Şahsiyeti

Yavuz Sultan Selim Han, bu defa Rodos’a sefer
hazırlığındadır. Ancak Çorlu’da, tam da babasına karşı iktidar mücadelesi verdiği Uğraş Köyü
yakınında vefat etti (21 Eylül 1520). Cenazesi
İstanbul’a gizlice nakledildi ve oğlu Süleyman’ın
gelmesiyle birlikte yapımı kendisi tarafından başlatılan Yavuz Selim Camii haziresine
defnedildi.

“Cihanda bana vatan aşkı kâfidir” diyen Yavuz, ‘Selimi’
mahlasıyla şiirler yazmış divan sahibi bir hükümdardır.
Zenbilli Ali Efendi, Şair Vehbi ve Kemalpaşazade gibi
şahsiyetlerle yaptığı yüksek düzeyli edebi sohbetler,
bazen de şiir müsabakalarına dönüşürdü.

Sırtındaki Şirpençesi çıbanından ötürü çok
ıstırap çekmektedir koca Yavuz. Bir ara acısı
ve yarasının durumuyla ilgili yanında bulunan
Hasan Can’a:
“Bu ne hâldir ” diye sorar.
Hasan Can’ın:
“Yüce Allah’la beraber olma halidir, sultanım”
demesi üzerine, koca sultan:
“Bre Hasan can! Sen bizi şimdiye kadar kiminle
zannedersin?” diye karşılık verir.

Bir Şiirin Hikâyesi
Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek
Giryemi kıldı hun eşkimi füzun etti felek
Şirler pençe-i kahrımdan olurken lerzan
Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek *

YAVUZ’UN İRAN SEFERİ
yağmur yağması sebebiyle Osmanlı Ordusu’nun su sıkıntısı
çekmeden on üç günde geçme
başarısı Yavuz’un kararlı ve dirayeti
sonucu olmuştur.

Yavuz Selim, yapacağı Mısır
seferini düşünerek Kürt bölgesinin de Osmanlı Devleti’ne bağlı
olmasının yararlı olacağı kanaatindedir. İdris-i Bitlisi’nin de
gayretiyle Doğu’da bulunan bütün
Kürt aşiretleri Osmanlı idaresine
girmiştir.(3)

Mısır ordusunu bozguna uğratan
Yavuz’a Halep’te kılınan Cuma
namazında; “Hadimü’l-Haremeyn”
diye hitap edilir. Mercidabık ve
Ridaniye Zaferleri’nden sonra
dört ay kadar Şam’da kalan Yavuz,
Ümeyye Camii, Atabey Nureddin,
Selahaddin Eyyubi ve Muhiddin
İbn Arabi türbelerinin bakımlarını
yaptırmıştır.

Mısır seferi esnasında Osmanlı
ordusunun, Sina Çölü’nü geçmesi
büyük bir olay olarak görülmüştür.
“Fatihler yolu” olarak bilinen ve
daha önce sadece Perslerle Büyük
İskender tarafından geçilebilen
Sina Çölü; Allah’ın hikmeti olarak

Yavuz Sultan Selim İstanbul’a
dönerken beraberinde, pek çok
bilginin yanı sıra son Abbasi Halifesi el-Mütevekkil de vardır. Memluk Devleti yıkılmış, Mısır Osmanlı
Devleti’ne bağlanmış ve hilafetin
merkezi de artık İstanbul’dadır.

Efsaneler anlatılır
durur bu dizelere dair.
Törenler düzenlenmiş günlerce, düğün
dernek kurulmuş. Ne
olmuşsa, kız daha
düğün sona ermeden
ölmüş. Aşkına kavuşamayan padişah
da mezar taşına, bu
dörtlüğü yazmış. Neredeyse bir dünyayı
elinde tutma yetkisine sahip padişahın
elinden kayıvermiş
sevdiceği…

Bütün dünya benim olsa, gamım gitmez nedendir?
Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu
MURABBA:
Gözlerin fitnede ebrun ile en-baz mı ki
Dil asılmağa iver zülfüne can-baz mı ki
Bizi kahr eylediğin lütfuna agaz mı ki
Neyi ki şive mi ki cevr mi ki naz mı ki **
Vezni Aher: Dizelerin ilk kelimeleri yukarıdan aşağıya dizildiğinde aynı dizeyi
veren dâhiyane incelik:
Sanma şahım
herkesi sen
sadıkane yar olur.
Herkesi sen
dost mu sandın
belki ol ağyar olur.
Sadıkane
belki ol/bu âlemde/
dildar olur.
Yar olur
ağyar olur
dildar olur
serdar olur.

17

16

Mezhepleri farklı olsa da aynı dine
mensup iki ordunun karşı karşıya
geldiği Çaldıran Savaşı Yavuz Selim’in ilk büyük savaşıdır ve zaferle
neticelenmiştir. Buradan Tebriz’e

yürüyen Yavuz, kışı geçirmek
üzere daha sonra Amasya’ya
hareket eder. Kemah ve Bayburt’u alarak Maraş ve Elbistan’da
bulunan Dulkadiroğulları hükümdarlığına da son vererek İstanbul’a
döner.

Ödüllü yarışmaya ilgi büyük olur, lakin Sultan hiçbir şiiri
beğenmez. Bu arada Şair Vehbi, yazdığı; “Ezelden gam
türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu” cevabî mısraını
müftünün adıyla yarışmaya gönderir. Yavuz Selim, şiiri
beğendiği gibi, şair Vehbi’nin üslubunu da tanımıştır.
Gelen müftüye: “Bu mısra ile mükâfatı hak ettin, lakin
bu mısraın gerçek sahibi kimse o gelsin” der. Müftü
olup-biteni anlatınca koca hükümdar şairine, edebiyatımız da ünlü dizesine kavuşur:
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Yavuz Selim, potansiyel tehlike
olarak gördüğü grupları yok edip
bertaraf ettikten sonra cihangirlik iddiasının önündeki en büyük
engel olan Şah İsmail Şia’sına
karşı harekete geçti. Zira Şah
İsmail, Anadolu’nun her yanına
Dai/propagandistler göndererek
tarikatını yaygınlaştırmak adına
Şiilik propagandası yaptırmaktaydı
(2). Belli ki Tıpkı Timur gibi, Şah
İsmail de Anadolu’yu tamamen
egemenliğine almak istemekte,
önünde en büyük engel olarak
gördüğü Osmanlı’yı da bu yüzden
ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Rivayet odur ki; Şam’da bir Türkmen kızı,
otağını temizlerken gönlünü kaptırmış koca
padişaha. Dayanamayıp çadırın direğine “seven insan ne yapsın” diye yazıvermiş cesaretle.
Padişah o yazıyı görüp “hemen derdin söylesin”
diye karşılık vermiş. Zavallı kız yazılan cevabı
görünce hem sevinçli hem de ürkek bir
tavırla: “Ya korkarsa neylesin?”
deyivermiş. Babacan bir cevapla
noktayı koymuş Yavuz Sultan
Selim: “Hiç korkmasın
söylesin.”

Şair Vehbi, bir sohbet neticesinde Yavuz Selim’e gönül
koymuş ve sırra kadem basmıştır. Van Müftülüğünde
kâtiplik yapmaktadır. Sultan, bu değerli şairi bularak
gönlünü almak ister. Bunun için de bir mısra yazarak
yarışma düzenlenmesini ister. Kayıplara karışan Şair
Vehbi’nin, en uygun cevabı yazacağını ve dayanamayıp
yarışmaya da katılacağını düşünmektedir. Mısra şöyledir: “Bütün dünya benim olsa, gamım gitmez
nedendir?”
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Devrin Mümtaz Şahsiyetleri
MİMAR SİNAN
Yavuz döneminde
Kayseri-Ağırnas
(Rum) köyünde
dedesi Abdülmennan’ın evinden 12- 15
yaşlarında devşirme
olarak İstanbul’a
getirilir. Kendi ifadesiyle; “Bu hakir, Sultan
Selim Han-ı Evvel’ in
gülistan-ı saltanatının
devşirmesi olup Kayseri’ye sancağında ibtida oğlan devşirmek ol zamanda
vaki olmuştur.” Yazdığı bir şiirde de bu durumu:
“Anın devşirmesiysem kemine
Aceb lütfeylemiştir bu hezin”
şeklinde dile getirmiştir. (Tezkiretü’l’Ebnan)
Sinan o yıllarını şöyle anlatır: “Acemi oğlanlar arasında sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı
olarak ve kendi isteğimle dülgerliği seçtim. Sonunda
tıpkı bir pergel gibi, bir ayağım sabit olarak merkez ve
çevreyi gözledim. Sonunda, yine tıpkı bir pergel gibi
yay çizerek görgümü arttırmak için diyarlar gezmeye
istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve
Acem ülkelerinde gezip- tozdum. Her saray kubbesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak
bilgi ve görgümü arttırdım…” (Tezkiretü’l-Bünyan).
Devşirmeler daha çok İstanbul ve Edirne saraylarında
yetiştirilirdi, Sinan ise Enderun’a ayrılanlar arasındadır.
17 yıl yeniçeri olarak çalışıp 1538 yılından itibaren baş
mimarlığa atanmış, orduda çeşitli seferlere katılmıştır.
Kanuni ordusuyla gittiği Rodos ve Belgrat’ta parlak
ve canlı bir medeniyet keşfetmiş ve kendisi için ufuk
açıcı olmuştur.
Arkadaşı Sai Mustafa Çelebi’ye, kendisini şöyle ifade
ederek ondan hayatını ve eserlerini yazmasını ister:
“Bir gün, mutlu padişahın baş mimarı olan Abdülmennan oğlu Sinan; güçsüz bir ihtiyar olunca tarih sahifesinde ad ve şan bırakarak hayırlı dua ile anılmasına
vesile olmak üzere, kırık kalpli, değersiz, düşkün olan
bu duacı…”

Hattat, şair ve siyaset adamı olan Bitlisi, daha çok
Farsça kaleme aldığı Heşt Bihişt (8 cennet kapısı) adlı
eseriyle tanınır. Eseri kendisinden sonra tarih yazıcılığı
alanında yeni bir tarz olarak kabul edilmiştir.
Yavuz Sultan
Selim devrinde
önemli
hizmetlerde
bulunan Bitlisi,
Padişaha Şark
politikasında
danışmanlık yapmıştır.
1514 yılında
gerçekleştirilen İran seferine ve Çaldıran
seferine katıldı.
Öncü kuvvetlerle gittiği
Tebriz’de,
şehri teslim
alan ve padişahı karşılayanlar arasında yer alır. Yaptığı
konuşmalarıyla sükûneti sağlar ve Tebriz halkını Osmanlı yönetimine ısındırmada önemli rol üstlenir.
Kürdistan bölgesinde etkili ve saygın bir şahsiyet olan
Bitlisi’nin, maiyetindeki on bin yerli gönüllü askerle
Safevi komutası altındaki Diyarbakır’ın kurtarılmasında
büyük katkısı olmuştur. İdris-i Bitlisi; Mısır seferindeki
hizmetlerinden dolayı, merkezi Diyarbakır’daki Arap
ve Acem kazaskerliğine atanmıştır.
Kaynaklar Bitlisi’nin güzel huylu, etkili konuşan, kalemi güçlü, dindar, bilgili, yardımsever ve özellikle de
siyasetin inceliklerini bilen biri olduğunu söyler.
Tıp, felsefe, tasavvuf, siyaset, ahlak ve tarih gibi
ilimlerle meşgul olan Bitlisi, Türkçe-Arapça ve Farsça
eserler kaleme almıştır. Kanuni Sultan Süleyman’a da
şark seferleri konusunda tavsiyelerde bulunan İdris-i
Bitlisi, son yıllarını İstanbul’da geçirdi, mezarı Eyüp’tedir (1520).

KEMALPAŞAZADE

Ali Cemali Efendi, Fatih devri ulemasındandır. 1503
yılında Şeyhülislamlık makamına getirilmiş ve üç
padişah döneminde, yaklaşık 24 yıl bu görevde
kalmıştır. Yavuz Sultan Selim’e: “İslam’a aykırı karar
verir de infazlarda bulunacak olursan vallahi, hal’ine
(görevinden alınman yönünde) fetva vermekten
çekinmem!” diyebilen vakur, cesaretli ve şahsiyetli bir
âlimdir.

Asıl adı Şemseddin Ahmet’tir. 2.Bayezid’e şehzadelik
döneminde lalalık yapan büyük babası Kemal Paşa’ya
nispetle İbn-i Kemal veya Kemalpaşazade olarak
bilinir. Edirne ve Sahn-i Seman müderrisliği görevlerinde bulundu. Osmanlı Tarihi yazmakla görevlendirildi. Tevarih-i Al-i Osman’ı kaynak eserdir.

Bürokraside
Şeyhülislamlık
makamının,
dini kontrolü
sağlayacak
biçimde
veziriazamlık
makamı gibi
görülmesi
konusunda
ilk önemli
adım onun
görevi sırasında atılmıştır.
Görevlilere
ancak hukuki kurallar
çerçevesinde
ceza verilebileceğinde
ısrar eden
Ali Efendi;
bu yönüyle
padişahın
şahsi uygulamalarının
önüne geçtiği
ve görevlerine sınırlama
getirdiği ileri sürülür.
Kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları-fetvaları,
penceresinin altına astığı bir zenbile bıraktığı için halk
arasında daha çok “Zenbilli” diye bilinen Ali Cemali
Efendi Fatih/Zeyrek’te metfundur.

Osmanlı kamuoyunu Safeviler’e karşı hazırlamak
amacıyla kaleme
aldığı risalede Şah
İsmail ve akidesine
güçlü eleştiriler
yöneltir. Şiilerle
yapılacak savaşın
da ‘cihat’ sayılacağını belirten
İbn-i Kemal, bu
savaşın dini/
hukuki gerekçelerini hazırlayarak savaşa
rıza göstermeyen devlet adamlarına karşı padişahı
güçlendirmiştir. Katıldığı Mısır Seferi’nde padişahtan
büyük itibar görür ve Mısır tahririnde görev alır. Bu
sefer dönüşünde atının ayağından sıçrayan çamurların padişahın kaftanını kirletmesi üzerine Yavuz
Selim: “Ulema ayağından sıçrayan çamurların medar-ı ziynet ve övünç kaynağı olacağını söyleyerek
kaftanının, ölümünden sonra sandukası üzerine
örtülmesi” vasiyetinde bulunur. Zenbilli’den sonra
Şeyhülislamlığa getirildi(1526).
Kemalpaşazade, tasavvufun asıl maksadından saptığı
görüşündedir. Sufilerin yaptığı raks, sema ve devranın
haram olduğunu ileri sürer. Toplumun düzeni ve
devletin bekasını tehdit edecek bu tür hareket
ve davranışların ortaya çıkmasına engel olmaya
çalışmıştır. Cenazesini sadelikle defnedilmesini ve
türbe yapılmamasını vasiyet etmiştir.(4)
Dönemlerinde üç padişahın sevgi ve saygısını kazanan Kemalpaşazade, tefsir, hadis, fıkıh başta olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, dil, tıp alanlarında
eserler veren çok yönlü kişiliği ile Osmanlı ilim ve
kültürünün en önemli temsilcilerinden biridir.

*Bilmem ki gözlerime nasıl bir büyü yaptı felek/Gözümü kan içinde bıraktı, aşkımı artırdı
Pençemin(gücümün) korkusundan arslanlar bile titrerken/felek beni bir ahu gözlüye esir etti.
1-Prof. Dr. Yaşar Yücel- Prof. D. Ali Sevim, Klasik Dönemin üç Hükümdarı, Fatih-Yavuz-Kanuni
2-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarih
**Gözlerin acaba fitnede kaşlarınla ortak mıdır?/Gönül, zülfüne(saçına)asılmak için acele edip duruyor.
Acaba can-baz mıdır? Cambaz mıdır? Yoksa can ile mi oynamaktadır?/Bizi kahredişin acaba lütfuna
başlangıç mıdır?/Acaba nedir? İşve midir? Cevr midir? Naz mıdır?
3-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Aynı eser
4-Şerafettin Turan, TDV. İA. İlgili madde

Hikmet TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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Sinan, padişahtan mezar yeri için izin ister. Süleymaniye Camii yakınında Ağa Kapısı köşesinde kendi
mülkü olan sahanın uç noktasına türbesini inşa etmiştir. Kanuni’nin yanında gösterişten uzak olmasına
da özen göstermiştir. Son derece ahenkli ölçülerde,
bir yüzük taşı görünümünde ve üçgen arazinin uç

noktasına pergele benzer tarzda oturtmuştur.
Mezar taşında “Geçti bu demde dünyadan mimarların
piri Sinan” mısraının yer aldığı Sinan, 1587 yılında
öldüğünde doksan iki yaşındadır ve bunun kırk iki
yılını ‘hassa mimarı’ olarak geçirmiştir.

Parayla
Saadet
Olmaz!

MİLLİ PİYANGO TALİHLİLERİNİN İBRETLİK SONU

Her yılbaşında büyük bir heyecanla
beklenen Milli Piyango çekilişi, bilet alan on
binlerce insana zengin olma hayali kurduruyor. Lüks evler, pahalı arabalar, yurtdışı
tatilleri ve bitmek bilmeyen zevk ü sefa…

1

A. B.: Uzun süredir işsiz olan 9 çocuk babası talihlinin
çeyrek biletine 1 milyon 250 bin TL ikramiye çıkmasıyla hayatı kökünden değişti. İlk iş olarak kendisine peruk alan A. İstanbul’a yerleşip eşinden boşandı.
Kendini gece hayatına kaptıran A. B. bir süre sonra
gece kulübünde tanıştığı bir kadınla evlendi. Eşi 5
aylık hamileyken borç batağına girdi. İlk eşinin kapısını
çalarak onun üzerine yaptırdığı gayrimenkulleri satıp
parasını vermesini istedi. Olumsuz yanıt alınca bunalıma girdi ve canına kıydı.

2

M.S.: Denizli’nin Sarayköy
ilçesine bağlı bir köyde
yaşayan M. büyük
ikramiye kendisine
çıkınca şaşkınlığa
uğradı. İlk iş olarak
köyde ev yaptıran
M., parasını iktisatlı
kullanamadığı için tüm
servetini kaybetti ve
devletin verdiği yaşlılık
parasıyla geçinmek zorunda
kaldı. Yanan evini köylüler kendi aralarında topladıkları
paralarla tamir ettirdi. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen M. S. bir barakada yapayalnız bir şekilde
donarak öldü.

Peki, daha şaşalı ve lüks bir hayat düşleyen
piyango talihlilerini gerçekte nasıl bir hayat
bekliyor? Piyango ile büyük ikramiyeyi kazanan fakat hayatı alt üst olan talihsiz talihlilerin ibretlik sonlarını sizler için derledik.

3

Andrew Jackson Jack Whittaker: Amerika’nın Batı
Virginya eyaletinde müteahhitlik yapan Jack, Powerball
şans oyunundan tamı tamına 314 milyon dolar kazandı.
Bu miktar o
zamana kadar Amerika
Birleşik Devletleri’nde
tek bir
kişinin
kazandığı
en büyük
ikramiyeydi.
O zamana kadar oldukça iyi bir yaşamı ve malvarlığı
bulunan Jack, birçok cemiyete ve kendi kurduğu vakfa
yüklü miktarlarda bağışta bulundu. Fakat şanssızlıklar
peşini hiç bırakmadı. Alkollü araç kullanmaktan ve
tehdit suçundan hapse girdi. Bir kadını taciz ettiği
gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Hırsızlar arabasından
önce 545 bin dolar, sonra da 200 bin dolar çaldı. Evi
tam 7 kez soyuldu. Yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. Karısı tarafından alkolik olduğu gerekçesiyle terk
edildi, torununun erkek arkadaşı evinde ölü bulundu.
Torunu birkaç ay sonra evinde -aşırı dozda uyuşturucu
kullanmaktan- ölü bulundu. Aynı yıl içinde kızı da bilinmeyen bir sebepten ötürü öldü. Tüm hayatı altüst olan
Jack Whittaker ‘’Keşke o bilet elime geçtiğinde yırtıp
atsaydım’’ dedi.

4

N. Ç.
Evli ve 3 çocuk babası olan N. Ç. Milli Piyango’dan aldığı parayla
şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyince iflas etti ve
işsiz kaldı. N., insanların çoluğunun çocuğunun rızkından artırarak bilete yatırdıkları paradan hayır gelmeyeceğini fakat bunu
geç idrak edebildiğini itiraf etti. ‘’Sefa kısa sürdü. Bilet alan herkesin ahı var bu parada. Araştırdım, kimseye hayır getirmemiş
bu para’’ diyerek maddi manevi çöküşünü özetledi.

5

Roger Griffiths: İngiliz iş adamı
bilişim sektöründe çalışırken
sayısal lotodan 5 milyon 49
bin lira kazandı. Önce lüks bir
ev ve araba aldı. Eşine güzellik merkezi açarak çocuklarını özel okula kaydettirdi.
Ailesiyle dünya turuna çıktı ve
ciddi paralar harcadı. Okul arkadaşlarıyla albüm yapma hayalini gerçekleştirdi. Klip dahi çektikleri albüm hiçbir başarı elde
edemedi. Klasik sona yavaş yavaş yaklaştılar. Mali sıkıntı yaşamaya başladıkları dönemde evlerinin yanmasıyla ekonomik olarak
çöktüler. Çocuklarını özel okuldan aldılar. Ardından iflaslarını
açıkladılar. Roger, eşini aldattığı için evden ayrılmak zorunda kaldı.

8

O. K.’nın Borçlarını ödeyemediği için cezaevine giren K.’nin kaderi biletine 340 trilyon
isabet etmesiyle değişti. Borçlarını ödedikten sonra yaptığı ilk iş eşinden boşanmak
oldu. Ardından genç bir şarkıcıyla nişanlandı. Kısa sürede ayrıldığı nişanlısının yerini
yeni sevgililer aldı. Tüm parasını eğlence
hayatına, hiç tanımadığı akrabalarına harcadı. 3 yıl içinde tükettiği servetini nasıl kaybettiğini, kendisi de anlamadı. Neredeyse
tüm akrabalarına ev aldı, para istemeye
gelen hiç kimseyi eli boş çevirmedi. Öyle ki,
önceden borç ister düşüncesiyle kendinden
kaçan herkes kapısını çaldı. Parasının peşine
sadece eş dost düşmedi elbette. Mafyayla
da karşı karşıya geldi. Parasını ve canını bir
arkadaşının sayesinde kurtardı. K’nın şansı
bir kez yüzüne gülmedi. Büyük ikramiye
isabet ettikten sonra 20 kez 5 tutturdu. Tüm
servetini lüks yaşam ve kadınlar için harcayan K. yaşadıklarını:
“Kime çıkarsa çıksın o bu parayı harcayıp
bitirecek. Bu paranın direksiyon ve freni
yok, yönetemiyorsunuz” şeklinde ifade etti.
O. K. şimdilerde eşine aldığı bir evde emekli
maaşı ile geçinmeye çalışıyor.

6

O.U.
Aldığı bilete 7 trilyon isabet eden talihli, kazandığı paranın sefasını ancak 3 sene sürebildi. Oto yedek parça dükkânı olan ve
minibüsçülükle uğraşan O. parasını fasulye ve soğana yatırdı.
3 yıl boyunca istediği kazancı elde edemedi. İşleri ters gidince
kızı evi terk etti. En sonunda iflas eden O., bu paranın kendisine
hiç hayır getirmediğini, bir arkadaşının ‘’Bu para sana felaket
getirir’’ dediğini, gerçekten de hiç rahat bir yaşantısının olmadığını dile getirdi.

7

Jeffrey Dampier: Oldukça cömert
biri olan Dampier, piyangodan
kazandığı 20 milyon dolar ile anne
babasına ve 9 kardeşine ev aldı.
Parasını arkadaşlarına da harcamaktan çekinmeyen milyoner,
baldızının kıskançlığına kurban gitti.
Zengin olduktan sonra sık sık tüm
aileyi bir araya toplayan toplantılar
düzenleyen Dampier, baldızının organize
ettiği bir aile yemeğine katılmak üzere bindiği arabasında baldızı
ve onun erkek arkadaşı tarafından kaçırıldı. Başına ve vücudunun
çeşitli yerlerine aldığı kurşunla yaralanarak olay yerinde yaşamını
yitirdi. Baldızı ve erkek arkadaşı ömür boyu hapse mahkûm edildi.

9

M. S.: Çiçekçi bir kadının kendisine verdiği
2 lirayla piyango bileti alan M., 10 trilyon
ikramiye kazandı. M.S. felaketle sonlanan
günlerini şöyle anlatıyor: ‘’Lokantalarda
ödediğim paranın 5-6 katını bahşiş olarak
bırakıyordum. Bir ayda 150 memurun
maaşını yiyordum. Para eşime kalmasın
diye harcamaya başlamıştım. Eşime
evlenirken aldığım 1 kilo altını dahi satıp
parasını yedim. Evdeki eşyaları sattım,
eşimi annesinin yanına gönderdim. Eşimin
açtığı boşanma davasıyla boşandım. Zevk ü
sefaya dalınca tüm paramı kaybettim. Gece
bekçiliği ve ayakkabı boyacılığı yaparak
geçinmeye başladım.’’

Kudüs
Kanayan Yaramızdır…

Mescid-i Aksa’yı
Gördüm Düşümde...
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde,
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu.
Varıp eşiğine alnımı koydum,
Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu
Gözlerim yollarda, bekler dururum
'Nerde kardeşlerim' diyordu bir ses.
İlk kıblesi benim ulu Nebimin
Unuttu mu bunu acaba herkes.
Şimdi kimsecikler varmaz yanıma
Resulden yoksunum, tek ve tenhayım.
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım.
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslüman'a selam diyordu.
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu.
Mehmet Akif İnan

Mescid-i Aksa

Kubbetü’s - Sahra

Köşe Yazısı

Haberler

ÇEKMEKÖY KUDÜS İÇİN

TEK YÜREK
Kendisini dünya vatandaşı olarak tanımlayan Lübnan asıllı,
ABD’li şair-yazar Halil Cibran’ın haykırışı…

EY KAVMİM!

Ocak 2018

madıkça hiçbir acıyı duymazsın. Örümcek olsan
Hazreti Muhammed'in saklandığı mağaraya bir
ağ örmezsin. Her koyun gibi kendi bacağından
asılır, her koyun gibi tek başına melersin.
Ey kavmim... Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin beni hiç dinlemezsin. Ölülerine dönüp de
bakmazsın. Lut kavminden de değilsin hazdan
olmayacak mahvın. Ama arkana baktığın için taş
kesileceksin. Ve sen kendine bile ağlamayacaksın.
Komşun aç yatarken sen tok olmaktan hayâ etmezsin. Hazreti Musa önünde Kızıldeniz'i açsa o
denizden geçemezsin. Tanrıya inanır ama firavunlara taparsın.

Ocak 2018
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Ey kavmim... Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin beni hiç dinlemezsin. Korkarsın kendinden
olmayan herkesten. Ve sen kendinden bile korkarsın. Hazreti İbrahim olsan, sana gönderilen kurbanı sen pazarda satarsın. Hazreti İsa'yı gözünün
önünde çarmıha gerseler, sen başka şeylere
ağlarsın. Tevrat'ı, İncil'i, Kur’an'ı bilirsin. Hazreti
Davud için üzülür ama Golyat'ı tutarsın.
Ey kavmim... Sen ki peygamberlerinin dediklerini
bile dinlemedin beni hiç dinlemezsin.
Ey kavmim... Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin beni hiç dinlemezsin. Sana yapılmadıkça
işkenceye karşı çıkmazsın. Senin bedenine dokun-

Binlerce
Çekmeköylü
Taşdelen
Meydanı’nda
Kudüs için
toplandı
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Haberler

Haberler

Protesto gösterilerinde vatandaşlara seslenen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
şöyle dedi: “Peygamber Efendimiz
başta olmak üzere Hz. Ömer'in,
Selahattin Eyyubi'nin ve bütün
ecdadımızın yadigârı olan Kudüs
için buradayız. Rabbim bu kararı
alan ve destekleyenlerin zulümlerini yüzlerine çarpsın. 1948’den
bugüne sistematik olarak yapılan
bu girişimlerde temel hedef olan
Kudüs’e dil ve el uzatacak kadar ileri gittiler. Hem İsrail hem
ABD bilsin ki Kudüs İslam’ın ve
Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bugün göreceksiniz, tüm
Müslümanlar Kudüs’ün statüsünün
değişemeyeceğini dünyaya
haykıracaktır.”

A

merika Birleşik Devletleri’nin uluslararası
hukuk kurallarını çiğneyerek yaptığı tek taraflı
açıklamayla özel bir statüde bulunan Kudüs’ü
İsrail’in başkenti olarak tanıdığına dair yaptığı
açıklamalar, tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de de
protesto edildi. Cuma namazı çıkışında Sultan Murad
Caddesi'nde toplanan binlerce Çekmeköylü tekbirler ve
sloganlar eşliğinde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’ni
protesto etti.

Ocak 2018

Ocak 2018

26

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, CHP İlçe Başkanı
Hüseyin Kızıltaş, MHP İlçe Başkanı Cenap Yağmur,
Saadet Partisi İlçe Başkanı Yunus Başer ve İlçedeki
Sivil Toplum Kuruluşlarının hazır bulunduğu protesto
gösterilerinde TBMM'de yayınlanan ortak bildiri okundu.
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Röportaj

Röportaj

Farklı formatı ve kalitesiyle
dikkatleri üzerine çeken bir
programa imza atıyorsunuz.
Bize kısaca programınızdan
bahseder misiniz?
Öncelikle güzel dilekleriniz ve
tespitleriniz için teşekkür ederim. 9 sezondur birbirinden ilgi
çekici konularla ve konunun
uzmanı konuklarla seyircinin
sahiplendiği, büyük ilgi gösterdiği
bir marka oldu “Gündem Ötesi”.
Bu hem muhteşem bir his hem
de büyük bir sorumluluk. Bilginin
ve vicdanın çağımızın mühim
meselelerinden olduğuna inanıyorum. Zorlu bir
coğrafyanın evlatları olarak her
anlamda bilgiye sahip olmalıyız.
Çağın acımasızlığına ise, vicdanlarımız siper olmalı. Varoluşumuz
için ikisi de şart. Bilgileneceğiz
ki kurulan tuzakları göreceğiz,
medeniyetimizi özgür ve özgün
kılacağız. Aynı zamanda vicdanlarımız körelmeyecek, vicdanlı
bireyler olacağız. Dünyada vicdansız bilginin ne kadar tehlikeli
olabileceğini gördük ve görmeye
devam ediyoruz. Gündem Ötesi
ile yıllardır bilginin güç olduğuna
vurgu yaptık. “Bilgi güçtür” dedik. Bu sözlerimiz
sloganlaştı ve Gündem Ötesi
bilginin güç olduğuna inananların programı oldu. Kitap
fuarlarında, konferanslarda
karşılaştığım insanlardan çok
güzel geri dönüşler alıyorum.
Aileler, erkekler, kadınlar, gençler
seyirci kitlemiz oldukça geniş.

Çıkardığımız “Osmanlı’yı Öğreniyorum” kitabı ile çocukların da
büyük ilgisiyle karşılaştım. Bu
sezon küçük seyircilerimizin oranının da arttığını
gördüm. İşin açıkçası şaşırdım
ama çok mutlu oldum. Çocuklar
bilgiye inanıyorsa o toplumun
değişimi pozitif olacak demektir.
Programımız TRT1 ile güzel bir
uyum da yakaladı. TRT1 izleyiciye
temiz daha da önemlisi izlemeye değer bir ekran vadediyor.
Programın ilk ortaya çıkışı ve
verdiği mücadele ilginçtir. Ebru
Yücel ile bu program konseptini ilk oluşturduğumuzda ne
yapmak istediğimizi anlatmakta
çok zorlanmıştık. O dönem farklı
televizyonlarda ayrı ayrı, tarih,
sağlık, bilim, teknoloji, güncel,
dini programlar vardı
ama biz hepsini
bir araya getirdik.
Bu yaklaşımımız
tuhaf bulundu. Şimdi çok
alışılmış benzerleri yayılmış
bir formattan
söz ediyoruz.
İlk zamanlarında bu
çok aykırı
bir fikirdi.
Biz Gündem
Ötesi konseptini geliştirince o ana kadar
konuşulmayan
ama merak edilen

her konu bu programın içinde
konuşulabilir hale geldi. Bu da
programın çok kısa bir sürede ilgi
odağı olmasını sağladı. Gündem
Ötesi dinler tarihinden gizli tarihe, komplo teorilerinden, tarihin
az bilinen noktalarına, parapsikolojiden bilimsel keşiflere,
sağlıktan astronomiye büyük bir
alanın en merak edilen
sıra dışı konularına
hakim bir format
oldu.
Gündem Ötesi
Kitaplığı olarak
yayınladığımız
kitaplarımızda
alanında öncü
kitaplar. Onların da
benzerleri oluşmaya
başladı. Konsept
oluşturmak,
ilk adımları
atmak
heyecan
verici ve
unutulmaz.
Bununla gurur
duyuyoruz.
7’den 70’e
herkesin
tanıdığı Pelin ÇİFT
renkli pencerenin
dışında nasıl
biri? Gün

29

28

Pelin Ç
ift

has sunumuyla her gün evlerimizin vazgeçilmez misafiri o… Bulunduğu
yeri sonuna kadar hak eden güçlü ve disiplinli bir televizyon starı o…
Karşınızda ekranların vazgeçilmez yüzü Pelin Çift. Yılların tecrübesi
Pelin Çift ile gerçekleştirdiğimiz çok özel röportajımız başlıyor.
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İLMEK İLMEK
İŞLEYEREK
ELDE ETTİĞİ
KARİYERİNİ
SONUNA
KADAR
HAK EDEN
BİR İSİM

7’den 70’e her yaştaki insanın göz bebeği o… Güzel yüzü ve kendine

Röportaj

Kendinizi sonradan seyrettiğiniz olur mu,
beğenmediğiniz ya da beğendiğiniz özellikleriniz var mı?
İzlemem ama sorgularım. Zira kendimi
sonradan izleyen biri değilim çünkü
ekranın her anında ben varım. Mesela dizi
oyuncusu olsam izlerdim, nasıl kıvırmış
mıyım, rolün içine girebilmiş
miyim diye. Ama içimden geldiği
gibi konuşan, davranan, hissettikleri
yüzünden gözünden mimiklerinden
anlaşılan biri olduğum için oturup
kendimi eni konu izlemiyorum. Sadece
ışık nasıl olmuş diye bakarım. Kitap
fuarlarında, konferanslarda ya da sokakta
karşılaştığım insanlar bana ekrandan çok
daha genç göründüğümü söylüyorlar.
Ekranın benim için handikap yarattığı
tek konu bu. Bir de bir konu araştırırken
kendi videolarımla karşılaşıyorum. Mesela
zamanında bir konu yapmışız, kendimi
bir anda videonun içinde bulabiliyorum.
“Ne güzel program yapmışız” diyorum
ya da “bak bak ne güzel sormuşum”
diyebiliyorum. Aslında kendimi eleştiren
biriyim ama çok şükür ki bugüne
kadar ekranda keşke şöyle yapsaydım demedim. Ekranla ilgili önemli
avantajlarım olduğunu düşünüyorum.
Bunlardan ilki samimiyetim çünkü en
çabuk ulaşan duygu. İkincisi meraklı
bir kişiliğimin olması. En önemlisi ise,
izleyicinin beni tanıyor olması. Artık
gözümü açışımdan, elimle kolumla
olayın içine girişimden, sesimin tonundan bile neyi niçin yaptığımı biliyorlar. Bir programcı her yayın sonrası
kendini sorguya çeker, gözden geçirir,
birikimle bu sorgulamanın süresi ve
şiddeti azalır. Yaptığınız işten emin
olmaya başlarsınız. Ama yine de
karşınızda çok büyük bir kitle var.
Herkesin sizin gibi düşünmesini,
anlamasını bekleyemezsiniz.
Canlı yayın ip cambazlığı
gibidir. Konuğunuzun ağzından çıkacak bir söz sizi yere
çakabilir. O yüzden şeffaflık ve samimiyet sizin
paraşütünüzdür. Seyirci
sizi çözerse, canlı yayın
kazalarını bertaraf
edersiniz.

de tanıyınca profil isimleriyle seslenince şaşkınlığa
uğrarlar. Ama bu iş böyledir; değer vereceksiniz ki
değer göreceksiniz.
Eleştirilmeye tahammülünüz var mıdır?
Elbette var ama her konuda olduğu gibi bu konuda da iyi niyet ararım. İyi niyetli eleştiriler değerlidir karşınızdakinin bir engele çarptığını görür onu
atlatmasını istersiniz. Bir de sabit fikirleri yüzünden
aslında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların
eleştirileri var. Onları zaten artık kimse ciddiye
almıyor. Neyse ki, bu konuda da şanslı olduğumu
düşünüyorum, eleştiri alan biri değilim.
Yayına çıkmadan önce mutlaka
yaptığınız bir şey var mı?
Eğer bir uğurdan, tılsımdan söz ediyorsanız yok. Yayına çıkmadan önce
sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yaparım. Konuğumuzla
fotoğrafımızı çeker koyarım. Ve
program içinde soru ve görüşleri
almak için kullanacağımızı etiketimizi
açıklarım. Malumunuz sosyal medyada seyircilerimiz sayesinde büyük
bir güç olduk. Hele haftalık ve aylık
program sıralamalarında dizilerin
yanında kendimizi gördüğümüzde
aldığımız hazzı size anlatamam.
Hepsi seyircimizin azmi sayesinde.
Onların çabaları, dikkatleri ve ilgileri
için teşekkür ediyorum. Özellikle
sıkı takipçilerimizi dışarıda
gördüğümde tanırım.
Onları fuarda, konferansta gördüğüm-

Şöhretle birlikte pek çok kişi kendini çevrim dışı
bırakıyor. Bu hastalık derecesine varan egoyu siz
nasıl yendiniz?
Egoyu yenmenin en basit yolu, şöhretin de bir sınav
olduğunu bilmek. Popülerliği kaldıramayan,
şımaran, en önemlisi had çizgisini aşan insanları gördükçe onlar adına utanıyorum. Güzellik, para pul, şöhret, unvan bunlar geldiği
gibi gidebilir. Ben haddimi bilen biriyim. En
önemlisi varlığımı şöhretle tanımlayan biri
değilim. Bu uzun bir yolculuk. Oldum ben
aştım demek her işte olduğu gibi bu işte de en
büyük tuzak. Kendini bil mottosu içinde had
bilerek yaşamak lazım. Âlime sormuşlar en iyi
neyi bilirsiniz, âlim kişi “haddimi bilirim” diyerek cevap vermiş. Olayın özeti bu. Adil olmak,
saygı duymak, empati yapabilmek… Benim
üzerinde gayret gösterdiğim üç unsur çünkü
bugün değilse de yarın muhakkak nasıl
davrandıysanız size geri dönecektir.
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Hayatınızda dönüm noktası
olarak tabir edeceğiniz bir
zaman dilimi var mı?
Zaman sözcüğünün sırlı bir
etkisi olduğunu düşünüyorum. Öyle bir kavram ki, bazen
akışı kolaylaştırıyor, bazen
çok zorlaştırıyor. Çok yakın
bir zamanda sevgili annemi
bir hastalık sürecinde kaybettim. Zamanın genişleyip tüm anları, heyecanları,
sevinçleri, ümitleri yuttuğunu
hissettiğim zamanlardı.
Annem benim için biricik
olmasının dışında, yoldaş,
sırdaş, akıl danıştığım kişiydi onsuz zaman nasıl akar
bilmiyordum, korkuyordum.
O zaman zarfında hayatta
önem ve değer verdiğim
şeylerin derecelerinin
değiştiğini gördüm. Fikren,
ruhen hafifledim. Yüklerimi
attım. Manevi olarak güçlü
olduğumu anladım. İnancın
sadece gönlü değil aklı da
koruyan bir zırh olduğunu
deneyimledim. O yüzden
bu sürecin hayatımın
önemli dönüm noktalarından biri olduğunu
düşünüyorum. Onun
dışında HaberTürk’te

Ebru Yücel ile birlikte programımızı yapmaya
başlamamız ve elbette programımızı TRT1 gibi
büyük bir kanala taşımamız hayatımın dönüm
noktalarıdır.
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delik hayatta neler yapar, neler yapmaktan hoşlanır?
Yoğun çalışan ve yoğun çalışmaktan
hoşlanan biriyim. O yüzden rahatlıkla hayatımın büyük bir bölümünün
işime hazırlıkla geçtiğini söyleyebilirim. Ekranda görünmediğim zaman
dilimlerinde ya Gündem Ötesi için ya
bir kitap çalışması için ya da katılacağım konferanslar için hazırlık
yapıyorum. Ama elbette gündelik hayatta hoşlandığım
ilgi alanlarım var. Resim,
minyatür, sanat tarihi
gibi. Aslında ilgi alanlarım da yaptığım işe
hizmet ediyor. Gün
içerisinde en keyif
aldığım zamanlar
oğlum ve eşimle
buluştuğum akşam
vakitleri. Evlat sahibi
olanların hemen anlayacağı gibi, çocuk yaşamla en
güçlü, en umutlu bağımız.
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Televizyon sektörünün
kıskananı, çekemeyeni, arkadan
oyunlar oynayanları oldukça
fazla... Siz bu ateş çemberinin içinde yıllardır nasıl ayakta
durdunuz?
Zamanında bu tarz mevzularla ister istemez karşılaşıyorsunuz ama bu konudaki sihirli
formülüm elimden geldiğince
işimi en iyi şekilde yapmak. Ateş
çemberi siz işinizi iyi yaptıkça
dağılıyor sonunda sönüyor.
Sönmese de ateş artık
kıskananları, çekemeyenleri yakmaya başlıyor.
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mez. Dinlerin en ulvi hatıraları
mucizeleri de orada, çilesi hasreti
de. Yavuz’dan Kanuni’ye Hürrem
Sultan’dan Abdülhamid Han’a
Osmanlı’nın Kudüs’ü etkileyici.
İsrail’in hangi gizli planlarla kurulduğu, kehanetlerin Kudüs’ün
geleceği ile ilgili nelere işaret
ettiği, inançlara göre Kudüs’te
mahşer günü neler yaşanacağını
okuyucularımızın en sevdiği
bölümlerden oldu. Kitap çalışmaları esnasında yaptığımız Kudüs
gezimiz unutulmazdı. Kudüs’te
peygamberlerin adeta ayak izlerini takip ettim, her köşe başında sanki karşıma çıkacaklarmış
gibi hissettim, binlerce yıla
tanıklık eden taşları, ağaçları ve
kutsallarıyla Kudüs hala eşsiz
anlarıyla gözümde canlanıyor.
Ayasofya’nın Gizli Tarihi kitabı
için de defalarca kutsal mabede gittik ama en etkileyicisi
dehlizlerine indiğim andı. Ayasofya’nın gizemi dehlizlerinde de
sizi sarıyor. O dehlizlerin nelere
tanıklık ettiğini düşünmek çok
başka bir duygu. Ayrıca
İstanbul’un yeraltında
barındırdığı sırlar
gerçekten yeni bir
kitap konu
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Ayasofya’nın
Gizli Tarihi,
Kudüs’ün
Gizemli Tarihi,
Beynin Sırları
hatta çocuklar
ve gençler için
hazırladığınız
Osmanlı’yı
Öğreniyorum
adlı kitaplarınız çok
beğenildi. Uzun süre
çok satanlar listesinde
kaldı. Nasıl bir araştırma içine
girdiniz? Başınıza ilginç olaylar
geldi mi?
3 kitabı da konularının otoritesi sayılacak isimler ile birlikte
yayına hazırladık. Ayasofya’nın
Gizli Tarihi kitabını, dinler tarihi,
paganizm, ezoterizm ve semboller konusunda uzman aynı
zamanda bir Ayasofya sevdalısı
olan Erhan Altunay ile kaleme
aldık. Ve programımızın konseptine uygun gizli tarihinin
peşine düştük. Ayasofya’nın
Gizli Tarihi, Ayasofya’yı eksenine koyarak okuyucuyu
gizli tarih yolculuğuna çıkaran ilk çalışma oldu. Kitap
Ayasofya’nın barındırdığı
sembollerin manalarına,
yüzyıllardır anlatılagelen
efsanelerine, dehlizlerine,
tünellerine, sakladığı kutsal
emanetlere, İstanbul’un

işgal yıllarındaki çilesine, Haçlılardan Tapınak Şövalyelerine,
Hz. Süleyman’dan Fatih Sultan
Mehmet’e kadar hem birçok
bilgiyi aktarıyor hem de ilgi çekici
konulara yer vererek sırları gün
ışığına çıkarıyor.
Kudüs’ün Gizemli Tarihi kitabını
da dinler tarihi konusunda çok
önemli bir isim olan Profesör
Ömer Faruk Harman ile yazdık.
Kudüs öyle bir şehir ki, üç ilahi
din için de vazgeçil-
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Röportaj

su olabilecek kadar zengin. Ve o kitabın hazırlıklarını sürdürüyoruz.
Beynin Sırları için sinir bilimci Prof. Sinan Canan ile çalıştık. Ömrünü beynimizi keşfetmeye adamış bir bilim adamı. Artık daha
çok insan onu beyni anlatırken görüyor. İnsana dair en büyük
gizem beynimiz. O gizemli organı çözebilirsek varlığımızla ilgili
önemli ipuçları edinmiş olacağız. Gündem Ötesi kitapları için
son olarak şunu söyleyebilirim, arşiv ve güncel fotoğrafları, dönem minyatürleri, el yazmaları ile görsel olarak da son derece
iddialılar. Yeni kitaplar da yolda gelecek.
En çok kiminle röportaj yapmayı isterdiniz?
İbretlik ve ilginç hikayesi olan herkesle röportaj yapmak isterim.
Elbette dönemin kara kutusu isimler de önemli.
Yıllardır stresli ortamın tam göbeğindesiniz. Bu kadar dinç ve
güzel kalmayı nasıl başarıyorsunuz?
Mesleğimi çok severek yapıyorum. Dolayısıyla bu durum beni
miskinlikten uzak tutuyor. Güzel kısmına gelince… Bakımlı her
insan, kalbini temiz tutmayı başaran her insan güzel bence.
Gerisi izafi.
Çok şık giyiniyorsunuz. Giyim tercihinizi kendiniz mi belirliyorsunuz?
Çok teşekkür ederim. Kendim tercih
ediyorum. Ne giyeceğimden çok ne
giymeyeceğimi iyi biliyorum. Senelerce
kendimi ekranda göre göre öğrendim.
Toplumun “huzur kilidi” ailedir derler. Size
gör iyi bir aile olmanın sırrı ne?
Kesinlikle doğru bir tespit. Gerçek mutluluğun ailede var olduğunu keşfetmiş
olmak, işin sırrı bu. Sahip olunan en büyük
değer aile. Muhafaza etmek için irade
ortaya koymak gerekiyor.
Kıymetli vaktinize bizi de dahil ettiğiniz
için teşekkür ederiz.
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ZORLUKLAR
GÜÇLENDİREBİLİR
Röportaj: Soner KARTAL

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Her ilişkide sert virajlar; sistemi ve yolcularını sarsabilir hatta büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. İlişkilerde zaman
zaman dış etkenler zaman zaman da iletişim problemleri, koalisyonlar, güç ve iktidar savaşları gibi içsel problemler ilişkiyi
zorlar. Zorluk ya da problem her ne olursa olsun, ilişkiyi daha iyiye
götürme motivasyonunu bünyesinde barındırır.

Peki dezavantajlı durumları avantajlı durumlara
çevirmek için neler yapılabilir?
İlişkilerde problem yaşanması
kaçınılmaz görünse de bazıları
ilişkide spazm yapar ve uzun süreli
rahatsızlık hissi vererek huzuru
kaçırabilir. Bazı evliliklerde huzurun
kaçışının sebepleri netken diğer
bazılarında birikintiler sebebiyle muallak görünebilir. Sorun
her ne olursa olsun kavga ya da
tartışmalarda “ayrılma” “boşanma”
sözcüklerinin ağıza alınmaması
alınabilecek ciddi önlemlerden

biridir. Evlilik her şeye rağmen
devam etmesi gereken bir kurum olmamakla beraber her şeye
rağmen ayrılmadan önce her
yolun denenmesi gereken bir
birlikteliktir. Her sorunda “ayrılma”
sözcüğünü alışkanlık haline getiren
ilişkilerde sanki aralık bir kapıdan
sürekli ilişkiye soğuk hava girer ve
bu hava akımı tarafların güvenlik
duygusunu etkileyebilir.

İlişkilerin kazananı, haklısı olmaz…

Tartışmalarda öfke duygusu yükseldiğinde ara
vermek ve uzaklaşmak en önemli krize müdahale
tekniklerinden biridir. Taraflardan birinin fiziksel
ortamı değiştirmesi, mümkünse evden çıkması,
tarafların bir süre yalnız kalmaları ve bu süre içinde
kendi kendini sakinleştirebilecek yeterlilikte olmaları önemlidir. Bireysel kalınan zamanları diğerine
detaylıca öfkelenmeye harcamak, sürekli yapılan
tartışmayı düşünmek, “keşke şöyle söyleseydim”
gibi cümleleri kurmak veya ona vereceği cezanın
nasıl bir şey olması gerektiğine zaman harcamak,
ayrı kalınan zamanlarda yine öfkeye yenik düşerek
öfke çıkartmak için tel açmak veya mesajlar atmak, karşı tarafın ne kadar acımasız vs. olduğunu
düşünmek, öfkeyle ağızdan çıkan cümleleri tekrar
tekrar düşünerek unutulmaz kılmak en elverişsiz
tartışma sonrası yöntemleridir. Bunun yerine
kişi kendisini sakinleştirecek bir meşgale ile

Tehditkar ya da provokatör
olunmamalı…
Çocukların tartışmalardan olabildiğince uzak
tutulması en önemlisi de onların taraf tutulmaması kaçınılmazdır. Özellikle belirli yaşlardan sonra
çocuklara “kim haklı” diyen ebeveynlerin sayısı hiç
de azımsanmayacak orandadır.
Tartışma konusunu mümkün olduğunca sınırlı tutmak kavgaların büyümesini engelleyen en önemli
müdahalelerden biridir. “Zaten sen hep böyle
yapıyorsun” cümlesindeki gibi hep, hiç, asla, daima
gibi genelleyici terimlerden kaçınmak da yardımcı
faktörlerdendir.
Tartışmanın boyutu ne olursa olsun birbirine fiziksel
müdahalede bulunmamak gerekir. Bu konuda tarafların sınırlarını olabildiğince korumaları, bu konu
üzerinden tehditkar ya da provokatör olmamaları
önemlidir. Sinir anında ne yaptığını ne söylediğini
bilmemek, gözü kararmak gibi durumlar; profesyonel desteğin şart olduğunu gösterir.
Tartışmaların tonu git gide sertleşiyorsa, hep aynı
şey oluyor ve çift bunun üstesinden gelemiyorsa,
fiziksel ve ruhsal mesafeler arttıysa ve artmaya devam ediyorsa, öfke nöbetleri geçiriliyorsa, tartışmalardan sonra uzun küslükler oluyorsa bir uzman
desteği alınması önerilir.
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ve o kavga çok büyümez.” Siz
de tartışırken hep aynı şey
oluyorsa ve bundan rahatsızsanız her seferinde
başka bir şey yapın. Biri
değişirse diğeri mutlaka
değişecektir. Özellikle olumlu geri
bildirimleri
kullanmak,
tartışma
arasında
haklı

Kavga sonrası yatak ayrılmaz…

ilgilenmeli, çok öfkeli ise mümkün mertebe hızlı
koşmak, spor yapmak gibi enerji harcatan şeylerle
uğraşmalıdır. Tekrar kaşı karşıya gelindiğinde öfke
duygusu sakinleşmediyse konuşmayı ertelemelidir.
Ancak ertelemek küsmek anlamına GELMEZ. Kavga
sonrası yatak AYRILMAZ.
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Her çiftin bir tartışma döngüsü
vardır, bu döngüyü anlamak ve bu
döngüye müdahale etmek önemlidir. Bazen çok ufak şeyler bile
tartışmaların doğasını etkileyebilir.
Bir danışanım buna şöyle bir örnek
vermişti: “Eşim çok dokunsaldır ve ben tartışırken
ne yapar eder ona
bir şekilde mutlaka
dokunurum ve bilirim
ki dokunabilirsem
enerjisi dengelenir

olunan bir konunun altını çizerek “şu konuda haklısın” diyebilmek, karşı tarafın söylediğinin aynısını
söyleyerek karşı tarafa anlaşıldığını hissettirmek
önemlidir. Tartışmalarda bu konuyu konuşmanın ilk
ve son zamanıymış aceleciliğinde davranmamak ve
konuyu sonra tekrar konuşmayı tasarlayarak tartışmayı sonlandırma olgunluğuna erişmek önemlidir.
İlişkilerin kazananı, haklısı olmaz; tartışma sonrasında kim diğerine ilk adımı atarsa o ilişkiyi koruyan kişi
odur. “Neden hep ben geri adım atayım” tuzağına düşmemek önemlidir. Zira ilişkide her bireyin
kapalı-açık rolleri vardır.
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FİKİRPEREST’E
tarafından değerlendiriliyor. Uygulanabilecek projeler arasından ilk üçe girmeye hak kazanan proje
sahiplerine ödüller veriliyor.

ÖDÜLÜ

Güneş enerjisi ile çalışan panellerde enerji depolanacak, insanlar duraklarda kurduğumuz bu
panellerde cep telefonlarını şarj edebilecekler. Şu
anda aynı anda 6 kişi şarj edebiliyor ama zamanla
bu panellerin de geliştirilebileceğini düşünüyoruz.
Bununla beraber insanlar otobüs beklerken
bu duraklardan bedava internet kullanabilecekler. Aynı zamanda bu paneller şehrin hava kirliği
ile ilgili verileri belediyeye aktaracaklar. Tabii
14.500 hektar alan ormanı olan Çekmeköy için
bu veriler İstanbul ortalamasının altında olacak
ama yine de durumu kontrol etmekte fayda
olduğunu düşünüyoruz.

Çekİrdek Hayattır
Okullarda öğrencileri dahil edeceğimiz projeyle,
yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini atmıyoruz,
biriktiriyoruz. Biriken çekirdeklerin toprak ve
gübre ile tohum topu haline getirilip ormanlık
alanda ekimi sağlanacak.

PROJENİN BİRİNCİ DÖNEM KAZANANLARI
1.Uygulamalı Görsel Eğitim Projesi
2.Sanat Sokağı
3. Çekirdek Hayattır

İKİNCİ DÖNEM KAZANANLARI
1.Dönüşüm Kafe projesi
2.Bebek Bakım Odası
3.Akıllı Durak

Ocak 2018

Ödülü Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan aldı.
Çevrim içi web tabanlı bir sistem üzerinden çalışan Fikirperest portalında,
Çekmeköy Belediyesi çalışanları proje
önerilerini sunuyor. Önerilen projeler
önce diğer belediye çalışanları tarafından oylanıyor. En çok oy alan projeler
önce öneri değerlendirme kurulu, son
olarak da belediye yöneticilerinden
oluşan nihai değerlendirme kurulu

Akıllı Durak

İçerisi tamamen geri dönüşüm ürünleriyle donatılarak kurulacak. Varilden koltuklar, fabrikalardaki tel makaralarından masalar, eski küvetlerden
koltuklar gibi birçok form değiştiren ürünle tefrişi
yapılacak bu kafede down sendromlu çocuklarımız çalışacak.

Ocak 2018
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından
düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik
Ödülleri’nde Kurumsal Gelişim Kategorisi Ödülü, ‘Fikirperest’ projesi ile
Çekmeköy Belediyesi’nin oldu.
Marmara Belediyeler Birliği tarafından
düzenlenen, belediyelerin enlerinin
seçildiği Altın Karınca 2017 ödülleri
sahiplerini buldu. Çekmeköy Belediyesi, personelini yönetime ortak eden
Fikirperest projesi ile Kurumsal Gelişim
dalının birincilik ödülüne layık görüldü.

Farklı alanlarda çalıştıkları halde hayalleri ile
Çekmeköy’e birçok proje kazandıran personellerine teşekkür eden Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, hayata geçen birkaç proje hakkında bilgi verdi:

Gerİ Dönüşüm Kafe
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Türkiye’yi Geziyoruz

ADANA
Adana Köprü Başı
Adana köprübaşı
Otur saraya karşı
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Kız başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı

Ocak 2018

Şehrin ismiyle ilgili en yaygın söylenti şöyledir; bir
antik Grek-Roman efsanesine göre Seyhan Nehri yakınlarında Adana’yı kuran Uranus’un, Adonos
ve Saros adında iki oğlu vardır. Tarsus’la harbeden
Adonos ve Saros kardeşlerden Adonosun ismi şehre
Saros’un ismi ise Seyhan Nehrine verilir. Her ne kadar
bu mitolojik bir hikâye olsa da Adana'nın eski bir
yerleşim bölgesi olduğunu belirtmesi bakımından
enteresandır. Osmanlılar döneminde de
Adana; Erdene, Edene, Ezene, Azana ve Batana
olarak adlandırılmıştır.
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Pamuk içinde çiğit
Elinde altın divit
Hem sararmış hem solmuş
Bir kız için bir yiğit

ŞEHRİN İSMİ
NEREDEN GELİYOR?
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Gezi

ANAVARZA ANTİK KENTİ
Medeniyetler mezarlığı olarak bilinen
Anavarza antik kendi Çukurova’nın
tam ortasında yer almaktadır.
Tarihi M.Ö. 1. yy’a dayanan kent hala
tam olarak keşfedilmemesi nedeniyle gizemini korumaktadır. Antik
kent hakkında genel olarak; Roma
döneminde Anadolu’nun en büyük
metropolü olduğudur. Kent; kalesi,
mozaik, hamam, kilise, zafer takları,
stadyum ve tiyatrosuyla 143 dönümlük bir alana yayılarak Anadolu’nun
en büyük kentlerinden biri konumundadır. Bölgede yaşayan halk şehrin taş
ve sütunlarından örülmüş evlerinde
tarihle iç içe yaşamaktadır. Gezginler içinse bölgenin en cezbedici yanı
henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş
olmasıdır. Kazı çalışmalarının devam
ettiği bölgeyi önceden ziyaret edebilmek, tarihe dokunabilmek ve en
önemlisi birçok medeniyetin yaşayışına şahit olmak hiç kuşkusuz herkese
keyifli bir gezi yaşatacaktır.

Gezi

TAŞKÖRPÜ
Dünyanın kullanılan en eski köprüsüdür Taşköprü.
Köprünün kimin tarafından ne zaman yaptırıldığıyla ilgili sadece rivayetlere ulaşılabiliyor. Hititlere
dayanan bir rivayete göre ise Kral Hattusili Suriye’ye
giderken Adana’dan geçmiş ve Seyhan Nehri üzerine bu köprüyü yaptırmış. Başka bir rivayete göreyse
1850’lerde Adana’yı ziyaret eden tarihçi Victor
Langlois, köprünün Roma İmparatoru Hadrianus
(M.S. 76 – 138) tarafından yaptırıldığını, hatta adını
taşıyan kitabenin 1841 yılında mevcut olduğunu
söylemiş. Köprü hakkında; “Asırlara meydan okuyor”

denilse de ne yazık ki hemen her tarihi yapının başına
gelen yıpranmalar Taşköprü için de geçerli. İlk haliyle
çok daha dar olan köprü daha sonra genişletilmiş.
Geçmişte her iki girişinde de “Kale Kapısı” denilen iki
taç kapısı ve 21 gözü varmış. Şu anda 310 metre uzunluğunda, 11,4 metre genişliğindeki köprünün 7 gözü
Seyhan Nehri’nin ıslahı sırasında toprak altında kalmış
durumda. Yıllar içerisinde birçok restorasyon geçiren
ve değişime uğrayan köprü, birçok türküye ve efsanelere konu olmuş durumda…

ŞIRDAN
Malzemeler:

5 kuzu şırdan, 1
çorba kâsesi pirinç, 2 adet orta
boy domates, 2
adet orta boy kuru
soğan, ufak bir
kâse ince kıyılmış iç
yağ, 1 kahve fincanı
sıvıyağ, 1 tutam maydanoz, 1 tutam nane, 1 çorba kaşığı salça,
bol miktarda karabiber, pulbiber, kimyon ve tuz.

Hazırlanışı: Şırdanlar tuz ile ovulup bol su ile yıkanır. Li-

monlu ve tuzlu suda bir kaç saat bekletildikten sonra temizleme işlemi tekrar yapılır. İç malzeme hazırlanmaya başlanır,
domatesleri soyup ince ince doğrayın. Soğanı ve maydanoz ile
nane de kıyılır. Pirinç yıkanıp iç yağı eklenir. Salça, baharatlar ve
sıvıyağ ekleyip karıştırılır. İç malzemeler şırdanların içine doldurulup ağızları dikilir. Geniş bir tencereye şırdanlara dizilip üzerini
geçecek kadar su koyulur. Pişerken çatalla kontrol edilebilir.
Pirinçler piştiğinde ateşten alınır. İsteğe göre pul biber ve
kimyonla servis edilir. Afiyet olsun…
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Adananın meşhur yöresel yemeklerini; Adana Kebap, Şırdan,
Mansaf, Hamis, Fatuş ,Mahluta Çorbası, Analı Kızlı, Yüksük
Çorbası, Aşlama, Şalgam suyu,
Karakuş, Bici Bici, Karsambaç, Adana Lahmacun, Mumbar, Kırkkat,
Sarı Burma, Kaynar, Misis Ayranı,
Aşlama Şerbeti, Karakuş, Kamhi
Çorbası, Fellah Köftesi, İçli Köfte,
Kedibatmaz, Kaz Başı, Bamya
Dolması, Etli Dolma, Sıkma, Palıza, İşkembe Dolması, Sarımsaklı
Köfte, Tırşik, Çakıldaklı, Babagannüç, Ciğer Kebabı, Şalgam Turşusu, Kısır, Mahluta Çorbası, Kabak
Çintme, Adana Böreği, Çiğ Köfte,
Pişirim Pide, Soslu Tavuk Döner,
Humus, Turunç Tatlısı, Cevizli
Sucuk, Ispanak Başı, Tahinli Lahana Sarması, Taş Kadayıf, Düğün
Çorbası, Halka Tatlısı, Adana Tavası, Kuru Patlıcan Dolması,
Karışık Dolma, Süllüm, Acebek
Taratör, Kelle Paça, Şehmişe, Banduri, Acılı Ekmek olarak sıralayabiliriz.
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ADANA’NIN
LEZZETLERİ

Gezi

Kültür Sanat

BİR TEREDDÜDÜN ROMANI
Peyami Safa Bir Tereddüdün
Romanı adlı eserini psikolojik
tahliller yaparak ve bireylerin iç dünyalarını temel alarak
oluşturmuştur. Eserde genel
olarak ümitsizlik, tereddüt,
ölüm düşüncesi gibi fikirler roman kahramanlarının kafasında
dönüp durmaktadır. Eserin
kahramanları Vildan, Mualla
ve muharrirdir (yazar). Mualla,
batı tarzı eğitim almış olmasına karşın Doğu ile Batı yaşamı
arasında gidip gelmektedir. Aynı
zamanda evlilik çağı gelmiş
olmasına rağmen bu konuda
da tereddütleri vardır. Vildan
ise Avrupa’dan gelmiş, daha
modern ve Batı tarzı bir yaşam
sürmektedir.

ADANA HATIRASI
Adana’ya uğrayanların en
yaygın tercih ettiği hediyelik
eşyalar arasında; el dokuması
Karatepe kilimleri vardır. Halı,
keçe, yemeni, bakır kaplar,
işlemeli demir eşyalar, mandalina, portakal, şalgam suyu,
Büyüksaat Kulesi biblosu, Taş
Köprü biblosu ve magneti,
Adana baskılı tişört, organik
salça ve baharatlardır.

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!

PEYAMİ SAFA KİMDİR?

Ömer Çelik

Ferdi Tayfur

Kıvanç Tatlıtuğ

Fatih Terim

Murat Göğebakan - Ali Özgentürk Hasan Şaş - Murat Kekilli - Orhan Kemal
- Haluk Levent - Aytaç Arman - Yılmaz
Güney - Feridun Düzağaç - Şener Şen Erol Büyükburç - Demir Karahan - Menderes Samancılar.

1899’da İstanbul’da doğdu. Meşhur şair İsmail
Safa’nın oğludur. Düzenli bir öğrenim göremedi.
Kendi kendisini yetiştirdi. Posta Telgraf Nezareti’nde çalıştı. Öğretmenlik, gazetecilik yaptı.
Hayatını yazıları ile kazandı. 15 Haziran 1961’de
İstanbul’da öldü.
Kardeşi İlhami ile Yirminci Asır adlı bir akşam
gazetesi çıkardı. Bu gazetede ilk hikâyelerini
imzasız yayınladı. Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi adlarında iki de dergi çıkardı. Öldüğü zaman
Son Havadis gazetesi başyazarı idi.
Peyami Safa halk için yazdığı edebi değeri olmayan romanlarını “Server Bedi” imzası ile yayınladı. Sayıları 80’i bulan bu eserler arasında Cumbadan Rumbaya romanıyla Cingöz Recai polis
hikâyeleri dizisi en ünlüleridir. Ayrıca ders kitapları
da yazdı. Peyami Safa’nın fıkra ve makalelerinde
sağlam bir mantık dokusu ve inandırıcılık görülür.
Romanlarında olaydan çok tahlile önem verdi.
Toplumumuzdaki ahlak çöküntüsünü, medeniyetin yarattığı bocalamayı, nesiller ve sosyal çevreler arasındaki çatışmayı dile getirdi.

Eserleri:

Sözde Kızlar, Süngülerin Gölgesinde, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Yalnızız, Biz İnsanlar, Millet ve İnsan,
Sosyalizm, Nasyonalizm, Doğu-Batı Sentezi,
Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar, Türk Grameri, Yeni
Talebe Mektupları, Türkçe İzahlı Fransız Grameri…

Romanda ikinci kadın karakter olan Vildan ile muharrir
bir müddet duygusal birliktelik yaşamışlardır. Romanda
dikkatimizi çeken hususlar-

Peyami Safa Bir Tereddüdün
Romanı eserinde kişilerin
tereddütlerinden bahsederken bir yandan da ülkelerin,
sanatçıların tereddütlerinden,
Batılılaşma ve geleneksellik
arasındaki tereddütten bahsetmiştir. Romanda yer alan bir
diyalogda muharrir Vildan’a
şöyle söylemektedir: “Hakikatte
sen de tereddüt ediyorsun.
Roma ile İstanbul arasında,
hile ile samimiyet arasında,
ölümle hayat arasında tereddüt
ediyorsun. Sonra ben ve benim
olduğum zümre de tereddüt
içindeyiz... Bütün Avrupa aynı
tereddüt içinde: Almanya,
Fransa ve İngiltere sağla sol
arasında gidip geliyorlar. Milli
ve beynelmilel cereyanlar, dini
lâzühdî cereyanlar, katolik
izdivaç ve serbest aşk cereyanları, ahlaki ve gayri ahlaki
cereyanlar bütün beşeri iradeyi
ikiye bölüyor ve tereddüde
düşürüyor.”

Hazırlayan: Havva KOTAN
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ADANALI
ÜNLÜLERİMİZ
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Adana’ya gelenler; Sabancı Merkez
Camii, Dumlu
Kalesi, Tarihi Tepebağ Evleri, Ram
azanoğlu Konağı,
Kurtkulağı Kervansarayı, Hayriye
Hanım Konağı,
Çarşı Türk Hamamı, Büyüksaat Kule
si, Adana Bedesteni, Taşköprü (Justinianus Rom
a Köprüsü),
Kozan Kalesi, Manastırı, Ulu Cam
ii, Hasan Ağa Camii,
Yağ Camii (Eski Kilise), Bebekli Kilis
e/Aziz Pavlus
Kilises, Yeşil Mescid, Lokman Hek
im Köprüsü(MİSİS),
Aladağ Meydan Yaylası, Aladağ Ağc
akise, Başpınar
Bıcı, Kosurga Yaylaları, Feke İndere
si Köyü Yaylası,
Karaisalı Kızıldağ Yaylası, KozanHorzum Yaylası ve
Çulluuşağı Yaylaları, Kozan Göller
Yaylası, PozantıAkçatekir Yaylası, Pozantı-Armutolu
ğu Yaylası,
Pozantı Fındıklı Köyü Yaylası, Poz
antı Belemedik
Yaylası, Pozantı Asar Yaylası, Saim
beyli Çatak Yaylası, Tufanbeyli Kürebeli Yaylası,
Tufanbeyli Obruk
Yaylası, Adana Arkeoloji Müzesi,
Adana Etnografya
Müzesi, Adana Atatürk Müzesi,Mi
sis Mozaik Müzesi,
Anavarza Antik Kenti ve Anavarz
a Kalesi (Kozan),Şar
(Comana) Antik Kenti (Tufanbeyli
),Misis Antik Kenti,
Magarsus Antik Kenti (Karataş), Aya
s (Aigaiai) Antik
Kenti, Akören Antik Kenti (Aladağ
),Sirkeli Höyüğü ve
Muvattali Kabartmasını görmeden
DÖNMEYİN…

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Bir Tereddüdün Romanı
YAZARI: Peyami Safa
YAYINEVİ: Ötüken Yayınları
SAYFA SAYISI: 200
İLK BASIM YILI:1933

Roman, “Mualla kendisine çok
tavsiye edilen bu kitabı okumakta hâlâ tereddüt ediyordu.”
cümlesiyle başlar. Devamında
ise muharrir ile Mualla’nın bir
davette tanışmaları ve ardından karakterlerin ruhsal
karışıklıklarından ortaya çıkan
tereddütler anlatılır. Tanışmalarından bir müddet sonra
muharrir, Mualla’ya evlenme
teklifi eder. Mualla’nın hemen
her konuda olduğu gibi evlilik
konusunda da tereddütleri
vardır. Böylece Peyami Safa ilk
önce Mualla üzerinden bize
tereddüt hissini aktarmış olur.

dan biri Vildan ile muharririn
ölüm, aşk, tereddüt, yaşam
ve düşünce tarzı konularındaki karşılıklı konuşmalarıdır.
Burada Peyami Safa kendi
düşüncelerini bu konuşmalar
üzerinden okuyucuya aktarmaktadır. Böylece okuyucuya,
muharrir Peyami Safa olabilir mi? sorusunu sordurtur.
Vildan, muharrir ile konuşurken
kendisini açık bir şekilde anlatır.
İyi ve kötü taraflarını, ölmek
ve yaşamak arasında duyduğu
tereddüdü olanca çıplaklığıyla
ortaya koyar. Vildan muharrire
karşı ne kadar açık olursa olsun
bir zamanlar kendisiyle aynı
duygu ve düşünceleri paylaşan
bu adamın Mualla ile tanıştıktan
sonra değiştiğini görür. Muharririn, Mualla ve Vildan arasında seçim yapma konusunda
tereddütleri vardır. Muharrir,
Vildan’ı mı yoksa Mualla’yı mı
seçecek? Mualla evlilik teklifine
ne cevap verecek? Vildan’ın
aklında dönüp duran ölüm
ve yaşam düşüncesi nasıl
sonuçlanacak? Mualla, Vildan
ve muharririn tereddütleri
nasıl son bulacak? gibi sorular
kitabın sonuna kadar zihnimizi
kurcalar.

Haberler

ÇEKMEKÖY
BELEDİYE MECLİSİ’NDE
KUDÜS BİLDİRİSİ
Çekmeköy Belediye Meclisi Aralık Oturumunda,
Kudüs’ün sözde başkent ilan edilmesi kararına karşı, tüm
partilerin katıldığı ortak kınama bildirisi imzalandı.
Çekmeköy Belediye Meclisi Aralık Meclisi 2. Oturumu Başkan Vekili Selamet Aygün Başkanlığı’nda toplandı. Oturumda, ABD’nin “İsrail’in başkentini Kudüs
olarak tanıyoruz,” açıklamasının ardından tüm yurtta
olduğu gibi Çekmeköy Meclisi’nden de protesto edildi. Mecliste grubu bulunan partilerin ve bağımsız meclis
üyesinin ortak hareket ettiği kınama metni, AK Parti
Meclis Grubu adına Şenol Çetin, CHP Meclis Grubu adına Gülali Alagöz, bağımsız üye Sıtkı Aydemir tarafından
imzalandı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA
Dünyamızın en çok barış ve huzura ihtiyacı olduğu bir
zamanda Ortadoğu’da daha çok sıkıntı ve kargaşaya sebep olacak yeni bir kararla dünyamız karşı karşıya kaldı.
“İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik için ‘kutsal merkez’
kabul edilen Kudüs’ün Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Trump’un İsrail’in başkenti olarak tanıyıp ilan
etmesi kararını biz Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri
olarak telin ediyor, nefretle kınıyoruz.”

KADIN’I İNCİTME
ÇÜNKÜ O;
Eştir
Kardeştir
Cennettir
Evlattır
Ailedir
Komşudur
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VE KADIN, PEYGAMBERİ DOĞURAN

ANADIR!

Röportaj

Röportaj

İSKENDER
PALA
28 Şubat mağduriyetinin edebiyatımıza armağanı o…

Divan Edebiyatı’nı özellikle gençlerimize sevdiren, farklı
alanlarda yazdığı romanlarıyla fikir hayatımıza yeni bir
ses ve soluk getiren kültür-sanat öncüsü o… Kimden mi
söz ediyoruz? Tabii ki İskender Pala’dan…
Çekmeköy2023 dergisi olarak yazar ve kültür adamı
İskender Pala ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik;

Hocam çok yönlü kişiliğiniz var.
Daha çok hangi yönünüz İskender
Pala’yı tanımlıyor?
Öncelikle teşekkür ederim. Birkaç
yönden tanımlanabilecek işler yaptım
mı bilemiyorum ama benim en çok
hoşuma giden, en sevdiğim unvanım bana ‘hoca’ denmesidir. Çevremin bana ‘İskender Hoca’ demesi
gurur verici. Bu durumdan inanılmaz
mutluluk ve haz duyarım. Sırf hoca
olduğum için hocalığı bırakmadan,
bana hoca diyenleri haksız yahut
yalancı çıkarmamak adına bir üniversitede (İstanbul Kültür Üniversitesi)
ders vermeye devam ediyorum.
Romancı diyen oluyor, Divan Edebiyatı hakkında sağ olsunlar iyi niyetli
insanlar tarafından bana yakıştırmalar
yapılıyor, halkın bazı kesimleri ‘kültür
adamı’ diyor ama İskender Hoca
denmesi çok başka. Profesör Doktor
unvanları bile benim açımdan hoca
kelimesi kadar önem arz etmiyor.

Ülkemizde maalesef tam manasıyla
bir cahiliye devri yaşanıyor. Bu durum,
medeniyetinden kopmuş toplumların
kaçamayacakları bir kaderdir. Yüksek bir medeniyetten bu sığ zemine
maalesef okumamakla geldik. Öğrenmeye zaman, para ve güç
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Türkiye’de şöyle bir yanlışlık var,
tekrarlanan, süregelen bir yanlışlık:
İnsanlar sadece eğitim süreçlerinde
okumayla meşgul oluyorlar. Ortaöğretim bitiyor, üniversite başlıyor.
Üniversite de okuyorlar. Bu dönemde tanıdıkları isimlerle, kitaplarını
okudukları yazarlarla kendilerini adeta
sınırlıyorlar. Bunların rehberliğinde

Roman yazmakla neyi hedefliyorsunuz?
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Okur kitleniz kimlerden oluşuyor?
Gençlerimize beklediğiniz oranda
ulaşabildiniz mi?

bir görüş ve anlayış
ediniyorlar. Bir tarz-ı
hayat oluşturuyorlar.
Üniversite bitince hem
okumayı bırakıyor,
hem de ondan sonraki
hayatlarında kitaba
fazla yer vermiyorlar.
Çok esef verici bir
durum… Kanaatime
göre de çok yanlış…
Türkiye’miz böyle bir
hastalığın ortasında
olduğu için benim
okuyucularımı ölçebilmem çok daha kolay. Söz gelimi benimle birlikte üniversiteyi
bitiren kişilerden fazla
okuyucum yok. Çünkü
onların ve elbette
benim dönemimizde
Necip Fazıl Kısakürek
okunurdu. Üniversiteyi bitirdikleri günde
kalan ve ondan sonra
zihinlerine geniş
manada entelektüel bir birikim koymayan, buna ihtiyaç da duymayan
o yaş grubu dışında Türkiye’de her
nesil, bir önceki neslin ve bir sonraki
neslin arasında duruyor, üretimler
burada başlıyor. Benim gerek yaşım,
gerek yaşadığım dönem itibariyle
okuyucularım benden yaşça küçükler
veya yaşıma yakın olanlar. Bunu da
15 ila 35 yaş arası olarak tanımlamak
mümkün.
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ayırmayan insanlar; eğlenceye para
ayırıyorlar. Eğlenceye zaman ayırıyorlar. Eğlenmeye gayret gösteriyorlar.
Çok ilginç değil mi? Ben bunun
için bütün yazdıklarımı bilgilenme
peşinde olan insanları hedef alarak,
yazıyorum, anlatıyorum. Roman bir
eğlence biçimidir, roman bir eğlence
aracıdır ama bir romanın içinden
baştan başlayıp son sayfayı okuyarak,
kapağı kapattığımızda o romanı bir
şey öğrenerek de bitirebilirsiniz ya
da sadece eğlence olarak kapatabilirsiniz. Benim derdim, sancım ve
gayem işin öğrenme kısmını romanın içine katabilmek. Bu da benim
okuyucumu ister istemez 15 yaş grubundan başlatıyor. Eğitim sürecindeki, ortaöğretim yahut üniversite fark
etmez, herkes koltuğunun altında
ya da çantasında bir roman taşımak
zorunda hissetmelidir kendini. Eğer
bu benim kitabım ise, ondan mutlaka
bir şeyler öğrenecektir.

Çok mu az okuyoruz?
Öğrencilerime diyorum ki; mutlaka bir
kitap çantanızda
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olmalı, bir kitabı okuyor olacaksınız.
Ders kitabından bahsetmiyorum,
doğu klasiklerinden okuyun, batı
klasiklerinden okuyun, dünyanın en
iyi yazarlarını okuyun, fikir eserlerini
okuyun, edebiyat eserlerini okuyun,
sanat eserlerini okuyun. Türü ne olursa olsun mutlaka bir kitabınız çantanızda olacak ve okuyacaksınız.
Okuma alışkanlığı olan gençlerin
geleceklerini kurma adına, onlara
ne kadar çok şey verebilirim diyerek
40 yaşımdan sonra romancı oldum.
Akademik hayatta anlattığım konuları yahut yazdığım bilimsel kitapları
ancak 40 kişi okuyor. 40 kişi ilgileniyor. Bilimsel bir kitabın müşterisi de
muhatabı da sınırlıdır ama kültürel
bir kitap yazdığınızda, mesela bir
roman yazdığınızda, onu yüzbinlere
iletiyorsunuz, yüzbinler sizi okumaya başlıyor. İçlerinden mutlaka sizin
söylediğiniz cümlelere kulak veren
birileri çıkacaktır. Asıl yazar sorumluluğu benim için bu noktada başlıyor
ve her kitapta kendime soruyorum:
Şimdi ne anlatabilirim; neyi anlatmalıyım?

Her kitabınızın
bir hikâyesi var mı?
Her kitabımın bir hikayesinden öte bir
sancısı vardır. Her kitabımda mutlaka
önemli bir konu, yani halledilmesi
gereken bir dert yer alır. Bir edebiyat
eseri, bir roman olmak yanında benim
kitaplarımda toplumun önemli bir
derdi de işlenmiş olur. Didaktimze kaçarak değil, okuyucuya
ayar çekerek değil, bir edebi üslupla yaparım bunu. Heyecan, entrika,
aşk vb yanında kitabın bir de sancısı
vardır. Kitabımı okuyup bitiren bir kişi
oradan mutlaka bir fikir sahibi olur, bir
bilgi sahibi olur, bir anlayış sahibi olur.
Bunun için çok çalışmak gerekiyor
elbette. Bunun karşılığını da görüyorsunuz zaten. Yıllar ilerleyip de nesiller
değiştikçe bu fikirler bir tavra, bir
anlayışa dönüşüyor elbette. Çünkü
her yeni nesil bir öncekinin üzerine
inşa edilerek medeniyete ulaşılır.
Gelenek, ‘gelene ek’ diye de anlaşılır.
Eğer bizim bulduklarımıza biz bir ek
yapamazsak bu vebal olur. Gayretimiz
budur.

Aralık ayında yayınlanan
‘Abumrabum’ adlı kitabınızdan
bahseder misiniz?
Hz. İbrahim üzerinden bugünkü
Ortadoğu üzerinde olup bitenler, Müslüman dünya neden bu
kadar kaynıyor? Neden terörizm
ile anılıyoruz? Bugün Suriye’de
bir kurşun atıldığında, acaba o
kurşunun parası neredeki adamın
cebine giriyor? Ortadoğu’da birinin
kanı döküldüğünde, dünyanın bir
yerlerinde kimin kanı bitleniyor?
Bunların anlatıldığı, Hz. İbrahim’in
merkezde olduğu, Hz. İbrahim
üzerinden bir CIA, MOSSAD
ve MİT hikâyesi. Bir polisiye,
casusluk romanı ama konusu
ve merkezi Hz. İbrahim üzerin-

den yürüyor. Dolayısıyla ben üç dinin
ortak duyarlılığı itibariyle bu dinlerin
Ortadoğu’da çatışmasını, İsrail’in
oradaki emellerini, Batı dünyasının
neden Ortadoğu’yu yağmalamak
istediğini, tarih ve kültür yönünden
Ortadoğu’nun zenginliğinin otuz bin
yıldır sürdüğünü anlatıyorum.

Sözlerimden kesinlikle Batı düşmanlığı
çıkartılmasın. İnsanlığa hayrı dokunan
herkese kul köleyim. Dolayısıyla
Batı’yı reddeden bir anlayışla hareket
edemeyiz ama Batı’nın zalimliğini,
Batının bugünkü Doğu’ya özellikle de Müslüman dünyaya bakış
açısındaki yoz, kıt, anlayışsız ve
bağnaz tutumunu eleştirmezsem
kendime saygım kalmaz. Buradan Müslümanlar pir ü pak,
her şey mükemmel de muhalif
Batılılar onların başına iş açıyor
da demek durumunda değilim.
Hatalarımızı görmeli, başkalarının
art niyetli hesaplarını da bilmeliyiz.
Bu bir din algısı veya din düşmanlığı olarak da yorumlanmamalıdır.
Nihayet bütün dinlerin ortak yönü
insanın iyi tarafıyla ve erdemleriyle
hareket etmesini tavsiye etmek değil
mi? Din bana göre insanlığı kullanma kılavuzu gibi düşünülmelidir. Bir
yazılım programı gibi. Yüce Allah,
insanlığın ihtiyacına göre bunlara din
ve peygamber gönderdi. Hz. Adem
zamanındaki insanlığın bilinci, ihtiyacı
ve sahip olduğu bilgi çok azdı. Hz.
Musa zamanına gelindiğinde, Rabbim
insanların ihtiyaçları kadarıyla mesajını çoğalttı ve Hz. Musa’ya, 10 emri
gönderdi. Bu din insanlığa buyurun
yaşayın, üretin, gelişin, geliştirin vs.
demekteydi. Biz buna bilgisayar için
Windows97 programı diyelim. Daha
sonra bu programa virüs bulaştı.
Hz. İsa’ya gelindiğinde; Yüce Allah,
programın daha üst versiyonunu
gönderdi. Diyelim XP 2000. Hz.
İsa’ya gelen din, Hz. Musa’ya gelenin
daha gelişmişi, insanlığın ihtiyaçlarına
göre Allah’ın kullarına yeni tebliği idi.
İnsanoğlu yoldan sapıp buna da virüs
bulaştırdığında Yüce Rabbimiz, Resulullah Efendimize virüs kabul etmeyen
bir program gönderdi. Macintosh gibi.
Mantıken insan şöyle düşünüyor: Bu
son dinin kullanıcıları, diğerlerinden
daha iyi işlem yapmalı, daha üstün
olmalı. Çünkü programda hata yok,
virüs yok, eksik yok. İslamiyet’te
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Geçenlerde bir haber vardı televizyonda Palmira kenti, IŞİD militanları
tarafından harap edildi, diye. Ben yazar gözüyle o haberi şöyle okuyorum:
Palmira kentinde götürebileceğimiz
tüm eserleri götürdük, burada sizin
ve insanlığın kimliğine ait ne varsa biz
el koyduk. Siz de Palmira harap edildi
diye zihinlerinize yerleştirin ve bunun
arkasını aramayın diye IŞİD’den üç
beş adam gönderdik, kameraları da
onlarla beraber gönderdik. Orada
tahrip ettirdik ki Palmira’dakiler ne
oldu diye bir daha sormayın, unutun,
arkasını aramayın. 10 yıl sonra hangi
müzenin deposundan teşhir alanına
çıkacak bekleyin ve görün. Tabii eğer
bunu unutmazsanız.
Romanımda Ortadoğu’ya böyle
de baktım. Ortadoğu’nun zengin
tarih ve kültürü Batı tarafından nasıl
yağmalanıyor? Bağdat’ta Saddam Hüseyin döneminde bombalar
yağmaya başladığında ilk boşaltılan,
ilk kaçırılan yerlerin neden Bağdat Müzesi ve Bağdat Kütüphanesi
olduğunu tartıştım romanımda.

Hep Batı dünyası suçlanıyor sanki. Bizim de hatalarımız yok mu?
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Ortadoğu’da yaşananlar hakkındaki düşünceleriniz?

Sonuçta romanım bir casusluk
hikâyesini anlatıyor ama okuyucularım Ortadoğu’da olup bitenleri de
bir yönüyle anlayacaklar. Eğlenmeyi
öğrenmeye tercih eden okuyucumun
bir şeyler bilmesini istiyorum.
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herhangi bir eksiklik asla söz konusu değil. Gel gelelim bu programın
kullanıcıları yani Müslümanlar eksik,
hatalı, tembel vs. Saymak gelmiyor
içimden… Bu hatalarımızdan kurtulmadan programa da yazık ediyoruz.

Tarihi roman yazarken nelere
dikkat ediyorsunuz?
Ben tarihi roman yazıyorum. İnsanlar
onu roman olarak değil, tarih olarak
okuma eğilimindeler. Bu da büyük bir
sorumluluk demek. Çünkü okuyucu
kitabımı tarih olarak okuduğunda ben onları yanıltacak olursam,
bunun vebali çok büyüktür. Romancı,
tarihte olmayan bir şeyi yazarsa ve
bu yazdığı tarih zannedilirse, yazar
ben ölür de o kitap hala okunmaya
devam eder. Ben yanlış bir şeyi insanlara okutursam muazzep olurum,
öyle inanıyorum. Ben kitaplarımda
anlattığım kişilerle özdeşleşecek kadar hayatlarını, dönemlerini, olayları
araştırıyor, sonra yazmaya başlıyorum. Bir yılda bir kitap yazarken, bir
yıl adeta onlarla her günümü beraber
yaşıyorum. Onlar benim zihnimin
içinde, dünyamda, etrafımda, her
yerde dolaşıyorlar. Bazen dostum
oluyorlar, bazen kol kola giriyoruz.
Öyle olmazsa yazamam.

Kurguyu yaparken kendinizden bir şeyler katıyor
musunuz?

olmayan bir sözü kendisine isnat
etmeyi kesinlikle yasaklamışken, bu
mealde bir Hadis-i Şerif ortada durup
dururken, ben Peygamber Efendimizi
nasıl başka türlü anlatabilirim ki?

2500 saatte bir kitap yazdığınız
söyleniyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Ben bir sene içerisinde inanılmaz
yoğun şekilde çalışıyorum. Sabah
9’dan akşam 19’a kadar çalışmam
devam ediyor. Ben ilhamı olan bir
yazar değilim. Ben çok okuyan, çok
çalışan, çok terleyen, çok emek veren
bir yazarım. 2500 saatte bir roman
yazıyorum. Bazı romancı arkadaşlar 6
senede bir roman çıkarıyorlar. Onlar,
o 2500 saati beş yılda kullanırken
ben bir yılda kullanıyorum, tamamen
ona odaklanıyorum. Hiçbir seminere
gitmiyorum, hiçbir konferans teklifini
kabul etmiyorum. Hiçbir başka yazı
yazmıyorum. Kaç romanlık ömrüm
kaldı diye yaşıyorum ve her sene bir
roman yazıyorum.

Yazdığınız romanlarda hangi mesajı vermek istiyorsunuz?
Yazdığım romanlarda bu toplumun
gençlerini kim gibi olmak istedikleri
konusunda bilinçlendirmek istiyorum. Yunus Emre’yi niye anlatıyorum?
Çünkü gençlerimiz Yunus Emre’yi
bilmiyor. Ben Barbaros Hayrettin’i
niye anlatıyorum? Çünkü Barbaros
diye bir isim var ama bilmiyorlar. Ben
Yavuz Sultan Selim’i niye anlatıyorum?
Yavuz Sultan Selim diye bir köprünün
adı var ama kim bu? Bu kesim bilgiye
de para harcamıyor. Bilgiye emek
harcamıyor ama eğlenmeye harcıyor.
İşte ben de onlara eğlence biçiminde
bir kimlik aşılamaya çalışıyorum.
İsteyen bir gencimiz bugün kimi
örnek alacağını bilmiyor. Gençlerimiz
maalesef atalarımızı tanımıyor. Ben
onlara atalarını tanıtıyorum. Sizin
on sekizinci göbekten büyük büyük
dedelerinizden birisi böyleydi. Siz
şimdi onların genlerini taşıyorsunuz.
Siz de onun gibi olabilirsiniz. İsteyen,
Barbaros olsun, isteyen, Yunus Emre
olsun.

Kaç romanlık ömrüm
kaldı diye yaşıyorum

16. yüzyılda Fuzuli mum ışığında çalışarak 18
bin kelimeyle şiir yazıyorsa, bugün bilgisayarda
çalışarak, iletişimin bu kadar geniş olduğu bir
dünyada 18 bin kelimeyle konuşuyor olmanız
gerekir. 1800 kelimeye sıkışıp, kalmayın. Hele 500
kelime ile hiç yaşamayın bile. Ben onlara bunu
anlatıyorum. Fuzuli’yi eserlerimde kullandığım için
Rabbim bana mükâfat verecek.

Cumhurbaşkanımız kültür ve sanat konusunda yetersiz kaldığımızı söyledi.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Kültür ve sanat bir medeniyet işidir. Kültür ve sanat
sivil ortam işidir. Her şeyi devletten beklediğimiz ve
devlet eliyle Kültür ve Sanat peşinden koştuğumuz
için Sayın Cumhurbaşkanımız bir yanlışlığa işaret
etti. Aslında onun serzenişinde bir yönetimin değil
topyekün bir milletin bu meselede geri kalmışlığı
dile getiriliyordu. Bana göre kültür ve sanat devletin görevi değil. Burada devletin sorumluluğu,
kültür ve sanat zeminini, alt yapıyı hazırlamaktan
ibarettir. Çünkü kültür ve sanatı sivil irade üretir,
sivil anlayış üretir, sivil toplum üretir, sivil STK’lar
üretir. Yani Kültür Bakanlığına gözümüzü çevirip,
“Bize sanat ve kültür üretin veya sunun” demek
yerine Milli Eğitim Bakanlığı’na gözümüzü çevirip,
vay efendim eğitim sistemi iyi değil, iyi eğitilemiyoruz demek yerine gözlerimizi kendimize çevirip
taşın altına elimizi koymalıyız. Sermaye grupları
seferber olmalı vs. Hep dışarıdan ‘birileri senin için
hazır edecek mantığı’ maalesef bizi iflas ettiriyor.
Ben de bozuk bir eğitim sisteminin içinden geldim,
şimdi benim yaşıtlarım şikâyet ediyorlar: Hocam,
çocuğumuz kitap okumuyor. Ben diyorum ki
bende bir formül var: Sana söyleyeyim. Karşımdaki derhal, hocam ver tabii. Uygulayacak mısın,
diye sorduğumda, uygulayacağım hocam. Peki,
çocuğunun kitap okumasını istiyor musun? İstiyorum hocam, tabii ki istiyorum. Ona diyorum ki:
O zaman bu akşam evine git, eline bir kitap al ve
kitap okumaya başla. Çocuğun seni elinde kitap
okurken görsün. İşte temel sorunumuz bu. Ben de
bu eğitim sisteminin içerisinden geldim ama eğittim, imkânlara yapıştım, bu devletin imkânlarıyla
okullarda okudum, bu devletin açtığı üniversitelerde okudum. Bu devletin açtığı kültür merkezlerine gittim, yetiştim oralarda kendimi yetiştirdim.
Kimse
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hesabını tutarak cümlelerimi sayfaya
döküyorum. Bunun hesabını yaptığım
için tarihi konuları yazarken tarihin bir
milim bile saptırılmasına tahammül
edemiyorum, edemem de…
Ancak romancı muhayyilesiyle şunu
yapıyorum: Yavuz Sultan Selim’in
portresi hiç değişmez, dosdoğrudur.
Şah İsmail de değişmez ama ben
Şah İsmail’in yanında veya Yavuz’un
yanı başında gezen birer karakter
oluşturuyor ve onlar üzerinden kurguya fikirlerimi katıyorum. Barbaros
Hayrettin Paşa’nın tayfalığını yapan
bir genci onun yanına koyarak aslında
Barbaros’u dışarıdan da görmüş
oluyorum.
Ben Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in hayatını (Bülbülün
Kırk Şarkısı) yazdım. Bir roman
olarak değil, bir siyer olarak, roman
tadında bir siyer olarak yazdım. O
kitabı yazarken de aynı hassasiyetle
davrandım. Ben o kitabımı efendimize, “Gidilen yere eli boş gidilmez,
ümmetinden biri olarak acizane,
fakirane ben de bunu getirdim ya
Resulallah!” demek için yazdım.
Hatalı bir hediye ile gidilir mi gittiğiniz
yere? Peygamber Efendimiz ona ait
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Şöyle düşünüyorum: Yavuz
Sultan Selim’i, Barbaros
Hayrettin Paşa’yı, Eyüp
Sultan’ı, Yunus Emre’yi,
Fuzuli’yi romanlarımda
yazdım. Öteki dünyaya ve
inşallah cennete gideceğime, onları da orada
göreceğime inanıyorum.
Oraya gittiğimde Yavuz
Sultan Selim yahut Yunus
Emre beni gördüğünde, bana
parmak sallayarak; “gel bakalım” mı
diyecekler yoksa kucaklarını açarak:
“Gel bakalım evlat sen ne güzel şey
yaptın” mı diyecekler. Ben bunun
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bana bu konuda şikâyet
etmesin, isteyen isteyince
olur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın
söylediğinin altında yatan sebep
bana göre şudur: Türkiye’de, kültür sanat
dünyasının parası yoktur. Parası olanların
da kültür ve sanata ilgileri yoktur. İşte bu
problem; kültür ve sanatı
yerlerde sürünen bir sığ
zemine çekmiştir. Karl
Marx: “Sanat paradır” der,
yani sanat para harcamakla mümkündür.
Osmanlı atalarımız da:
“Sanat saltanattır” der.
Saltanatınız varsa
sanat var. Bu şu demek: Eşrafınız var ise,
eşrafınız sanata para
yatırıyorsa, sanat kalkınır.
Avrupa, kültürünü ve
sanatını, Aristokrasi
eliyle kalkındırdı. Orada
devlet yapmadı. Fransa’da devlet yapmadı.
İngiltere, Amerika’da da
devlet yapmadı. Zenginler yaptı. Kültür ve
Sanata para yatırdılar,
sponsor oldular. Bizde de
eskiden, bir veziri azam
ve şeyhülislam aralarında konuşurken, şöyle
konuşurlardı: “Bizim
konakta 8 tane sanatçı
var biliyor musun?” Bu
şu demek: 8 sanatçının
giderlerini karşılıyorum,
evlerine ben bakıyorum, ihtiyaçlarını temin
ediyorum, çocuklarını
ben okutuyorum, onlar
da benim adıma sanat
üretiyor.

Kitaplarınızı yazarken eşinize danışıyor musunuz?
Onun eleştirileri oluyor mu?
Benim tüm kitaplarımın ilk okuyucusu eşimdir. Eşimin oluru
olmadan, yani eleştirileri olmadan, bir kitabı yayınlamam.
Nitekim bu son kitabımda (Hz. İbrahim) önce okudu,
okuduktan sonra görüşlerini ve eleştirilerini iletti. Ben, onları
düzeltirim yahut: ‘Bak bunun için şöyle, bunun için böyle
olmaz” diye izah ederim. Eşimi kendim için bir şans, Allah’ın
da bir lütfu olarak görüyorum. Eşim edebiyatçı, benim
dilimden anlıyor. Bir insanın, aynı evde meslektaş olarak
yaşaması, büyük bir bahtiyarlıktır. Gençlere bunu tavsiye
ederim. Herkes kendi mesleğinden bir eş seçerse, konuşacakları daha fazla konu olur.

Gençlerimize neler tavsiye edersiniz?
Bu kadar eğlenceye düşkün bir çağda, ben eğlenme
peşinde olan gençlerimize; geleceklerini kurma adına,
bunlara ne kadar çok şey verebilirim, diye hesap ederek 40
yaşımdan sonra romancı oldum. Çünkü üniversitede anlattığım konuları yahut yazdığım bilimsel kitapları ancak 40 kişi
okuyor. 40 kişi ilgileniyor. Bilimsel bir kitabın müşterisi de
muhatabı da ben değilim ama kültürel bir kitap yazdığınızda, bir roman yazdığınızda, onu yüz binlere iletiyorsunuz,
yüzbinler sizi okumaya başlıyor. O zaman bu yüz binlerin
içerisinden mutlaka sizin söylediğiniz cümlelere kulak veren
birileri çıkacaktır. Asıl yazar sorumluluğu benim için bu
hususta başlıyor. Benim her kitabımın bir konusu bir sancısı
vardır.

İskender Pala Kimdir?

Öğrencilerinize verdiğiniz en önemli öğüt nedir?
Bir işi yaparken, öyle güzel yapmalısınız ki; sevgilinize ilk
göstermiş gibi olsun.

İzleyip ve beğendiğiniz filmler var mıdır?
Kelebeğin Rüyası ve Ekşi Elmalar

Gençlerimize beklediğiniz oranda ulaşabildiniz mi?
Türkiye’de şöyle bir yanlışlık var ve tekrarlanan, süregelen
bir yanlışlık bu: İnsanlar sadece eğitim süreçlerinde okumayla meşgul oluyorlar. Ortaöğretim bitiyor, üniversite
başlıyor. Üniversitede okuyorlar. Üniversitede okudukları
dönemde tanıdıkları insanlarla; tanıdıkları isimlerle,
kitaplarını okudukları yazarlarla kendilerini adeta sınırlıyorlar. Bunların rehberliğinde bir görüş ve anlayış ediniyorlar.
Bir tarz-ı hayat değiştiriyorlar. Yaşam biçimi oluşturuyorlar.
Üniversite bitince hem okumayı bırakıyorlar hem de ondan
sonraki hayatlarında kitap adeta yer almıyor.

“Divan Şiirini Sevdiren Adam” olarak da
bilinen Pala, 8 Haziran 1958 tarihinde Uşak‘ta
doğmuştur.1979 yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü
bitirdi. 1983 yılında da doktorasını tamamladı. Öğretmen subay olarak 1982 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına girdi.1996 yılında ihraç edildi.1997 yılında Öğretim yılında İstanbul Kültür Üniversitesinde öğretim üyesi
olarak çalışmaya başladı.
İskender Pala, 1980 yılında F. Hülya Avcı ile evlendi. Hilye
Banu, Elif Dilasa adında iki kızı, Alperen Ahmed adında
bir oğlu vardır. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü sahibi İskender Pala, Ansiklopedik
Divan Şiiri Sözlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği ve
Türk Dil Kurumu ödüllerinin de sahibidir.
Yazarın seksenin üzerinde kitabı
vardır.

Yazdığınız romanlar hangi kitleye hitap ediyor?
Anlattığım konular gelişme çağının konuları. Gerek insanlara belirli bir tavır edinme adına anlattıklarım, yazdıklarım
ve söylediklerim; gerekse medeniyet birikimi itibariyle bir
insanın kendi kimliğini oluşturabilmesi için gereken konular. Bu çağ eğlenmeyi çok önemseyen, öğrenmeyi hiç

Röportaj: Fevzi Özmen - Hikmet Tekin
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Çare şudur: Kültür ve sanat adamlarıyla, sermaye sahiplerini buluşturmak. Bu buluşma nasıl olacak? Türkiye’de,
dünyanın birçok yerinde kültür ve sanat artık başattır.
Paraya yön veren bir alandır. Eskiden rüşvet olarak bir çanta
dolusu dolar verilirdi, günümüzde ise rüşvet olarak, Urartular devrinden kalma heykel veriyorlar veya bir Dali tablosu
satın alarak parayı saklıyorlar. Çünkü o heykel, o tablo paradan daha değerli. Dünya soft dediği gücünü kültür ve sanat
üzerinden kabul ettirmeye çalışıyor artık. Shakespeara,
dünyanın her tarafını dolaşıyor da sıra Fuzuli’ye gelince biz,
“Ne kadar Fuzuli adam” deme cür’etini bile gösteriyoruz.
Mesele şu: Eğer para sahipleri, kültür ve sanat adamlarıyla teşrik-i mesai yapar da onların sözlerini dinlerse; bu iş

olur. Sabancı, neden
kültür merkezi açıyor?
Eczacıbaşı, Koç, Borusan neden kültüre ve
sanata bu kadar yatırım
yapıyor? Hiç muhafazakar sermayedarlarından,
kültür ve sanata aynı
yatırımı yapan gördünüz
mü? Murat Ülker, İbrahim
Bodur gibi birkaç ismi
dışarıda tutarsak daha bu
farkındalığın oluştuğunu
bile söyleyemeyiz. O hâlde çare, para sahiplerinin
kültür ve sanat adamlarının söylediklerine kulak vermeleridir.
Ancak o vakit, Türkiye’de kültür meselesini
halletmiş oluruz. O
zaman Türkiye’de kültür
devrimi yaşanmış olur.
Para sanat için vardır.
Bir yetkiliye; bir etkinlik var. Bu etkinliğe 1
milyon 250 bin gidecek
dedim. Dedi ki: “Hocam,
ne yapıyorsunuz? Bu
parayla Güneydoğu’da 8
tane derslik yapılır.” Ben
de; doğru dedim. Orada
8 tane derslik yaptırırız
ama bu etkinliğe o parayı
harcamadığınız zaman,
o derslikte okutacağımız bir medeniyetimiz olmaz.

önemsemeyen bir çağ. Yani insanlar eğlenmek için para
harcıyorlar, zaman, mesai ve güç harcıyorlar ama öğrenmek için herhangi bir gayret sarf etmiyorlar. Öğrenmeye
ayırdıkları çabaları, gayretleri yok. Yani biz tam manasıyla
Cahiliye Devrini yaşıyoruz. Bu medeniyetinden kopmuş
toplumların kaçamayacakları bir kaderdir ayrıca. Biz bu yüksek medeniyetten bu sığ zemine maalesef böylelikle geldik.
Çok ilginç değil mi? Ben bunun için bütün yazdıklarımı
bilgilenme peşinde olan insanları hedef alarak yazıyorum,
söylüyorum yahut anlatıyorum. Roman bir eğlence aracıdır
ama bir romanın içinden baştan başlayıp son sayfayı okuyarak, kapağı kapattığımızda o romanı bir şey öğrenerek de
bitirebilirsiniz ya da sadece eğlence olarak da bitirebilirsiniz.
Ben işte öğrenme kısmını romanın içine katıyorum.
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Günümüzde neler yapılmalı?

Röportaj

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

FONKSİYONEL

N
I
GIlıDk ÜAzerLinAe R
Etkileri
Sağ

Fonksiyonel gıdalar, besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha fazla etkili
bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdalar olarak
tanımlanmaktadır.
Fonksiyonel gıdalar, fonksiyonel bir etken içeren doğal bir gıda (domates-likopen) olabileceği gibi, fonksiyonel etkeni ilave edilen (iyotlu tuz,omega3 yağ asitli yumurta) veya gıda içerisindeki bazı bileşikler
değişikliğe uğratılarak biyoyararlılığı arttırılan gıdalar olabilir (yoğurt-protein-biyoaktif).

Dyt. Çiğdem Menekşe SINIRTAŞ
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Brokoli; Almanya’da yapılan
bir araştırmaya
göre brokoli,
yüksek “glukosinolat” içermesi
ve selenyum kaynağı
olması nedeniyle kanserden korunmada fonksiyonel gıda olarak öneriliyor. Amerika’da ise brokolinin ana etken maddesi “sülforafan”ın meme kanseri hücrelerinin üremesini engellediğine
dair sonuçlar elde edilmiştir.

biber ve domates salçası, en güçlü antioksidantlar
arasındadır. Bu güçlü “likopen” deposu gıda, hücreleri oksidatif stresten koruyarak meme, prostat,
pankreas, mide, kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi oluşturmaktadır.

Çok Fonksiyonel
Domates Soslu
Brokoli Salatası
1 orta boy brokoli,3 adet domates,1 adet limon suyu,3
çorba kaşığı zeytinyağ, 2
diş sarımsak,1 çay kaşığı
tuz ve 1 çay kaşığı
kekik ve kuru reyhan
(tercihe bağlı)
Brokoliyi iyice
yıkayıp haşladıktan
sonra, daha önceden
hazırladığımız bir kasede
limon suyu,1,5 çorba
kaşığı zeytinyağ ve ½ çay
kaşığı tuz karışımını haşlanan brokolinin üzerine
gezdirelim. Daha sonra çelik
tencerede kalan 1,5 yemek
kaşığı zeytinyağ ve havanda dövülmüş sarımsağı koyup
kokusu çıkıncaya kadar kavuralım ve
kuşbaşı doğradığımız domatesleri, kalan tuzu ekleyerek ve yarım çay bardağı kadar da su ekleyerek
ocakta kaynayıncaya kadar bekleyelim.
Sosu ocaktan aldıktan sonra kuru kekik ve kuru reyhanı katalım ve biraz ılıdıktan sonra daha önceden
hazırladığımız limon soslu brokolinin üzerine
gezdirelim.
Soğuduktan sonra isteğe bağlı yanına 2 yemek
kaşığı yoğurt ile servise hazır hale gelen ,sağlık üzerine birçok etkisini saydığımız bu çok fonksiyonel
brokoli salatasını afiyetle tüketebilirsiniz..
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Yeşil sebzelerde
bulunan “lutein” görme
işlevinin devamlılığını
sağlamada; somon ve ton
balığından elde edilen omega3
yağ asitleri kalp-damar hastalık

riskini azaltmada, mental ve görsel işlevleri
düzenlemede etkilidir.

Salça; Doğru koşullarda hazırlanır ve saklanırsa
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Örneğin; Yulaf, buğday,
arpa, unu ve kepeğinde
bulunan; “Beta glukan”
ve özellikle kepeğinde
bulunan “çözünmez lifler” kolesterol
düşürücü, bağırsak fonksiyonları
düzeltici etkisi ile
kolon kanseri oluşma riskini azaltmada
etkilidir.

Fonksiyonel gıdalar, kalp damar rahatsızlıkları, kanser, yüksek tansiyon, kolesterol, şeker gibi hastalıkların oluşma risklerini azaltır. Bunu insanın temel
fizyolojisine, bağışıklık, sinir, hormon, solunum, dolaşım ve sindirim sistemlerine faydalı olarak yaparlar.

Sarımsak; Bağışıklık güçlendirici, tümörleri
engelleyici, DNA daki bozulmaları önleyici, tansiyon
düşürücü, kan yağlarını düzenleyici ve kan şekerini
düşürücü, yara iyileştirici özelliğiyle bilinen sarımsak, araştırmalara göre kanser hücrelerini de intihara itiyor. Bu konuda en güçlü etkiyi de yağda eriyen
bileşeni “diallil disülfitler” aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Izdıraplarını şiirine şairene biçimde yediren Klasik Türk
Edebiyatının en büyük şairlerinden Fuzuli; en güzel
aşkların ve aşk şiirlerinin kahramanı Cemal Süreya; idealist bir öğretmen ve toprağına, bayrağına sevdalı Arif
Nihat Asya ve duayen gazeteci Mehmet Ali Birand…
Ocak ayında kaybettiğimiz iz bırakan şahsiyetler…

Bayrak Şairi

ARİF NİHAT ASYA

1904 yılında doğan milli şairimiz 7 günlükken babasını
kaybeder. 3 yaşındayken annesinin Filistinli bir subayla evlenip yurttan ayrılmasıyla hem öksüz hem de yetim büyür.
Yüksek Muallim Mektebi’nden mezun olduktan sonra
Adana Erkek Lisesi, Edirne Lisesi, Lefkoşe Erkek Lisesi’nde
öğretmenlik; Malatya Lisesi’nde müdürlük görevlerini
yürütür. Çocukluk ve gençlik yılları hep yoksulluk içinde
geçer.

Ekranın Sevilen Yüzü

MEHMET ALİ BİRAND
9 Aralık 1941’de Beyoğlu’nda hayata gözlerini açan
Mehmet Ali Birand, Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Fransızca bölümüne
başladıysa da tamamlayamadı. 1974 yılında
gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nın uluslararası
düzeyde yoğun bir şekilde gündem olmasında
muhabir olarak önemli roller üstlendi. NATO, Avrupa Birliği, Washington, Atina ve Strasbourg’daki
gelişmeleri yakından takip etmesi Birand’ın yıldızının
parlamasını sağladı. Brüksel’de geçirdiği 20 yıl, hem
gazetecilik hem de kişisel gelişim açısından en verimli
dönemleri oldu. Öyle ki 12 yılda 6 kitap yayınladı.
1985’te ulusal düzeyde tanınırlığını sağlayan 32. Gün
isimli programı yapmaya başladı. Sonraki yıllarda
‘’Kıbrıs, 28 Şubat, Demirkırat, 12 Mart – 12 Eylül’’
isimli belgeselleri çekti. Yurda döndükten sonra Posta
Gazetesi başyazarlığı, Kanal D ve CNN Türk’ün genel
yayın yönetmenliğini yürüttü. 17 Ocak 2013’te hayata
veda eden Mehmet Ali Birand Türkiye’nin önde gelen
köşe yazarı, haber programcısı ve sunucusudur.

BAYRAK
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
DUA
Biz,kısık sesleriz...minareleri,
Sen,ezansız bırakma Allahım!

Hüzün Şairi

CEMAL SÜREYA

BİR ÇİÇEK
Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde,
Bir yanlışı düzeltircesine açmış;
Gelmiş ta ağzımın kenarında
Konuşur durur.
Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda,
Güverteleri uçtan uca orman;
Aldım çiçeğimi şurama bastım,
Bastım ki yalnızlığımmış.
Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Divan Şiirinin Dehası

FUZULİ

Kerbela’da doğduğu ve Tatar Türkleri’nden olduğu
tahmin edilmektedir. Arapça, Farsça ve Türkçe dillerine
olan hâkimiyetiyle bilinen Fuzuli, İslam ve fen bilimleri
alanlarında engin bilgisiyle şöhret bulmuştur. Hadis
ve tefsir ilimleriyle meşgul olması onun bilge bir şair
olarak tanınmasını sağlamıştır. Şiiri, insanı yücelten ilahi
bir lütuf olarak tanımlayan şairin şöhreti henüz kendisi
hayattayken İslam coğrafyasında yayılmaya başlamıştı.
İnsanın kaderini etkileyen duygular, bilhassa ıstırap
duygusu Fuzuli’nin şiirlerine hâkim olan başat duygudur.
Acı, sıkıntı, keder, aşk, yoksulluk, yalnızlık temalarını
sade ve özgün bir şekilde işlediği şiirleriyle Türk edebiyatının kıymete haiz şairleri arasında en başta gelir.
Kanuni başta olmak üzere, devrin ileri gelen devlet
adamlarına kasideler sunmuş ve takdir görmüştür. Kanuni devrinde kendisine evkaftan maaş bağlanacağına
dair söz verildiyse de gerçekleşememiştir. Ünlü ‘Şikâyet-

name’ bu hadise üzerine yazılmıştır. Arapça, Farsça ve
Türkçe olarak yazdığı divanları yoğun lirizm ve derinlikli
üslupları ile klasik edebiyatımızın en nadide örnekleri
sayılır. Üç dilde eserler veren Fuzuli’nin manzum ve
mensur 15 kadar eseri vardır. Leyla ve Mecnun mesnevisi Türk, İran ve Arap edebiyatında Fuzuli’ye asıl şöhretini
kazandıran ve en çok sevilen eseridir. İlahi aşka ulaşmayı
konu edinen Leyla ile Mecnun hikâyesi Fuzuli'de en
tesirli ve mükemmel formuna kavuşmuştur.
Mende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var
Âşık-i sâdık menem Mecnûn'un ancak adı var
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
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Dizeleriyle tanıdığımız Cemal Süreya 1931 yılında
Pülümür’de doğar. Çok küçük yaşta annesini kaybeder. Babasının yeniden evlenmesiyle üvey anne zulmüyle
tanışır. Yatılı okula gitmesiyle eziyetleri son bulur. Şiire
lise yıllarında aruzla başlayan Süreya, üniversite yıllarında
serbest vezne yönelir. Sonrasında 2. Yeni şiir akımına dahil
olur. Şiirin anlaşılmamasına karşı çıkarak güncel hayatı
yansıtması gerektiğini savunur. Öyle ki, sanat anlayışı Garipçilere benzer. Onun şiiri tıpkı hayat gibi inişli çıkışlı, muhalif, özgür ve toplum içinde konumlanan ferdin aynasıdır.
İçli, nükteli, aşk dolu ve güncel gelenek anlayışını kendi
özünde yorumlayarak yazdığı şiirlerle güncelliğini her daim
koruyan bir çizgi kazanır
Hafızasına güvendiği için iddiaya girmeyi çok seven şair,
Ülkü Tamerle iddiaya girer. Eğer kaybederse isminden bir
harfi sildireceğini söyler. İddiayı kaybeder ve Süreyya olan
soyadını Süreya olarak değiştirir.
Farklı dönemlerde 3 kez Papirüs dergisini çıkaran Cemal

Süreya, Hürriyet ve Milliyet gazetelerine sanat yazıları
yazar. En bilinen eserleri şiir türünde Üvercinka, Sevda Sözleri, Göçebe; düzyazı türünde Şapkam Dolu Çiçekle, Uzat
Saçlarını Frigya’dır. Cemal Süreya, çevirmenlik de yaparak
çok sayıda edebiyat eserini dilimize kazandırmıştır.
Sonra gülüşün geldi aklıma ve içimden dedim ki
Yine gelsen yine severim seni
Keşke hep çocuk kalsaydık da en büyük yaramız
dizimizdeki yara olsaydı.

Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!
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Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler

Siyasi karışıklık ve savaşlar, anne-babasız büyümesi,
akraba evlerine sığınması, yatılı okullarda okuması, yokluk
ve sefalet Arif Nihat’ın hayatında ve eserlerinde derin izler
bırakmıştır. Bu bağlamda Arif’in eserlerinde 1933’e kadar
olan dönemde hüzün, ruhi sıkıntılar ve fikri huzursuzluklar
göze çarpar. Adana Lisesi’nde görev yaparken Mevlevi
şeyhi Ahmet Remzi Akyürek’le tanışması bir kırılma noktası olur.
Başta tarih ve mazi olmak üzere ferdi hassasiyetler,
gündelik yaşam, tasavvuf, tabiat ve yurt güzellikleri
şiirlerindeki en önemli temayı oluşturur. Arif Nihat Asya
edebiyatımızda en çok milliyetçi/ulusçu şiirleriyle ön
plana çıkmıştır. Gönül bağıyla bağlı olduğu Adana’nın kurtuluş gününde yazdığı Bayrak şiiri dolayısıyla ‘Bayrak Şairi’
olarak anılır. Asya, bayrağı Türk milletinin var olma vasfının, istiklal ve istikbalinin beratı olarak görür. Fetih Marşı,
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dua en tanınmış şiirleridir.
Gazete yazıları, Kanatlar ve Gagalar ile Enikli Kapı isimli
kitapları bulunmaktadır.

Haberler

Haberler

İlk Müslüman Kozmonot

SURİYELİ M.FARİS

ÇEKMEKÖY’DE…
Uzaya giden ilk Müslüman kozmonot Muhammed
Ahmed Faris, Çekmeköy’de bulunan Uzay ve Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yetkililerden
merkez hakkında bilgiler alan kozmonot Faris,
merkezi gezdi. Merkezdeki birçok aygıtı inceleyen
kozmonot Muhammed Ahmed Faris, tesisi çok
beğendiğini dile getirdi.
“Herkesin istifade edebileceği bir merkez”
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Merkezi gezip hayran kalan ilk Müslüman kozmonot Faris şunları kaydetti:
“Uzaya çıktığımda çok mutlu oldum. Orada çok
fazla tecrübe edindik, tecrübelerimizden çok fayda gördük. Buraya geldiğimde çok şaşırdım. Bu
kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum, gayet
modern. Herkesin istifade edebileceği bir merkez.
Özellikle üniversite talebelerine tavsiye ediyorum
bu merkezi. Ayrıca vatandaşlar da buraya gelip
faydalanabilir. Modern bilim yerinde saymıyor,
bu merkezin de bu bilimi takip etmesi ve kendini
geliştirmesi gerekiyor. Şimdiki zamanın koşullarına göre gayet iyi yapılmış bir yer.”
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SAPL

ZORL

ANTI

ANTI

BOZUKLUGU

2018’e yeni başladığımız şu günlerde ocak ayından herkese merhabalar. Bu yılın herkes için güzel bir yıl
olmasını dileyerek yazımıza başlıyorum. Başlıkta da belirtildiği gibi bu
ay sizlerle Obsesif – Kompulsif
Bozukluk ( OKB ) hakkında konuşacağız. Şaşırdıysak eğer bu hastalığın
Türkçe karşılığına baktığımızda ‘’
Saplantı – Zorlantı Bozukluğu adı ile
ele alabileceğimizi de görebiliriz.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kirlenme ile alakalı korkular, hastalık kapma saplantıları ve temizleme ile ilgili zorlantılar
Kendimize veya başkasına zarar vereceğimize dair saplantılar
Simetri, düzen ve sayı sayma ile ilgili saplantı ve zorlantılar
Cinsellikle alakalı saplantılar
Dini saplantılar
Kötü, çirkin, ayıp bir şey düşünmek veya yapmakla alakalı saplantılar (Ağızdan kötü bir şey kaçırma, küfretme korkusu, zarar
verme korkusu… vb)
Saplantılı duraklama davranışları
Biriktirme ve toplama zorlantıları
Kuşku saplantıları ve buna bağlı olarak kontrol etme zorlantıları
( Kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi?... vb )

Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer banyo yaptıktan sonra hala kendimizi temiz hissetmiyorsak buna saplantı, bu sebeple tekrar banyo
yapıyorsak buna da zorlantı diyebiliriz. Başka bir örnek daha verecek olursak temizlik yapılmasına rağmen evimizin sürekli kirli olduğunu düşünüyorsak buna saplantı, kirli olduğunu
düşündüğümüz için üst üste, tekrar tekrar evi temizliyorsak veya
ev kirlenmesin diye eve misafir almaktan vazgeçiyorsak buna da
zorlantı diyebiliriz.
Bizler saplantılarımızın aklımıza gelmemesi veya zorlantılı
davranışları yapmamak için kendimizi zorlarız ancak zorlandıkça
istemediğimiz düşünceler tekrar tekrar zihnimize gelir ve istemediğimiz davranışları tekrar tekrar yaparız. İşte halk dilinde takıntı
diye bildiğimiz hastalığı tıp dilinde birkaç kez belirttiğim üzere
Saplantı – Zorlantı Bozukluğu olarak tanımlayabiliriz.
Bizler bu saplantılarımızın kendi zihnimizin birer ürünü olduğunu,
bize dışarıdan dayatılmadığını biliriz ve kabul ederiz. Bununla birlikte genel olarak bu düşüncelerimizin ne kadar mantıksız, anlamsız
ve aşırı düzeyde olduğunun da farkındayızdır ancak bu düşünceleri
ve davranışları ne yaparsak yapalım zihnimizden uzaklaştıramayız.
Belli bir noktadan sonra rahatsız
edici boyuta gelmeye, gündelik
işleyişimizi bozmaya ve hayatımızı
çekilmez kılmaya başlar. Hatta bu
durum sadece bizler için değil
çevremizdekiler için de zorlayıcı
bir süreçtir. Bu durumdan kurtulmak için ilk olarak bir psikiyatri
uzmanına başvurulmalıdır. Farmakolojik tedavilerle birlikte ‘’Bilişsel
Davranışçı Terapi’’ yönteminin de
bu hastalıkta ciddi manada iyileştirici etkisi olduğu da bilinmektedir. Bu anlamda psikologlardan
da destek almaktan çekinilmemelidir. Bir dahaki yazımıza kadar
ruhunuza iyi bakmanız dileklerimle. Sevgilerle…
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AYŞE NURCAN ÖZÜÇAĞLIYAN
Klinik Psikolog
nurcan.psikolog@gmail.com

Saplantılı yani obsesif düşünceler ve zorlantılı yani kompulsif
davranışlar genellikle aşağıdaki gibidir:
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•
Halk arasında takıntı olarak da
bildiğimiz bazı düşünce ve davranış
kalıpları vardır. Belki aşağıda vereceğim bazı örnekleri sizler de
yaşamış veya yaşıyor olabilirsiniz:

Evden çıkarken musluğu, ocağı,
ışığı veya elektriği kapadım mı?
Kapıyı kilitledim mi?
Pencereyi kapattım mı?
Ellerimi yıkadım mı veya
yıkadım ama temizlendi mi?
Yatağı düzgün toplayabildim
mi?
O koltuk diğer koltukla simetrik
bir şekilde durdu mu?
Ağzımdan anlamsız ayıp bir şey
kaçırır mıyım?
Herhangi bir şekilde etrafımdaki
insanlara zarar verir miyim?

Yukarıda sadece OKB hastalığına sınırlı
örnekler verdim. Bunlara obsesif yani
saplantılı düşünceler diyoruz. Bir de bu
düşüncelerimizi rahatlatmak amacı ile
bazı davranışlar geliştiriyoruz ki örneğin
ellerimizin temizlenmediğini düşünerek
tekrar tekrar el yıkama, evden çıktıktan
sonra birkaç kez eve geri dönüp kapının
kilitli olup olmadığını kontrol etme,
etrafımızdaki insanlara zarar vermemek
için o insanlardan veya o insanlara zarar
vermek için kullanabileceğimiz nesnelerden uzaklaşma… vb. tarz davranışlara
ise kompulsif yani zorlantılı davranış
kalıpları adını veriyoruz. İşte bu durumu yaşıyorsanız siz de bir OKB hastası
olabilirsiniz. Kısaca örnekler versek de
bu hastalık tam olarak nedir diye merak
ederseniz aşağıda tanımı gelin birlikte
inceleyelim:
OKB, saplantı ve/veya zorlantıların
görüldüğü, genellikle kronik, kimi
zaman dönemsel alevlenmelerle giden,
bizim günlük işlevlerimizi belirgin
olarak etkileyen bir bozukluktur. Saplantı yani obsesyon, irademiz dışında
ortaya çıkan, bizleri tedirgin, huzursuz
eden, benliğimizle uyuşmayan, bilinçli
bir çaba ile zihnimizden uzaklaştıramadığımız ve kovamadığımız, inatçı bir
şekilde, tekrarlayan düşünce, hayal veya
dürtülerdir. Bu düşünceler bizlerin mantığına, düşünce yapımıza, ahlak değerlerimize ve inançlarımıza ters düşer ve
bizler için kabul edilemez durumdadır.
Bu anlamda saplantılarımız benliğimize
yabancıdırlar. Zorlantı yani kompulsiyon
ise çoğu zaman saplantılı düşüncelerimizi zihnimizden uzaklaştırmak için
yaptığımız irademiz dışında ortaya çıkan
ve tekrarlayan davranışlardır.

Köşe Yazısı

Karne
Geldi
Hoş (mu)
Geldi?

Köşe Yazısı

T

atil yaklaştıkça hem
ailelerde
hem
de
çocuklarda karne heyecanı başlar. Bu heyecan
kimisinde tatlıdır, kimisinde kaygılıdır. “Karnen nasıl
geliyor?” sorusu, çocuklar için
kaçınılmaz bir soru haline gelir.

Peki, Nedir Bu Karne?
Karne, okul yönetimince öğrencilere dönem sonlarında verilen
ve öğrencinin her dersten aldığı
notları ve okula devam durumunu
gösteren belgedir. Bu belge asla
çocuğun zekâsını, yeteneklerini
ve kişiliğini belirleyemez.
Fakat çoğu aile maalesef ki karne
ile çocuğunu yargılayabiliyor;
zekâ seviyesini, hayata karşı duruşunu, sosyal becerilerini buna
göre değerlendirebiliyor. Çocuklarını, karneye bakarak “İleride
senden bir şey olmaz” diye nitelendirebiliyorlar. Bu gibi yaklaşımlar yüzünden çocuk, “Acaba
bu dönem okul performansım
nasıldı” diye düşünmek yerine,
“Ben nasıl biriyim?” sorusunu
yöneltiyor kendisine.

Eyvah! Zayıfım Var!
Aileme Ne Diyeceğim?

Yapılan araştırmalara göre 3 tip
aile vardır. Olumsuz etki oluşturan tutumlar açısından aile mod-

Tatilde Birlikte Dinlenin
elinin ilki "aşırı kontrolcü" ailelerdir.
Bu tür aileler çocuğun bütün davranış
ve aktivitelerini kontrol altında tutmaya çalışırlar, buna ders çalışma
süreçleri de dâhildir. Çocuğun her
şeyini denetlerler ve çocuk üzerinde
baskı oluştururlar. Bu durum, genellikle çocukta sorumsuzluğa yol açtığı
gibi, kendine güvensiz bir yapının
oluşmasına da zemin hazırlar.
Olumsuz etki oluşturan tutumlar
açısından aile modelinin ikincisi "aşırı
koruyucu" aile yapısıdır. Bu aileler
çocuklarıyla aşırı ilgilenip onların sorumluluklarını kendileri yerine getirir
ve bu sayede çocuklarının daha mutlu olduğunu düşünürler. Çocuklarına
ödev yapma ve ders çalışma sorumluluğu vermediklerinden sorumluluk
duygusunun oluşmasını engelleyebilir
ve tembelleşmelerine sebep olabilirler. Bu durum aynı aşırı kontrolcü
ailelerdeki gibi çocukların kişilik gelişimine etki eder ve kendine güvensiz bir
yapının gelişmesine neden olabilir.
Olumlu etki oluşturan tutumlar açısından 3. aile modeli "destekleyici" ailedir.
Bu tür aileler, küçük yaşlardan itibaren çocuğa yapabilecekleri sorumlulukları verir, bunları yaptıklarında da
olumlu pekiştirici söz ve tutumlarla
pozitif davranışların ortaya çıkmasına katkıda bulunurlar. Çocuğu aşırı
kontrol etmez, yapamadıkları zaman
ise hemen yardım etmek yerine kendi kendilerine bir çözüm bulmalarına
olanak sağlayarak çocukların problem
çözme becerilerinin gelişmesine katkı
sağlarlar. Çocuğunu kontrol ederken
sorumluluklarını hatırlatan destekleyici ve dengeleyici bir tavır sergilerler. Bu şekilde davranılması çocukta

bana güveniliyor etkisi oluşturur bu da
çocuğun kişiliğinde güven ve sorumluluk duygusunun yerleşmesine neden olur.

Çocuğumu En İyi
Okula Gönderiyorum,
Yine de Tembel!
Çoğu aile çocuklarının eğitimi için
para harcadıklarında gereken her şeyi
yaptıklarını düşünür. Tabir-i caizse
adeta vicdanlarını rahatlatırlar. Fakat
durum böyle değildir. Çocuğun maddi kaynaklardan önce ebeveyn sevgisi
ve ilgisine ihtiyacı vardır. Sevgi ve ilgiden mahrum olan çocuk hayatından tam anlamıyla tatmin olamaz. Bu
da çocuğun, eğitim ve sosyal hayatını
sekteye uğratabilir.
“Annem tüm gün başımda söylenip
duruyor. Babam ise işten gelir gelmez
ders çalıştın mı diyor. Bana sürekli
kızıyorlar, hep en iyisini istiyorlar. Ben
okula gitmek istemiyorum.” Acaba bu
davranış size tanıdık geldi mi? Eminim
“evet benim davranışım” diyen ebeveyn sayısı hayli fazladır. Peki ya bu
şekilde çocuğunuza nasıl bir kötülük
yaptığınızın farkında mısınız?

Çocuğunuzu
Sevgiyle Motive Edin,
Kızarak Değil
Elbette ki çocuk üzerinde otorite kurmanız gerekir. Fakat bunu kızarak yapmayın. Siz onların anne babasısınız,
emir vermekle yükümlü komutanları
değil. Çocuğunuza onu her koşulda
sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin; yalnızca başarılı olduğunda

Tatil, çocuğun yeni döneme daha
zinde başlaması adına iyi bir fırsattır.
Bu süreçte zihnen ve bedenen yorulan çocuk, üzerindeki stresi farklı
aktiviteler ile atmak isteyecektir. Bu
noktada zayıf karne getirse dahi ailenin çocuğuna dinlenme hususunda
destek olması gerekir. Çünkü sağlam
kafa sağlam vücutta bulunur. Aynı
zamanda tatil ailenin de tatili olmalı.
Çünkü dönem içerisinde çocukla birlikte aileler de okul temposuna ayak
uydurmak zorunda kalırlar. Peki, kaliteli bir tatil geçirmek için ne yapmak
gerek?
•
Çocuğunuzla daha fazla samimi,
sevgi dolu ve karşılıklı iletişimin
olduğu vakit geçirin.
•
Onunla birlikte çeşitli aktiviteler
yapın (sinema ve tiyatroya gitmek,
spor yapmak, gezmek gibi).
•
Ona sorumluluklar verin, sorumluluk bilinci artacaktır.
•
Onu motive edici davranışlarda
bulunun.
•
2.
dönemin
daha
güzel
geçeceğine inanın ve ona da
bunu yansıtın.
•
Birlikte kitap okuyun.
•
Eğitimi destekleyici ve de dinlendirici aktivitelere yönlendirin
(drama, sanat atölyeleri gibi)
•
Birlikte bol bol oyun oynayın
(çocuğunuz büyükse kutu oyunlarını tercih edebilirsiniz, ailece
çok eğlenirsiniz).
Unutmayın ki çocuklar ebeveynlerini
rol model olarak alırlar. Anne babalar
çocuklar için daimi öğretmenlerdir.
Biz, bizden evvelkilerin ekip biçtikleriyiz. Bizden sonraki nesiller de bizim
ekip biçtiklerimiz olacaktır.
Mutlu karneler, mutlu tatiller…
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Siz Hangi Tip Ailesiniz?

değil. Aksi halde başarısız olduğunda
kendini yalnız hissedebilir. Önce sorunun kaynağını tespit etmeye çalışın,
sonra da onunla birlikte plan yapın.
Eğitimin kendisi için gerekli olduğunu
vurgulayın, sizin için eğitim aldığını
düşünmemeli.
Siz, ödevlerinde ve eksiklerini tamamlamada yardımcı olamıyorsanız, ona
destek verdirin. Mesela çevrenizdeki
akademik başarısı yüksek abla ve abilere sorabilirsiniz, belki de biraz cep
harçlığı karşılığında yardımcı olmak
isteyebilirler.
Çocuğunuzun akademik başarısının
önüne geçen başka bir problem var
mı diye de araştırmanızda fayda var.
Örneğin iyi görebiliyor mu, dersi anlayabiliyor mu? Artık hepimiz biliyoruz
ki dikkat eksikliği bu çağdaki en büyük
problemlerden biri…
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Karne çocuğun derslerindeki performansını gösterir. Her çocuk
her dersten başarılı olmayabilir.
Çocuğun karnesinde zayıf olabilir
veya az bir farkla teşekkür, takdir belgesini kaçırıyor olabilir. Bu,
çocukta yüksek kaygıya neden

olabilir. Hatta kendisinden şüphe
eder hale getirebilir onu. “Acaba ben yetersiz miyim? Annem
babam benden utanır mı? Bana
kızarlar mı, ne yapacağım ben
şimdi?” gibi düşüncelerle stres
yaşayabilir. Fakat unutmayın ki
Einstein da başarısız diye okuldan
kovulan bir öğrencidir.
Zayıf karne zayıf ana babalığın da
göstergesidir. Çünkü çocuğun
performansını etkileyen sebeplerden biri de aile ortamı ve ebeveynlerin tutumudur. Eğer aile
içinde küçük bir çocuk varsa ve
ders çalışma ortamı sağlanmıyorsa bu başarıyı etkileyebilir ya da
aile içinde ebeveynlerin arası iyi
değilse ve bir huzursuzluk varsa çocuk kendisini derslerine veremeyip bunu ön plana çıkarabilir. Diğer bir taraftan
çocuğun sürekli başkalarıyla veya
varsa kardeşleriyle kıyaslanıyor
olması onda aşağılık duygusu
oluşturabilir.
“Annem ve babam beni sevmiyor,
eğer karnem iyi olursa beni severler” düşüncesi çoğu çocuğun zihnine daha küçüklükten yerleşiyor
ve bu ilerisi adına onda her alanda
başarılı olursam sevilirim düşüncesinin temelini oluşturabiliyor.

Haberler

ÇEKMEKÖY AİLESİ

BÜYÜYOR

Haberler

hoşgeldin

bebek
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ilçeye yeni taşınanlar ile yeni çocuk sahibi olan
ailelere Hoş geldiniz ziyaretlerini sürdürüyor. Özçelik, İlyasoğlu
ve Aktürk ailelerini yeni doğan
çocukları için tebrik eden Başkan
Poyraz, çocuklar için özel hazırlanan hediye paketlerini ailelere
teslim etti.
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Başkan Ahmet Poyraz ‘’Çekmeköy’e Hoş Geldiniz’’ projesi
kapsamında İstanbul’un çeşitli
yerlerinden gelerek Çekmeköy’ü
tercih eden Akbudak, Yıldırım ve
Anbar aileleri ile Ateş ve Dinç
ailelerini ziyareti sırasında ilçemiz
hakkında bilgi vererek aile üyelerine hediyeler takdim etti.
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Gittiği evlerde yeni doğan bebekleri severken ailelere de iyi
dileklerini ileten Başkan Poyraz,
proje kapsamında bu hafta, Soya-

ta ailesinin bebeği Ferdi İlker, Bilgin ailesinin bebeği Furkan Emir
ve Günsey ailesinin yeni ferdi Kenan Ekrem’e “Çekmeköy ailemize hoş geldiniz” dedi.
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Haberler

Çekmeköy Beledİye Başkanı
Ahmet Poyraz
İlçeye yenİ taşınanlar İle
yenİ çocuk sahİbİ olan aİlelere
Hoş geldİnİz zİyaretlerİnİ sürdürüyor.

TIRNAĞIN VAR İSE

BAŞIN KAŞI…

KİMSEDEN

KİMSEYE VEFA
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YOĞ
İMİŞ.

Röportaj

ÖĞRETMEN

Röportaj

AYSEL

öSüZ

Babasını henüz ilkokula giderken kaybetti. Eğitimini 6 kardeşiyle
kitaplarını paylaşarak tamamladı. O bir kardelendi ve kardelen
olmak ona güç veriyordu… Hayalini kurduğu öğretmenlik için
çalıştı, çok çalıştı. Ve dönemin Başbakan’ı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a verdiği sözü tutmalıydı. Öğretmen olmak yetmezdi,
başarılı bir öğretmen olacaktı. Köy okulunun idealist öğretmeni
Aysel Ösüz ile okul hayatına ve öğrencilerine yönelik sohbetimiz;

Öğretmen Aysel Ösüz’ün
hayat hikâyesini kısaca
paylaşır mısınız?
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Daha 1. sınıfa giderken

2003-2004 yıllarıydı lise
ikinci sınıf öğrencisiydim. Bir
okulun açılışında o dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN ile tanışma
fırsatım oldu. Bana ne olmak
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Kardelen olma öykünüzden
ve öğretmenliğe uzanan
yolculuğunuzdan bahseder
misiniz?

Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’la nasıl tanıştınız?

Ocak 2018

Bir Hikâyesi
Kardelen’in

1988, Şanlıurfa doğumluyum. 2010’da Celal Bayar Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun
oldum. Aynı yıl Yukarı
Sarpın İlkokulu’nda göreve
başladım. 2015 yılından
itibaren hala görev yapmakta olduğum Başören (Akziyaret) İlkokulu’nda öğretmenlik mesleğine devam
ediyorum. Evli ve bir çocuk
annesiyim.

babamı kaybettim. İmkânsızlıklar içinde okumaya
çalışıyordum. Ortaokulda
okurken anne ya da babası
olmayan başarılı öğrencilere burs veriliyordu. Ben de
bu bursu almaya başladım.
Böylelikle kardelenler
arasına katılmış oldum. Hep
öğretmen olmak istiyordum ve bunu başardım.
Üniversiteyi bitirir bitirmez
mesleğimi icra etmek üzere
Urfa’ya atandım.

Röportaj

istediğimi sorduğunda öğretmen olmak istediğimi
söyledim. Sayın Erdoğan da; “Başarılı bir öğretmen
olmanı istiyorum” demişti… Sözümü tuttuğumu
düşünüyorum.

Neden köy okulu?

Okulun önceki hali.

İlk görev yerim Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Yukarı
Sarpın İlkokulu’ydu, KPSS puanımla atanmıştım.
4 yıl orada çalıştıktan sonra şu an görev yaptığım
okula geldim. Çalıştığım okullar hep köy okullarıydı. Köyde yetişen biri olarak köy çocuklarının
eğitime daha çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum.
Maalesef şehirde yaşayan çocuklarla aynı fırsatlara sahip değiller. Gücüm yettiğince şehir okulları
yerine köy okullarında mesleğimi en iyi şekilde
yapmaya devam edeceğim.

Sayın Erdoğan; “Başarılı bir öğretmen
olmanı istiyorum” demişti…
Sözümü tuttuğumu düşünüyorum.
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Okulun öğretmen Aysel Ösüz’den sonraki hali.

Oldukça zor. Bu zorluk sadece benim için değil,
aynı koşullarda çalışan tüm meslektaşlarım için
de geçerli. Ama bu çetin şartlar beni yıldırmadı,
aksine öğretmenliğin kutsal olduğuna inanarak
öğrencilerim için daha çok çaba harcıyorum. Yetişemediğim noktalarda çevremden destek alıyorum, köy halkı ve öğrencilerin ailelerinden yardım
alıyorum. Toplum olarak bu çocukları sahiplenmeli
ve eğitimle ilgili hiçbir meselede onları eksik
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Okulda tek başına öğretmenlik yapmanın
zorlukları nelerdir?

Röportaj

bırakmamalıyız.

Okulu güzelleştirmek adına ne
gibi çalışmalar gerçekleştirdiniz?
Eğitim yuvası olan ve minik
yavrularımızın severek gelmesi
gereken okulumuzun ne yazık
ki 33 yıldır yapılamayan duvarları öğretmenliğim döneminde
yapıldı. Bir tane ağacımız bile
yoktu. Şu an ellerimle diktiğim
6 tane büyük dut ağacımız
oldu. Urfa çok güneşli olduğu
ve güneş tahtaya yansıdığı için

Röportaj

rum. Çocukların ezberle değil,
yaşayarak öğrenmeleri için
çabalıyorum.
Öğrencilerim için bunları
yaparken aynı zamanda eğitim fakültesinde okuyan aday
meslektaşlarıma ve yeni atanmış meslektaşlarıma yaşamış
olduğum tecrübeleri aktarıp
onlara yol göstermeye gayret
ediyorum.

öğrencilerim tahtayı göremiyorlardı. Uğraşarak kalın ve
kaliteli perdeler diktirdim. Yine
dışarıdan destek alarak okulun
iç duvarlarına fayans kaplattırıp
sınıfın zeminine ise ahşap parke
ve halı döşettirdim.
Görünüşün dışında; öğrenciler
okul kapısından girdiklerinde
kendilerini farkı bir dünyada
hissetsinler istedim. Bunun
içinde; müzik aleti çalan, sanat
ve sporla uğraşan köy çocukları
hayalini gerçeğe dönüştürmeyi
amaçladım. Önce her
okulda olması gereken
bir kitaplık kurdum.
Darbuka, bateri,
melodika gibi 15
çeşit müzik aleti
temin ettim.
Şimdi öğrencilerim bateri çalıyor,
aletin
adını
bilmeleri
bile
benim
için büyük
mutluluk. Serbest
etkinlik saatinde onlar için
hazırladığım sınıfa
gidip şarkı söylüyor,
oyuncaklarla oynuyor, örgü, ahşap, alçı
çalışmaları yapıyorlar.

Yılın öğretmeni seçilmenize
vesile olan “Dünyayı
Güzelleştirecek
Çocuklar” projesinden
söz eder misiniz?

bayrağı anlatacaksın onlara.
Uğrunda şehit düşenleri anlatacaksın. Çanakkale Savaşında savaşa gidip de dönmeyen
15’lileri, cephaneyi korumak
uğruna donarak şehit olan
Şerife Bacı’yı anlatacaksın.
Anlatacaksın ki bu vatanın
kutsallığını bilsinler. Bilsinler
ki boş durmasınlar, çalışsınlar
bu mukaddes vatan toprakları
için faydalı işler yapsınlar. Her
çocuğun eğitim hayatı için
anlatacağı bir öyküsü vardır.
Ben elimden geldiğince onların
öyküsünde en güzel yerde bulunmak için çaba gösteriyorum. Rabbim gücümüze güç
katsın ve bu vatana nice güzel
evlatlar yetiştirelim inşallah. Ve
tüm kalbimle şunu söylüyorum:
“İyi ki öğretmenim… İyi ki köy

oluşturmak için çırpınmaktır.
Öğretmenlik bazen canınız
sıkıldığında masanıza bir elma
koyup kaçan yavrunun, sizde
bıraktığı mutluluktur. Öğretmenlik vatana hizmettir. Yetiştireceğimiz her evlat vatana
kazandırılacak cevherdir. Bu
yüzden hassasiyet gerektirir.
Özenle yetiştireceksin yavruları

öğretmeniyim. Ben bu hayatta
bir anneliği bir de öğretmenliği çok sevdim. Öğretmenler
günümüz kutlu olsun.”

Bizim projemiz de kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi
kategorisinde en iyi 3 çalışma
arasına girerek bakanlık ödülü
almıştır.
Projeden genel hatlarıyla
bahsetmek gerekirse; temelinde çocukları her alanda yetiştirmek amaçlanıyor.
İçerisinde birçok faaliyetin
bulunduğu projenin amacı;
öğrencilerin cevherlerini ortaya çıkarmak ve yeteneklerini
geliştirmelerine imkan tanımaktır. Bu proje uzun soluklu,
sürdürülebilir ve tüm okullarda da hayata geçirilebilir bir
çalışmadır.

Öğrencilere yönelik
başka çalışmalarda
bulunuyor musunuz?
Özel okullarla iletişime geçiyorum. İnternetten yurt dışındaki okullarda neler yapıldığını
araştırıyorum. Beğendiğim ve
yararlı bulduğum etkinlikleri
bizim müfredatımız doğrultusunda uygulamaya çalışıyo-

Öğretmenler Günü ile
ilgili Çankaya’ya davet
edildiğinizde ne hissettiniz?
Sayın Binali Yıldırım’ı duygulandıran konuşmanızı okuyucularımızla paylaşır mısınız?
Çok mutlu oldum, ayrıca ilimi
temsil edecek olmanın mutluluğunu da yaşadım. O anki
mutluluğumu kelimelerle anlatmak çok zor. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce
Öğretmenlik mesleğini anlattım; “Öğretmen olmak demek
anne baba olmak demektir.
Ömrün boyunca yakmadığın,
yakamadığın sobayı minik
eller üşümesin diye yakmaktır;
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“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”
ne 2016-2017 eğitim
ve öğretim yılında 3357
başvuru yapılmıştır. İlk olarak
değerlendiriciler tarafından elektronik ortamda proje raporları değerlendirilmiş

bunun sonucunda 189 çalışma
saha ziyaretine kalma başarısı
göstermiştir. Gerçekleştirilen
saha ziyaretlerinin ardından 106
çalışma Bölgesel Ödül almaya
layık görülmüştür.

terlikle okula gelen yavruların
ayaklarına diken batmasın
diye hiç çapa kullanmamana
rağmen ellerini ustaca kullanmaktır; yeri geldiğinde duvarlara yavrularının en sevdiği çizgi
film karakterini çizmeye çalışan
bir ressam, yeri geldiğinde ise
eğitim yuvasının duvarlarını
boyamaya çalışan bir boyacı
olmak demektir; bahçeyi
düzenleyen, ağaç diken, çiçek
eken bir bahçıvan olmak demektir; içinde fırtınalar kopmasına rağmen söz konusu
yavruları olunca aslan kesilmektir. İmkansızlıklara göğüs
germektir. İmkansızlıklar
içinde boğulmak yerine
ne yapabilirim kaygısına
düşmektir. Yavrularına en güzel koşulları

75

Röportaj

duygusunu pekiştirmeye gayret gösteriyorum.

Öğretmenlikteki en büyük idealiniz nedir?
Hemen her öğretmen gibi; öğrencilerimi
büyüdüklerinde iyi yerlerde görmek istiyorum. Belki bir öğretmen, doktor, mühendis… Onların hayat öyküsünde çocukluk
dönemlerinin kahramanı olmak istiyorum.

Mesleğinize başladığınızdan beri sizi derinden etkileyen bir olay yaşadınız mı?
Öğrencileri teneffüse çıkarmıştım. Oyun
oynuyorlardı ben de onları izliyordum. Bak-

tım iki üç tane büyük taşı üst üste koydular
üstüne uzun bir tahta parçası kendilerine
tahterevalli yaptılar ve oynamaya başladır.
İlk gördüğümde onların bu yaratıcılığı
hoşuma gitse de bir park eksikliğini o an
anlamıştım. Bir yardımsevere ulaşarak
çocuklar için park yapılması talebinde
bulundum. Bu olay sayesinde öğrencilerim
nihayet bir oyun parkına
kavuştular.

Eşiniz öğrencilere yönelik çalışmalarınızda
size destek oluyor mu?
Eşim hayat arkadaşım ve en büyük
destekçim. En büyük şansım da eşimin
öğretmen olması. Ve biz hep çocuklar için
en iyisini istiyoruz, hem birbirimize hem
öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz.

Çocuğunuz sizin öğrencilere ilginizi kıskanıyor mu?
Açıkçası görmüyor bile. Ben okuldayken o da kreş de
vakit geçiriyor. Evde ise, ben de herkes gibi bir anneyim.

Röportaj - İrem Mert
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Öyle olduğumu umuyor ve diliyorum. Öğrencilere evlat gözüyle bakarak üzerlerine titreyen biriyim. Kendi evladıma karşı da oldukça
hassas davranıyorum. Birlikte kaliteli zaman
geçirmeye ve faydalı etkinliklerle anne-evlat

Hiç kimse hayatındaki imkansızlıkları bahane etmesin. Bir problem karşısına çıktığı
zaman “başkası yapsın benim işim değil,
ben yapamam ki…” gibi cümleler kurup problemi olduğu gibi ortada bırakıp
kaçmasınlar. Savaşsınlar, mücadele etsinler.
Çözüm yolları üzerinde fikir yürütsünler.
Beklenti içine girmesinler. Kimse gümüş bir
tepsiyle size bir başarı veya mutluluk ikram
etmeyecek, istediğiniz her ne ise sizin onu
kazanmanız gerek…
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İyi bir öğretmen olduğunuz kadar iyi bir anne de
diyebilir miyiz size?

Örnek ve başarılı bir öğretmen olarak
öğrencilere ve tüm okuyucularımıza iletmek
istediğiniz bir mesajınız var mı?

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Düzenli
Depolama
Sahaları

Düzenli Depolama Sahasının Yer Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•
•

Şehir merkezlerine uzak ve yüksek yerlerde kurulması
Seçilecek yerin jeolojik, jeoteknik ve hidrolik
özellikleri,

•
•
•

Yer altı suyunu tehdit etmeyen sular,
Çok az ürün veren topraklar,
İçinde su olmayan eski maden, taş, kum, çakıl ve
kil ocakları.

Evsel Katı Atık Sahalarından
Depo Gazı Elde Edilmesi
ve Değerlendirilmesi
Her gün milyonlarca ton
katı atık ya açık döküm
alanlarına ya da düzenli
depolama sahalarına
götürülmektedir. Burada depolama yapılan
katı atıklar, ayrışmakta
ve bu ayrışma iki önemli
sorunu
beraberinde
getirmektedir. Bunlar depo gazı
(çöp gazı) ve
sızıntı suyudur.
Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan
atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu ortamda
üreyen anaerobik bakteriler yardımı
ile oksijensiz (anaerobik) çürüme sonucu
oluşturdukları gaza depo gazı denir. Gazın oluşumu katı atık içerisindeki organik
atık miktarı ile orantılı olarak değişebilir. Depo gazı, içeriğinde metan, karbondioksit
ve azot gibi bileşenleri ihtiva eder. Bu gazın kompozisyonunda ayrıca iz miktarda
oksijen, çeşitli organik kükürt bileşenleri, amonyak ve su bulunur. Düzenli depolama
sahalarında oluşan depo gazı, sahadan uygun tekniklerle toplanıp değerlendirilmezse,

arıtıldığı depolama tesisleri olarak
tanımlanabilir.
Düzenli depolama tesislerinin
neden olabileceği çevresel etkilerin
azaltılabilmesi için depo tabanında
dizayn edilen geçirimsizlik tabaka
sayesinde depo ortamından sızan
çöp sularının toplanarak yer altı sularının ve yüzeysel sularının kirlenmesi önlenebilir. Düzenli depolama
sahalarını, düzensiz depolama alanlarından ayıran en önemli
farklardan biri de sızıntı suları ve
depo gazının olumsuz etkilerini
kontrol altına alacak bir tasarımının
olmasıdır.

patlayıcı ve yanıcı-parlayıcı özelliğinden
dolayı insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşır. Bu riskin ortadan
kaldırılması için depolama sahalarında
oluşan gaz uygun tekniklerle toplanıp
gaz yakma bacası vasıtası ile yakılabilir. Fakat aynı zamanda büyük bir enerji
değeri olan bu gaz, arıtılarak doğal gaz
olarak ya da gazın direkt motorlarda
kullanılması sureti ile enerji üreterek de
değerlendirilebilir. Ayrıca CO2’den 21 kat
daha fazla sera gazı etkisine sahip olan
CH4 (metan) gazı bertaraf edildiğinden, emisyon azaltımına büyük katkılar
sağlanır.
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Berna SÖNMEZ
Çevre Mühendisi

Çevre kirliliğinde önemli olan katı
atıklar, günümüzde üzerinde durulması gereken bir problem haline
gelmiştir. Katı atıkların bertarafı için
değişik teknolojiler kullanılsa da
atığın bertaraf edilmesi amacıyla
düzenli depolama alanları hazırlanmakta ve kullanılmaktadır.
Düzenli depolama sahaları, atıkların
kontrollü olarak kabul edildiği, depolama yapıldıktan sonra depolamadan kaynaklanan sızıntı suyu,
gaz ve görsel kirliliğin etrafa yayılmasının engellendiği ve bunların
çevreye zarar vermeyecek şekilde
toplanıp değerlendirildiği veya
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Düzenli depolama alanı nedir?

Köşe Yazısı

ALTIN SÖZLER
İvan Turgenyev
•
•
•
•
•
•

•

•

DEPO GAZININ OLUŞTURDUĞU
ÇEVRE VE GÜVENLİK PROBLEMLERİ
Depo gazının oluşumu ve elde edilmesi sırasında
çeşitli çevre ve güvenlik problemleri oluşabilmektedir.
Bunlardan bazıları:
• Sera gazı emisyonlarına olumsuz etki,
• Patlama ve yangın tehlikesi dolayısıyla insan
sağlığı için tehdit,
• Depolama sahasının üzerinde ve yakınındaki tarım ürünleri ve diğer bitkilere
olumsuz etkiler,
• Kötü koku emisyonu.

Sonuç olarak;
Katı atık düzenli depolama sahalarında havasız ortamda oluşan çöp gazının, yakılarak veya enerji üretimi maksadıyla kullanılarak her türlü bertaraf edilmesi
gerekmektedir. Bunun için de çöp sahalarında
aktif bir depo gazı yönetiminin oluşturulması
önemlidir. Depo gazının insan sağlığı
ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin yok edilmesi veya azaltılmasına
yönelik her türlü çalışma bu yönetimin kapsamı içerisine girmektedir.
Düzenli depolama sahalarındaki
çalışmalarda, depo gazının çevre
ve insan sağlığına olumsuz
etkilerin giderilmesinin yanında
oluşan bu gazın değerlendirilmesi suretiyle ekonomik
bir değer haline getirilmesi de
mümkündür. Ayrıca depo alanları yıllarca temiz ve kârlı bir enerji
kaynağı olarak kullanılabilmektedir.

Kaynaklar:
-İSTAÇ
- http://www.academia.edu
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Katı atık depolama
alanlarında oluşan sızıntı
suları genel olarak çöp
içindeki nemin ve çöp
depolama alanına düşen
yağmur sularının sızması
sonucu oluşan atık sulardır.
Katı atık depo alanı sızıntı
suları özellikleri depolanan katı
atığın niteliğine göre değişmekle

•
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KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI SIZINTI
SUYU

beraber içerdikleri yüksek organik madde miktardaki,
azotlu maddeler, ağır metaller, organik ve inorganik
tuzlardan dolayı yeraltı ve yüzey sularının kirletilmesinin yanında toprak kirlenmesine de neden olmaktadır.

Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.
İnsan en çok zamanın ağır mı, yoksa çabuk mu geçtiğini fark etmediği
an kendisini iyi hisseder.
Hayat öyle bir biçimde olmalıydı ki, her anı anlamlı olsun!
Ölüm eski bir şey; ama ne zaman başa gelse yepyeni.
Her insan pamuk ipliğine bağlı; her an altından
bir uçurum açılabilir.
İnsan her şeyi anlamaya yeteneklidir.
Evreni dolduran esirin titreşimini de,
güneşte olup bitenleri de; ama başka
birinin, burnunu neden kendi gibi
değil de başka türlü sildiğini, işte
onu anlayamaz.
İradesi zayıf insanlar bir şeye
kendiliklerinden son veremezler,
bunun onun dışında oluşmasını
beklerler.
Alabileceklerini kendin al ve başkalarının seni avuçlarının içine almasına izin verme! Kendine ait olmak;
yaşamda esas mesele budur.
Öyle bir an gelir ki; bazı
yolların dönüşü, bazı
hataların özrü, bazı
insanların anlamı olmaz.

Haberler

Haberler

YENİLİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ

KÜLLİYE’DE

YENiLiK
AKADEMiSi

Yenilik
Akademisi
öğrencileri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
konferansa
katıldı.
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Yenilik Akademisi öğrencileri
konferansın ardından Külliye’yi
gezdiler.
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Çekmeköy Belediyesi’nin
Yenilik Akademisi öğrencileri, cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Davut Kavranoğlu’nun
misafiri oldu. Bilimle ilgilenen gençlerin
oluşturduğu akademideki eğitimlerden
birine ev sahipliği
yapan Kavranoğlu,
“Bilim ve Teknolojinin Geçmişte,
Günümüzde ve
Gelecekteki Rolü"
isimli bir konferans
verdi. Konferansta teknolojik süreçlerin tarihsel gelişimini ele alan Kavranoğlu,
geleceğin ancak bilimle
şekillendirilebileceğini ifade
etti. Konferans Yenilik Akademisi öğrencilerinin sorularına
verilen cevaplarla son buldu.

Köşe Yazısı

Bana Seni Gerek

Eyyy 2018!
Kevser TEKİN,
2017

Ne yılmış ama yaşa yaşa bitmedi
bir türlü. Takvimde yapraklarını
dökecek güç kalmadı ama maşallah 2017’nin gitmeye pek gönlü
yok gibi. Neyse ki kulağına kar
suyu kaçırdık da ceketini aldığı
gibi zengin kalkışı yaparak çıktı hayatımızdan. Biten her yılın
ardından söylenen klişe sözlerin
olduğu sıkıcı bir yazı olmayacak bu.
Çünkü biz klişelerden medet umup
özgünlüklere sırt çeviremeyiz; biz,
kalemin besmele gücüyle keşfe
çıkarız başka dünyaları. Madem
sahne kapanıyor, madem yeni
bir yıl teşrif ediyor, o halde biz de
kapanış konuşmamızı yaparız:

Bir gurur, bin teşekkür:

öğretmenler günü
hediyesi olarak Çekmeköy’de
görev yapan şanslı öğretmenler

Tarihçi, bürokrat, diplomat olarak
karşımıza çıkan ama eline sazı
aldığında dağlarda bir garip ozan
hırkası giyen Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın’ın seslendirdiği türküyü dinlemeyen varsa,
ne büyük tattan mahrum kalmıştır
ah bir bilse. Keşke bunları yazarken
arka fonda o türkü de usul usul
çalışıyor olsaydı. Öyle bir teknoloji
henüz yok ama türküyle tanışmış
olanlar bilir ki, geçmişe ait kaybettiğimiz ne varsa dinledikçe bir bir
çıkıyor karşımıza.

"Bir mendil aldım dereden,
Yolum geçmez yar buradan,
Bin bir derdim var Yaradan,
Güzel seni çok özledim,
Üç ay oldu yol gözlerim,
Hakikattir bu sözlerim.

Bahar çiçek açar dalda,
Ömür geçer hep bu yolda,
Benim gönlüm değil malda,
Güzel seni çok özledim,
Üç ay oldu yol gözlerim,
Hakikattir bu sözlerim.

Bir şair, bir isyan: Birileri
bir yerde şiirden söz ediyorsa
orada yükselen ilk sesin “İsmet
Özel” olması gerekir. Yani yargı
kesin: İsmet Özel’in yazdıkları
hoşunuza gitmiyorsa, bilin ki
dediklerinde çok haklıdır. İsyanını
bayrak gibi elinde taşıyan ender
ustalarımızdandır. 73 yaşında
çakı gibi bir delikanlıdır o. Bazen
bir metrobüste, bazense vapur
yolculuğunda çıkabilir karşınıza.
Halkın içinde yaşayan dipdiri bir
kalemdir o. En son 2014 yılında
gittiğim bir konferansında “şiir
benim ayağıma dolanmıştır” dese
de, okurları tarafından pek kabul
görmez bu itirafı. “İnsanların
bütün sabahlarını merak ederim/
gök hırpalanmaktadır merakımdan/ ıtır kokan benim yumruklarımdır / benim kavgamdır o,
aşk diye tanınan (Evet, İsyan adlı
şiirinden). Bilirim dinmez kavgası insanın. Dertli olan insanın
hayatla kavgası zaten niye bitsin
ki? Yıl bitmiş, yıl yenilenmiş bize
ne bundan.

Selam gelir mektup ile,
Mektup değil bu bir sille,
Sever isen beni dinle,
Güzel seni çok özledim,
Üç ay oldu yol gözlerim,
Hakikattir bu sözlerim.

Kav-gası kendiyle olan insana
hangi takvim yaprakları galip
gelebilir ki? Sana, şiirine –her ne
kadar şiir yazmaya son verdim
dese de- isyanına, bu yıl da bereket versin Allah.

Bir film, bir Oscar: Çocukları
savaşın vuramayacağı bir yerde
saklayamadığımız günlerden yadigâr bir
küçük ay parçası,
bir küçük
yaşantı: Ayla…
Gökteki ay
gibi parlak olan
yüzünden
dolayı bu
ismi veren
–rahmetliSüleyman
Astsubayla
onun hikâyesini
Ekim 2017 itibariyle
sinemalarda izledik. 1950
yılında Kore Savaşı sırasında bulup
Ayla diye isim koydukları bu küçük
kız bize yıllar geçse de, tankların,
tüfeklerin, savaşların, işgallerin
bir yerlerde hala var olduğunu
unutturmuyor. Gişede muazzam
bir başarı yakalayan bu film, gönül
oscarımızı almış, üstüne bir de kat
çıkmıştır. Belki savaş kelimesini
sözlüklerden kaldıramayız ama
üzerini örtebiliriz. Bunu yapamıyorsak çocukların gözlerini
örtelim hiç değilse.
…
Yılı iyisiyle kötüyse
kapattık. Elde ne
kaldı, dönüp en

başa bakmamız lazım. Kötülüğü
de iyiliği de kendi elinden gelirmiş
insanoğlunun. Koca bir yıla sitem
edip kendimizi aklamaya çalışırsak iyi günlere de haksızlık etmiş
oluruz. Bir ümittir ki, belki bu yıl
şairin içinden geçirdiği gibi olur:
“İyi günler ileride anneanne, iyi
günler ileride.” (Hüseyin Atlansoy)
İyi günlerin ayak sesini duymak
her yiğidin harcı değildir
elbet. Hırsın, makam
sevdasının, egonun,
rekabetin daha
fazla rant yaptığı
bir dünyada, iyilerin ekmeğine yağ
sürecek yiğitlerin
yağına da göz
dikenler olur.
Varsın olsun. Biz
iyi olup haykıralım,
iyiliği haykıralım; ola
ki iyilikler, güzellikler
bula bizi. Varsın sesimizi
duyanlar az olsun. Ne diyor
İsmet Özel:
“Biz bağıracağız,
birileri hiç duymayacak,
hep aynı hikâye,
duyanlara selam olsun.”
Selâm olsun cümle duyanlara!
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Bir nostalji, bin
özlem: Bu yılki

Bir türkü, bir iç çekiş:

Sazına, tellerine, sözüne sağlık İbrahim Ağabey! Dinliyoruz o türküyü:
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Ampute Milli Takımımız, Avrupa
Şampiyonası'nda finalde
İngiltere'yi 2-1 mağlup
ederek şampiyonluğa
uzandı. Yüreklerine engel değmemiş bu yüce
gönüllü kahramanlarımızın her birinin ayrı
hikâyeleri var elbette.
Kimisi vatani görevini
yaparken, kimisi trafik kazasında, kimisi doğuştan,
kimisi ise bir iş kazasında
kaybetmiş elini, ayağını...
Verdikleri kayıplarla
hayatlarından ümitlerini kesmeyip bize Avrupa
Şampiyonluğunu kazandıran
takımımızı o kadar yürekten,
o kadar içten kutluyoruz ki
anlatmaya yetecek sözler
dükkânımız henüz açık
değil…

olarak –bence- en güzel hediyeyi
almış bulunmaktayız. Her öğretmenin kendi ismine özel olarak
hazırlanmış ahşap bir el radyosu…
Kutusundan heyecanla çıkarıp o ilk
çalıştırdığımız an, geçmişe duyduğumuz özlem, cızırtı olup karıştı
frekansa. Onu her açıp dinlediğimde, kendimi, Balat’ta köhne bir çay
ocağında rengi zifiriye kaçmış ve
bu yüzden acımış bir çay içerken
buluyorum. Başta, Çekmeköy
Belediyesi’ne, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne ve bu özel hediyeyi
hazırlamada emeği geçenlere Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri olarak teşekkür ediyoruz.

Köşe Yazısı
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Yeni Zelanda
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Yeryüzünün en etkileyici manzaralarını görmek istiyorsanız önerim Yeni
Zelanda… Derin girintileri olan muhteşem sahili, duman tüten volkanları,
yemyeşil yağmur ormanları, denize birkaç kilometre uzaklıkta bulunan buzulları, mağaraları ve çölü ile keşfedilmesi gereken bir ülke Yeni Zelanda…
İngiltere Adası, Japonya ile karşılaştırılabilecek büyüklükte. Ülkede sadece
4 milyon civarında insan yaşıyor. 126 milyonluk, aynı büyüklükteki Japonya nüfusu ile kıyaslandığında ülkenin ne kadar sakin ve insansız olduğunu
hayal edebilirsiniz. Yeni Zelanda’da yaşam sanki ağır çekimdeymiş gibi
akarken, bir yanıyla da maceraperestleri cezbeden adrenalin dolu aktiviteleriyle cazip yerler arasında girmektedir.
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Fiordland National Park

Rotorua

Fiordland Ulusal Parkı, derin buzulların erimesiyle ortaya çıkmış,
izleyenleri hayrete düşürecek
güzellikte bir yer. Güney Ada’nın
güney batısında yer alan fiyortlardan en ünlüsü Milford Sound,
ulaşım açısından rahat erişilebilecek bir yerdedir. Milford Sound’a
ulaşmak için kullanılan yol olan
The Milford Road bile başlı başına
görülemeye değer doğal güzelliklere sahiptir. Fiordland National
Park içerisinde yer alan Doubtful
ve Dusky Sound fiyortları da izleyenleri kendisine hayran bırakan
diğer fiyortlar arasında yer alıyor.
Milford Sound, dünyada görülmesi gereken yerler listesinde ilk
sıralarda yer alıyor.

Rotorua, Yeni Zelanda yerlileri olan Maoriler için spritüel merkezlerinden
biri olarak kabul ediliyor. Volkanik aktiviteler ile oluşmuş bölge, kaplıcaları,
çamur havuzları, gayzerleri ile ünlü bir yer. Şehre ilk gelenlerin garipseyeceği, yumurta çürüğü şeklinde kokan havası onun karakteristik özelliğidir.
Volkanik aktivitelerle havaya yayılan sülfür bu kokuya yol açmaktadır.
Kasabanın hemen yanındaki Lake Rotorua çevresi çok sayıda kuşa ev
sahipliği yapıyor. Maori kültürünü yakından tanımak isteyenler için turlar,
dünyanın en iyi dağ bisikleti parkurlarından biri, jeotermal spa, turistik
balıkçılık ve orman içerisindeki trekking rotaları Roturua’da yapılacak şeylerin başında geliyor. Eğlenmek isteyenler ise Zorbing deneyebilirler.

(Fiyort: Kutup bölgelerine komşu
kıyılarda dördüncü çağ buzullarının oluşturdukları dik yamaçlı
ve derin eski buzul koyaklarının alt
kesimlerinin deniz altında kalmasıyla oluşmuş olan körfez.)

Bay of Islands
The Bay of Islands, ülkenin Kuzey adasında yer alıyor ve mutlaka
görülmesi gereken yerler listesinde ilk sırada. Özellikle Auckland ve
çevresinde yaşayanların sık sık hafta sonu kaçamaklağı yaptığı yerlerin başında geliyor. İrili ufaklı 144 adanın bulunduğu körfez, etkileyici
plajları ile deniz severlerin tercih ettiği bir yer. Neredeyse 90 yıl önce
de dünyanın en popüler yazarlarından biri olan maceraperest Zane
Grey, The Bay of Islands’ın muhteşem tropik adalarına yelken açmış
ve burayı “dünyanın kenarı” olarak adlandırmış. Sub-tropikal iklime
sahip yerde tekne ile adaları keşif turları, su sporları, doğa yürüyüş
aktiviteleri popülerdir.
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Abel Tasman National Park, Yeni Zelanda’nın en küçük milli parkı olmasına rağmen, Yeni Zelanda’da mutlaka
görülmesi gereken yerlerin başında gelir.
1942 yılında milli park olarak ilan edilen
yer, altın kumlu plajları, heykelimsi figürler
içeren granit kayalıkları ile dünyaca ünlü
bir yerdir. Yumuşak bir iklime sahip olan
bu coğrafya, yılın her mevsimi ziyaret
edilmeye uygundur. 22,530 hektarlık Abel
Tasman Milli Parkı, Yeni Zelanda Güney
Ada’nın kuzey doğusunda yer alıyor.

Queenstown şehri, Yeni
Zelanda’nın en popüler şehirlerinden biri ve Yeni Zelanda’nın macera başkenti olarak
kabul ediliyor. Queenstown,
bungy jumping, Shotover Jet
sürat motorları ile kanyon
nehrinde adrenalin dolu bir
gezi, skydiving, rafting gibi
birçok açık hava aktiviteleri ile
maceraya davet ediyor. Lake
Wakatipu kenarında kurulmuş adrenalinin dünyadaki
başkenti olarak adlandırılan
Queenstown, Güney Alpleri
tarafından çevrili olduğundan
ülkenin en popüler kayak pistlerine de ev sahipliği yapıyor.
Şehir merkezi 10 dakikada bir
uçtan diğer uca yürünecek
kadar küçük olmasına
rağmen, dört mevsim boyunca sunduğu aktiviteleriyle
ülkede de tatilin 1 numaralı
gözde merkezi haline gelmiş.
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Abel Tasman National Park

Queenstown
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Gezi

Coromandel
The Coromandel, doğal güzellikleri ve altın renkli
plajlarıyla huzurlu bir tatil geçirmek için ideal yerlerden birisi. Sakin hali biz Akdenizlilere sıkıcı gelse
de doğasının güzelliği, dinginliği için bile birkaç gün
geçirmeye değer bir yer. Sıcak sulu plajları, Coromandel Forest Park yürüyüşleri, botlarla yapılacak
turlar yapılacak aktiviteler arasında yer alıyor.

Cook Dağı
Mount Cook, Yeni Zelanda’nın en yüksek dağıdır.
Görenleri tek kelimeyle büyüleyecek doğası nedeniyle ülkenin popüler turistik destinasyonları arasında yer alıyor. Canterbury bölgesine bağlı olan Mt
Cook National Park, içerisinde yer alan Mount Cook
mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Her yaşa
göre düzenlenmiş trekking (dağ yürüyüşü) rotaları
ile doğa içerisinde zaman geçirmek, Lake Tekapo’da
olağanüstü günbatımı manzarası izlemek ve gece ise
gökyüzü yıldızlarını hiç olmadığı kadar yakındaymış
gibi görmek başlıca aktiviteler arasında sayılabilir.

Westland National Park
Westland National Park, Güney Ada’nın batı
kıyısında yer alıyor. Buzulları ile dikkat çeken Milli
Park, bozulmamış doğası ile ünlü. Franz Joseph
Glacier ile Fox Glacier buzulları ile oldukça çok
turist ziyareti alıyor. Ayakta çivili ayakkabılar ve
özel kıyafetlerle buzullar üzerinde yürümenin
keyfi çıkarılabilir.

Tongariro National Park

Ocak 2018

Kaikoura, Güney Ada’da, geçtiğimiz yıllarda
deprem ile oldukça sık gündeme gelen Christchurch şehri ile kuzeydeki Picton arasında yer
alıyor. Burada yunuslarla yüzebilir, fok balıklarıyla
ve martılarla vakit geçirebilir, balina görmek için
turlara katılabilirsiniz.
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The Tongariro National Park, 1887 yılında kurulmuş. Yeni
Zelanda’nın ilk, dünyanın ise dördüncü milli parkıdır.
Parkın kalbinde yer alan dağların Maoriler için kültürel ve
dini anlamı vardır. 1993 yılından bu yana UNESCO Dünya
Mirası listesinde yer alıyor. Aktif ve sönmüş volkanları, çöl
benzeri platosu, ekosistemi ile sürprizlerle dolu bir yerdir.

Kaikoura

91

Röportaj

O bir Matematik Profesörü,
Aynı zamanda Fotoğraf
Sanatçısı ve tutkunu…
Prof. Dr. Zerrin Şentürk’le

Aslında sanatsal kabiliyete sahip
olmanın biraz da genetik olduğuna
inanıyorum. Annem, el sanatlarında
harikalar yaratır. Çok güzel resim,
heykel, yüzen gemiler yapan ve
roman yazan babam, küçükken
bizi sık sık Üsküdar’da bulunan
fotoğraf stüdyosuna götürür ve ailece fotoğraf çektirirdi. Daha sonra
fotoğrafların arka tarafına o güzel
yazısıyla tarih atar, açıklama yazar
ve onları büyük bir itinayla aile albümümüze yerleştirirdi, ben de babamı hayranlıkla izlerdim. Böylece
fotoğrafa olan ilgimin başladığına
inanıyorum.
Henüz 12 yaşındaydım ve bir gün
babam bana ve kardeşime bir Zenit
fotoğraf makinesi aldı. İşte diyafram
ve enstantaneyle, o zaman merhabalaştım ki bu da fotoğrafa olan
ilgimi daha da pekiştirdi.
Okuldaki eğitim hayatıma ağırlık
vermemden dolayı yıllarca fotoğraf
çekmeye çok vakit ayıramadım.
Yıllar sonra İngiltere’de doktoramı
yaparken, fotoğraf kartının üzerine
tarih yazan ve piyasaya yeni çıkan
analog bir fotoğraf makinesi satın
aldım, gittiğim her yerde fotoğraf
çektim ve onları bastırdım. Bu
bağlamda geniş bir albüm koleksiyonum mevcuttur. Fotoğraf çekmeye ilgim arttığından, Japonya’ya
ilk gittiğimde kendime compact bir
digital fotoğraf makinesi aldım ve
oraları fotoğraflamaya başladım.
Artık fotoğraf çekerken her şeyi
unuttuğumu, büyük bir konsantrasyonla ve mutlulukla çekim
yaptığımı fark ettim. Bunu izleyen
ilk yıllarda compact makinemin
bana yetmediğini anladım. Fotoğraf
çekimlerimi profesyonelleştirmek
için profesyonel bir fotoğraf makinesi aldım ve kurslara gittim. Bu
arada çok çalışarak fotoğrafla ilgili
kendi kendime 150 sayfalık bir yazı
hazırladım. Hatta bütün sınıf arkadaşlarım da benden bir kopyasını
alıp çalıştılar. Bu arada, teorik
bilgilerimi fotoğraf çekerek uyguluyordum. Aşık olduğum matematik
alanında çalışan bir bilim kadını
olarak üniversite eğitiminin de çok
önemli olduğunu savunduğumdan,
Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık
ve Kameramanlık Bölümü’ne girerek 2015 yılında mezun oldum. Bu
arada ve halen gittiğim ülkelerde,
özellikle hayranı olduğum Japon-

ya’da fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Diyebilirim ki
fotoğraf, hayatımda hep vardı ve yedi yıldır da profesyonel olarak fotoğraf çekiyorum.

Matematik Profesörü olmanızın yanında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Bölümü’nden de mezun oldunuz. İnsanlar sanatlarını
bilgiyle nasıl harmanlamalı?

Kendimi hem bilime hem de sanata adamış bir bilim
kadını olarak, bilimin ve sanatın ortak yanlarının çok
olduğu kanısındayım. Hatta bana göre bu iki unsur
birbirini tamamlar. Üstelik bu bilim dalları “matematik”
ve “fotoğraf” olursa daha ne söyleyebilirim ki… İnsanlar
sanatlarını bilgiyle harmanlamalı ki, olayları ve varlıkları
sanatla ifade etmeye çalışırken, bilginin gücü ile gerçek
ve doğru olanı anlaşılabilir bir biçimde karşı tarafa
aktarabilsin. İçinde bilgi olmayan bir sanatın, temeli ol-

mayan beton yığınından bir farkı
olmadığını düşünüyorum.

Özellikle hangi alanda fotoğraf
çekmeyi seviyorsunuz?

Fotoğrafın hemen her dalına
dokunmuş biri olarak (su altı
fotoğrafçılığı, savaş fotoğrafçılığı
hariç) doğa, manzara, sokak
fotoğrafçılığı, portre ve belgesel fotoğraf çekmek ilgi alanım
dahilinde. Portre dediysem
sadece insan portreleri değil,
kedileri de unutmayalım. Hayranı
olduğum pisicikleri gördüğüm
her yerde fotoğraflamayı asla
ihmal etmem. :) Bu arada geçen
yıl dünyaca ünlü kedi güzellik
yarışmasında
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Hocam fotoğraf tutkunuz
nasıl başladı?
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Fotoğraf Sanatının inceliklerine dair sohbetimiz;
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iki gün boyunca, yarışmayı ve kedileri fotoğraflamam
istendiğinde, severek ve mutlulukla yapmıştım.

sıcaklık derecesini bile ayarlayabileceğiniz yegâne ülke
Japonya. Bizde hamam kültürü, Japonlardaki “onsen”den biraz farklı. Sokaklarında tehlikesizce yürüyebildiğiniz Japonya’daki insanlar bizler gibi “yardımsever”.
Bu kadar benzerlik bile Japonya’da kendinizi rahat ve
oranın vatandaşı gibi hissetmenize neden olabilmekte…

Japonya’da gördüğünüz güzellikleri nasıl anlatırsınız?
Anlatmakla bitirebilir miyim acaba diye düşündüm bir
an… Ada ülkesi olan Japonya, volkanik dağlara sahip
bir cennettir diyebiliriz. Doğal güzellikler açısından

bakıldığında akla ilk önce Japonya’nın simgesi olan Fuji
Dağı ve 5 gölü gelir. Fuji Dağı estetik geometrik şekliyle ve asil duruşuyla beni o kadar cezbetmiştir ki, dağcı
olmadığım halde 2015 yılında 12 saatte zirveye çıktım, 4
saat zirvede dolaşıp fotoğrafladıktan sonra 5 saatte de
dönüşümü tamamladım. Japonya’da tapınaklar, bahçeler, kaleler ve İmparatorluk sarayları da başka güzellikte
sanat eserleridirler. Japonya’nın güneyi kış mevsiminde
bile ılık olmasına rağmen kuzeydeki Hokkaido Adası ve
Sapporo şehri yoğun kar altındadır. Bu yüzden kış turizmi yoğun ilgi çeker. Nisan ayında “sakura” ve Kasım
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Konferanslarda sunum yapmak ve bilimsel çalışmalarda bulunmak için 11 kez Japonya’ya gittim. Ortaokul
yıllarımda coğrafya dersinde dünya haritasından ülkeleri çalışırken, çok uzaklarda görünen Japonya’ya bir
gün gideceğimi, Japonya ve Japonları bu kadar çok

seveceğimi hayal bile edemezdim. Bu yüzden Japonca
öğrenmek istedim ve kursa gittim. Gördüm ki; en büyük
benzerliğimiz dil gruplarımız: Ural-Altay dil grubu. Cümle kalıplarımız da aynı. Bir ülkenin dilini benimsediğinizde
o ülkeyi daha da çok seviyorsunuz. O günden sonra
Japonca çalışmak bana Matematik çalışmak kadar zevk
verdi…
Yemeğe başlarken “afiyet olsun” diyen bizler, “İtadakimasu” diyen Japonlar. Eve girerken ayakkabı çıkarmak
Japonlarda da geçerli; temizlik ve hijyen. En önemlisi
dünyaca ünlü klozetlerinde musluk bulunan ve hatta
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Japonya’da belli bir süre vakit geçirdiniz. Sizce Türkiye
ile Japonya’nın ortak yönleri var mı?
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ayında “momiji” ler tadına
doyulmayacak bir manzara
sergiler bize.

Japonya’da çektiğiniz fotoğrafları İstanbul’da “Japonya
Harikası” isimli iki farklı yerde
açtığınız sergilerle misafirlere
sundunuz. İnsanların ilgisi ve
merakı nasıldı?

Hemen iki anı defterime baksam
mı diye geçti içimden; şaka tabii
ki de… Hepsini tek tek okudum ve
sergilerimi ziyaret eden misafirlerimin yorumları aklımda
elbette. Gerek açılış kokteylleri ve
gerekse yoğun ziyaretçi akınıyla
enerjisi oldukça yüksek sergilerdi ve beni fazlasıyla memnun etti. Aldığım yorumlardan
beni en etkileyenleri şunlar
oldu: “Japonya’yı hiç
tanımayan biri olarak
Japonya’ya gitmiş
kadar oldum ve Japon
kültürünü tanıdım;
ruhum dinlendi.”
“Sergiyi dolaştığımda
sizi hiç tanımadığım
halde, fotoğraflarınızdan ruhunuzu,
duygularınızı katarak
çektiğiniz belli oluyor;
farklı bir tarz gördüm.
Bunları çeken biri
kesinlikle renkli ve
sevecen bir yapıya
sahip olmalı diye
düşündüm ki sizinle
sohbet edince yanılmadığımı anladım.”
Bütün bu yaşadıklarım
ilk iki kişisel fotoğraf
sergim olması açısından gurur vericiydi.

Fotoğraf çekmek
çevrenizde daha iyi
gözlem yapmanız için
nasıl bir katkı sağladı?

ma ulaştım. Fotoğraf çekerken
daha ince detayları bile görebilme
yeteneğiniz ve sezgileriniz fazlasıyla
artmaktadır.

İstanbul’da yaşıyorsunuz, bu şehirde hangi mekânların fotoğrafını
çekmeyi seviyorsunuz?

Çok mutlu bir çocukluk geçirdiğim
Kuzguncuk sokakları… Bu yüzdendir
ki Kuzguncuk’u fotoğraflamak
benim için ayrı bir zevk. Galiba biraz
nostalji… Bunun yanı sıra bir İstanbul
aşığı olarak, eski İstanbul sokakları ve
evleri bana hep ilginç gelmiştir; ne
de olsa alışılagelmişin dışında… Sanki
buraların ayrı bir lezzeti var; eski,
yıkık-dökük olsalar da…

Kendinize örnek aldığınız bir
fotoğraf sanatçısı var mı?

Gerek yurt içinde ve gerekse
yurt dışında beğendiğim fotoğraf
sanatçıları elbette mevcut. Fakat
hiçbir zaman örnek aldığım olmadı.
Bana göre bir fotoğraf sanatçısı,
kendi yaşadıkları çerçevesinde
duygularını izleyiciye aktarmalıdır.
Benim örneğim, bugüne kadar
aldığım eğitimim, kültürüm, değer
yargılarım, dünyaya bakış açımı
birleştirip, renkli kişiliğimi de katarak
fotoğraf çekmemdir.

Fotoğrafa birçok insan resim diyor.
Sizce doğru olanı hangisidir?

Ben de çok karşılaşıyorum. Bu
durumda karşıdaki kişinin anlayışına göre hemen düzeltiyorum ve
açıklıyorum: Resim çizilerek ortaya
çıkar; fotoğraf ise fotoğraf makinasıyla çekilir. Anlaşılmayacak
olduğunu düşündüğümde ise içimden gülüp geçiyorum.

Fotoğraf çekerken başkası tarafından söylenen en çok hoşlanmadığınız cümle nedir?
Çabuk çek! Ya uzun pozlama
yapıyorsam nasıl çabuk çekerim? :)
Bununla ilgili bir anımı sizinle paylaşmak isterim… Gece vakti, Çamlıca tepesinden köprüyü fotoğra
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İyi bir gözlemci olmak insanın
doğasında mevcut olmalı; diğer
bir deyişle, esas gözlem aracının
insanın kendi iç dünyası olduğuna inanıyorum. Bunun bir
yetenek olduğunu düşünüyorum. Ortaokul yıllarımda Türkçe
ders kitabında bir okuma parçası
daima aklımdadır: “Görmek ile
bakmak arasındaki fark…” Ba-

karsın ama görmezsin. Görmek
için yukarıda da söylediğim
gibi sezgilerimiz de ön planda olmalıdır. Detaylara dalmak
insanı çok yorsa da bazen gerekli
olduğuna inanıyorum. Fotoğraf
çekerken de kadraja ruhunuzu da
kattığınızdan daha iyi gözlemci
oluyorsunuz. O yüzdendir ki, bir
yeri fotoğraflamak için o yere
şehirlerarası yolculuk yaparak üç
defa gittiğimi bilirim. İlk ikisinde
köprü; çok ünlü de olsa gözlemlerim sonucu Fuji Dağı olmadan
sadece köprüyü çekmenin çok
anlamlı olmadığını gördüm.
Ancak üçüncü gidişimde hava
koşulları uygun oldu ve amacı-
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Haberler

İŞLEMLER ŞİMDİ DAHA HIZLI!
Çekmeköy Belediyesi ve Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle; mimari
projeler elektronik ortamda paylaşılarak zaman ve
kâğıt tasarrufu sağlanacak.
Çekmeköy Başkanı Ahmet Poyraz ve Tapu Kadastro
Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Türk, iki kurum arasında mimari projelerin elektronik ortamda
paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları içeren protokol imzaladı. Çekmeköy Belediyesi’nde
gerçekleşen imza töreninin ardından
artık vatandaşlar, elektronik ortamda yapılacak bilgi paylaşımı ile
bürokratik işlemlerle zaman
kaybetmeyecek.

flamak istedim, tabii ki tripodumla
uzun pozlama yapacağım ve 12
saniyeye ihtiyacım var. Tripodumun önünden geçmeyip arkamdan
dolanmak istemeyen ve bekleyen
(biraz da beni izliyor) bir bayanın,
erkek arkadaşına “Ben cep telefonumla bile daha çabuk çekerim” dediğini duydum. İçimden
kahkahalar attım fakat kendisine
bakmadım bile. Sessizce çekimime
devam ettim… Sonuç harikaydı.

Yeni başlayan arkadaşlara ilk önerim
eğitim. Mutlaka bir DSLR fotoğraf
makinası alıp, teori ve pratiği birlikte
harmanlayarak ve muhakeme ederek çalışmak. Fakat asla otomatik
modda fotoğraf çekmeyi önermem.
Öyle olsaydı eline her makine alan
bir fotoğraf sanatçısı olurdu. Bütün
bunların yanında, düzenli olarak
fotoğrafla ilgili kitaplar okumalı ve
tarihteki ünlü isimlerin fotoğraflarını
incelemeliler. Fotoğraf çekerken
sabırlı olmaları ve acele etmemeleri
gerekir. Gidecekleri yerler hakkında (coğrafyası, hava durumu vs.)
bilgi sahibi olmaları, ne çekmek
istediklerini önceden planlamaları
ve en önemlisi gerekli ekipmanları
(dolu yedek pil, hafıza kartı, tripod
vs.) yanlarına almayı asla unutmamalılar.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, konuyla ilgili şunları ifade etti: “Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında yıllar öncesinde birçok
akıllı sistemi uygulamaya başladık.
Dijitalleşen dünyaya biz de ayak
uydurarak birçok tasarrufu
aynı anda sağlayabiliyoruz.
Vatandaşlarımızın Tapu
Müdürlüğü’ndeki işlemlerini daha çabuk yapabilmesi
için belediyenin bilgi
paylaşımını elektronik ortamda yapmasını
sağlayan bu anlaşmanın
hayırlı olmasını diliyorum.”

9 Şubat 1964 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Zerrin Şentürk ilk ve orta
öğrenimini İcadiye İlkokulu ve Üsküdar Kız Lisesi’nde tamamladıktan
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden
Matematik Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 1989 yılında Yüksek Matematik
Mühendisi olarak mezun oldu.
YÖK Bursu ile görevli olarak gittiği İngiltere’de, Leeds Üniversitesi’nden
Matematik Doktoru unvanını alan Şentürk, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nde 2008 yılında Profesör unvanını
aldı. Japonya, Polonya ve Belçika’da davetli araştırmacı olarak bilimsel
çalışmalarda bulundu.
Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden de
mezun olan Prof. Dr. Zerrin Şentürk, Öğretim Üyeliği göreviyle birlikte
fotoğraf sanatçılığını da sürdürmektedir.
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Fotoğraf çekmeye yeni başlayan
kişilere önerileriniz nelerdir?

Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK Kimdir?

Hem Hızlı,
Hem de Çevreci…
Zaman ve kâğıt tasarrufu sağlayacak işbirliği
çerçevesinde; belediye
malikleri ile imzalanan
mimari projeler, onay-

landıktan sonra web servisleri üzerinden güvenli elektronik ortamdan Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecek.
Tadilat projeleri de aynı şekilde onaylandıktan sonra
ilgilisinin talep etmesi hailinde protokolde belirtilen
usulde gönderilecek ve fiziki ortamda paylaşılmasına
gerek kalmayacak.
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Edebiyat Sanatı...
Aklın Sanatı

Malzemesi dil olan, sanat gayesi
ile yazılmış, estetik, zevk ve heyecana yönelik olan bir anlatım veya
ifade tarzının oluşturduğu yapının
adıdır edebiyat. Başka bir deyişle
kişinin duygu ve düşüncelerini,
kendine özgü bir dil kullanarak,
estetik kurallar çerçevesinde,
yazılı veya sözlü olarak dile
getirmesidir. Edebiyat bir bilimin
yapması gereken anlama, yorumlama, değerlendirme, benzerleriyle karşılaştırma, yerleştirme
basamaklarına sahiptir.

Çini Hocası ve Çini Sanatçısı

Edebiyatın amacı estetik ve güzelliktir. Edebiyatı edebiyat yapan
iki temel özellik vardır. Bunlardan
biri dil ve üslup diğeri ise estetik
ve güzelliktir. Bu özelliklerin ikisi
de okuyucuya ve yazara göre
değişiklik gösterir. Edebiyat duygu
ve düşüncelerimizi karşımızdakine anlatabilmek için bir araç
niteliğindedir. Edebiyatta içerikten
çok o içeriğin nasıl dile getirildiği
önemlidir.

1)Savaşlar: Toplumu derinden
etkilediği gibi, bir toplum ürünü olan
edebiyatı da etkiler. Örnek: Kurtuluş
Savaşı

2) Göçler ve tabii afetler:
Bunlar bölgesel etkilerdir. Halkta derin
izler bıraktığı için önemli derecede çok
malzeme oluştururlar.

3) Kültürel değişim: Kültür, bir
toplumun yaşayış biçimidir. Toplumun
yaşam biçimi değişince buna bağlı
olarak edebiyat da değişir. Toplumların yaşamlarına yeni şeyler girince
kültürleri ve edebiyatı da değişir.
4) Aşk, sevgi: Bunlar bireysel
etkilerdir.

5) Doğa: Bu unsur temel teşkil
etmez, sadece farklı bakış açıları için
ortam oluşturur.
Edebiyat edebi eserin incelenmesi
açısından, bir sosyal bilimdir. Diğer
sosyal bilimleriyle sürekli iletişim ve
etkileşim içindedir. Edebiyatın diğer
sosyal bilimlerden farkı: yaratıcı olması,
öznel olması ve kurmaca olmasıdır.
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Edebiyatın ne olduğunu belirlemek için sayısız tanımlar
ileri sürülmüştür ama bunların
tümü de, önünde sonunda
geçişli-geçişsiz, dışa dönük-içe
dönük karşıtlığına indirgenebilir.
Kimilerine göre estetik yazının
kendi dışında bir amacı yoktur,
dolayısıyla da yönetim, politika,
gazete vb. dilinin, ya da günlük konuşmanın zorunlulukları
dışında kalır ve bu özerkliğin
sağladığı çok yönlülükle, bir metin
olarak kendi yasaları dışında hiçbir
yasa tanımadan kendi kendini
oluşturur. Burada hesaba katmak
zorunda olduğumuz kavram,
gerçekliğin denetimi dışında kalan
şeylere yönelik düşsel kavramdır.

Edebiyata etki eden belli başlı olaylar
vardır, bunlar sırasıyla şöyledir;
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Edebiyat sanatçıyı, bilimi ve içinde
yaşadığı dönemi inceler. Edebi
eser, insan eseridir, orijinaldir,
özgündür, tektir, bireyseldir.
Faydaya bağımlı değildir, ama

ondan bir takım faydalı bilgiler
elde edilebilir. Toplumda yaşanan
olayları ve durumları yansıtması bakımından bir ayna görevi
görür. Edebi eser kurmacadır.
Kurmaca, sanatçının dış dünyadan
aldığı malzemeyi, kendi anlayışı,
dünya görüşü ekseninde yeniden
bir kurguyla ortaya koyduğu
sonuçtur. Sanatçı her ne kadar
gerçeği anlatırsa anlatsın o eser
bir kurmacadır. Bu anlamda edebi
eser bir ayna görevi görür.
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ŞİDDETİN

ÇOCUKLARA YANSIMASI!

Özde Gül Şen
Yön Koleji
Rehberlik Danışmanı

Kadına yönelik şiddet dünyada
en yaygın insan hakları ihlalleri
arasında geliyor. Bireysel olmanın
yanında toplumsal temellerinin
de olduğu şiddet, sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik
ve ekonomik olarak da karşımıza
çıkıyor. Şiddet ortamında büyüyen
kadınlar kendisini eksik, yardıma
muhtaç, özgüvensiz ve basit biri
gibi görüyor. Annelerinin yaşadığı
şiddete tanık olan çocuklarda ise
zamanla ‘öğrenilmiş çaresizlik’
belirmeye başlarlar. ‘Erkeklere karşı
gelinmez’ bakış açısıyla büyüyen
çocuklarımız, karşı cins ile olan
ilişkilerinde ‘sorgulamadan kabul-

gerekiyor. Bu yüzden devletimizin desteği ile toplumun her kesiminde çok derin bir bilinçlendirmeye
ihtiyaç var. Aksi takdirde kadına uygulanan şiddet ve
baskının önüne geçmek mümkün olmayacaktır.

Şİddet, erken yaşlarda
öğrenİlen bİr davranıştır

Çocukluk döneminde maruz kalınan şiddetin, daha
sonraki dönemlerde karşı cinse şiddet olarak devam
edebildiği açıkça görülmektedir. Eğer psikolojik bir bozukluk yoksa şiddetten etkilenme ya da maruz kalma
sonucunda her çocuk yetişkinlik döneminde şiddet
unsurlarını hayatına yansıtır. Şiddeti uygulayan kişi bu
davranışı önceki deneyimlerinden öğreniyor olabilir.
Maalesef evlilik sürecinde ya da ilişkilerde de karşı taraf
bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir.

İnsanların çocukluk döneminde yetiştirilme tarzının
şiddete meyilli olmasında ilk sırada yer aldığının altını
önemle çizmek gerekiyor. Duygusal baskı ve sorumluluklardan kurtulma, hayal kırıklıkları için çıkış
yolu bulma, İsteklerini gerçekleştirebilme ve empati
yeteneğinin olmaması gibi durumların da şiddete
başvurma nedenleri arasında yer aldığını görmekteyiz.
Bu durum kişinin geçmiş yaşantısındaki eksiklikleri
yansıtıyor.
Şiddet olgusunun ortaya çıkışının ne yazı ki insanlık tarihiyle paralel olduğunu görmekteyiz. Kadına
yönelik şiddetin tarihine baktığımızda maalesef acı
gerçeklerle karşılaşıyoruz. “Yapılan çalışmalar, kadına şiddet olaylarının 3 bin yıl öncesine kadar gittiğini
gösteriyor. Erkek mumyaların kemiklerinde yüzde
9 ila 20 kırığa rastlanırken, kadın mumyalarda bu

len’ ya da ‘uygula’ algısını bilinçaltına yerleştirir. Sağlıklı ailelerin
çocuklarına baktığımızda özgüvenli,
kendini ifade edebilen, hakkını
savunan ve şiddeti kullanmayan
bireyleri görmekteyiz.
Mutlu ve bilinçli çocuklar yetiştirmek için çocukları korkutarak
veya döverek değil; onların farkındalık kazanmış, mutlu bireyler
olarak büyümelerinin sağlanması

oran yüzde 30 ila 50 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kırıkların savaş zamanında değil de bireysel kavga
sonrasında oluştuğu saptanmıştır. Bu durum, insanlığın varoluşundan beri süre gelen bir sorun olduğunun ispatıdır.”
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Aile içinde şiddete maruz kalan çocukların rol model
olarak kendilerine en yakın kişileri aldıkları gözlenmekte. Erkekten görülen şiddet sonrası “Aslında
sevdiği için yaptı” ya da “Ben yanlış yaptığım için
bunu hak ettim” şeklinde yaklaşımlarla şiddet normal
karşılanıyor. Annenin bu şekilde şiddet görüyor olması
ve çocukların bununla karşılaşması onlar üzerinde
de olumsuz bir izlenim bırakıyor. Zincirleme ilerleyen
şiddet davranışları günümüze kadar geliyor.
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Çocuklar kendİlerine
en yakın kİşİlerİ rol
model alırlar
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GELECEĞİMİZİN
TEMİNATLARI
BURADA YETİŞİYOR!

TURGUT ÖZAL

canı ve gayreti içindeyiz. Öğrencilerimiz burada
ödevlerini eğitmenlerimiz gözetiminde
yaparken aynı zamanda okul müfredatına
uygun eğitimler de almaktadır. Sınav dönemlerinde birebir etütler ve tekrar dersleri ile de
öğrencinin okuldaki başarısının arttırılması
önceliklerimiz arasındadır.
Sözü daha fazla uzatmadan TEÇÖM hakkındaki
düşüncelerini öğrenmek üzere sözü birbirinden
değerli yavrularımıza bırakıyor, keyifli okumalar
diliyoruz.

Test Çözüm Merkezine
bu yıl okul başladığından beri geliyorum,
8. Sınıf öğrencisiyim.
Buraya gelme sebebim
hayallerime ulaşacağım yolda benim
işimi kolaylaştırması
yani derslerime katkı
sağlamasıdır. Nihayetinde öyle de oldu. Sınav
notlarım önceki seneye
nazaran daha yüksek.
Meslek olarak İngilizce
öğretmenliği istiyorum, bunun için de çok
çalışmam gerek. Test
Çözüm Merkezi’ndeki
öğretmenlerim derslerime yardımcı olmak
için ellerinden geleni
yapıyorlar, hepsine tek
tek teşekkür ediyorum.

Amine Yatkın
14 Yaşında

8. Sınıf öğrencisiyim ve bu yıl ilk defa Test Çözüm
Merkezi’ne geliyorum. Geçen sene TEÇÖM’e
gelerek memnun kalan arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine bu sene ben de kayıt olmak istedim.
Test Çözüm Merkezi’ni çok başarılı buluyorum,
öğretmenlerin ilgi alakalarından çok memnunum.
Çözdüğümüz testler okuldaki derslerin tekrarı
niteliğinde. Bu sayede çözemediğimiz bir soruda tam olarak kavrayamadığımız konular ortaya
çıkıyor ve o konu üzerine yoğunlaşıyoruz. Sınavlarda da başarı kaçınılmaz oluyor.

İnsanlara yardım
etmenin meslek olmuş halidir
doktorluk, bu bakımdan ben de
ileride doktor olmak istiyorum. Lisede
de bunun için sayısal bölümü tercih etmeyi
düşünüyorum. Elimden geldiği kadar derslerime özen gösteriyorum. Okul sonrası Test
Çözüm Merkezi’ne gelerek okuldaki konularla ilgili testler çözüyorum, konu tekrarları
yapıyoruz. Eve gidince de çalıştığım konular
üzerine tekrar yapıyorum. Hayallerime
ulaşmam için çalışmam gerek, ben
de bunun için çabalıyorum.

Betül Salman
14 Yaşında

Kardelen Sıla Danacı
14 Yaşında

8. Sınıf öğrencisiyim, ileride spor sektöründe
çalışmak istiyorum. Buraya geldiğimiz günler
okulda işlediğimiz derslerle ilgili testler
çözüyoruz. Çözdüğümüz sorularda yanlış
çıkarsa soruyla ilgili konuları okuldaymış gibi
tekrar burada işliyoruz. Bu sayede hemen
her konuyu hafızamıza kazıyoruz ve okul
notlarımız gün geçtikçe yükseliyor.
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Derginiz Çekmeköy2023 bu sayısında da velilerimizin ve öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda çocuklarımızın başarısı için
kaliteyi daima ön planda tutan ve 2016 yılından
bu yana eğitim vermeye devam eden Turgut
Özal Test Çözüm Merkezini Sizler için ziyaret
ediyor. Diğer tüm Test Çözüm Merkezlerimizde (TEÇÖM) olduğu gibi burada da öğrencilerin sadece ödevlerini yapacağı sıradan bir
Etüt Merkezi olmasından ziyade, öğrencilerin
okullarına etki eden başarı destekçisi bir merkez
olma misyonuyla yola devam etmenin heye-

14 Yaşında
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EĞİTİM MERKEZİ

Melike Akyıldız
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İleride sivil polis
olmak istiyorum. Polislik
zor bir meslek ve öncesinde
bir eğitim süreci var. Bu süreci
başarılı bir şekilde tamamlamak için okul haricinde haftanın
5 günü buraya gelerek arkadaşlarımla birlikte ders çalışıyoruz. Test Çözüm
Merkezi’nden de geçen sene buraya gelen
arkadaşlarım sayesinde haberdar oldum,
arkadaşlarımın ders notlarının yükselmesi ve memnuniyetleri üzerine ben de
bu sene kayıt yaptırdım. Burada
çözdüğümüz testlerin derslerime faydalı olduğuna
inanıyorum.

Mehmet Akif Baran
9 Yaşında

Geçen seneden beri Test Çözüm
Merkezi’ne geliyorum. Geçen sene
annem beni buraya yazdırdı, derslerime
çok faydası oldu, bütün notlarım 90’dı.
O yüzden bu sene anneme bu sene
de buraya gelmek istediğimi söyledim.
Derslerim artık çok kolay geçiyor, her
notum yüksek. Büyüyünce de uçak
mühendisi olacağım.

Test Çözüm
larım
Merkezi’ne arkadaş
ek istelm
ge
de
n
geldiği için be
aşlarımla birlikte
dim. Burada arkad
ruçözemediğimiz so
sorular çözüyoruz,
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yu
konu
da öğretmenimizin
raya
bu
e
yin
ce
çin
ge
ıfa
sını istiyoruz. 5. Sın
üz
burada çözdüğüm
ü
nk
çü
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eğ
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çok fayda
sorular derslerime
,
m
ru
iyo
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ak
r olm
Büyüyünce de dokto
k
ço
e
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rsl
de
başarılı olmak için
çalışacağım.

4. Sınıf öğrencisiyim ve derslerimde başarılı olmak istiyorum. Bunun için okulda
gördüğüm dersleri unutmamam için annem beni Test Çözüm Merkezi’ne kayıt yaptırdı.
Okulda gördüğümüz derslerle ilgili burada öğretmenlerimiz bize soru çözdürüyor.
Haftanın 3 günü Sosyal bilgiler, Türkçe, Matematik derslerini işliyoruz.

Nehir Ekşi

Rümeysa Yıldız
14 Yaşında

Geçen seneden beri Test Çözüm
Merkezi’ne geliyorum, annem derslerime faydalı olsun diye beni buraya
kayıt ettirdi. Okulda gördüğümüz
derslerle ilgili sorular çözüyoruz.
Büyüyünce okuldaki öğretmenlerim
gibi ben de öğretmen olmak istiyorum.

10 Yaşında

Zeynep Kübra Can
10 Yaşında

Yakup Özdemir
9 Yaşında
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Uğur İzmit

Okulda Türkçe, Matematik gibi dersler
görüyoruz. Burada da aynı derslerle ilgili
öğretmenlerimiz soru çözdürüyor. Çözemediğim bir soru olduğunda da öğretmenimle birlikte soruyu çözmeyi bekliyorum. Bu sayede derslerimde anlamadığım
bir konu olduğunda öğretmenlerim
konuyu bana bir daha anlatıyorlar.

Ocak 2018
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9 Yaşında

Dini Bilgiler

SİYASİ

Hz. PEYGAMBER’İN

MİRASI

Dini Bilgiler

Din, her şeyden önce samimiyettir ve kişinin; tüm benliği
ile Yüce Allah’a yönelişidir. Bu
bakımdan Resul-i Ekrem de
en başından itibaren Allah’tan
vahiy yoluyla aldığı mesajı insanlara bildirme görevini hakkıyla yerine getirmenin gayret
ve endişesi içerisinde olmuştur hep… Hedefi ise öncelikle;
her türlü siyasi kaygıdan uzak
olarak inanç, eylem ve söylem
birliğini pekiştirmek olmuştur. Zira yerleştirmek istediği
sistemde insanlar arasında
hiçbir ayrımcılığa yer yoktur.

ve aile asaleti de söz konusu değildir. Görev
verdiği kişilerde “akrabalık” ve “dindeki yeri”
gibi özellikler aramamış, kim o görevi daha iyi
yerine getirecekse onu tercih etmiştir. Kamu
hizmetinde görev bekleyen arkadaşlarına da
şöyle öğütte bulunurdu: “Bir kişiyi kurtarman,
hesabını veremediğin emirlikten daha iyidir…”
Mekke’nin fethinden sonra amcası Hz. Abbas,
Kâbe’nin anahtarlarını ve bakımını üstlenmek
niyetindedir. Ancak vefasıyla bilinen Hz. Peygamber, onun bu isteğini kabul etmeyip bu
görev için Kâbe’nin eski görevlisini tercih etmiştir. Zira o: “Biz kamu hizmetlerinde, buna
karşı çok hevesli kimseleri görevlendirmeyiz” (1)diye buyurmuş ve bu kararlılığını hep
sürdürmüştür. İlahi mesaj da buna işaret etmektedir:
“Allah size, mutlaka
emanet ve işleri ehline
vermenizi; insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman da
adaletle hükmetmenizi emreder.
Allah size ne kadar
güzel öğütler veriyor…” (Nisa,4/58)
“Onlar, emanetlerine
ve sözleşmelerine
sadakat gösterirler.”
(Müminun,23/8)

Ancak Medine’de ise sosyal ve idari yapı
Mekke’den farklıdır. Hz. Peygamber’in
burada yaptığı ilk siyasi eylem, tüm Medine halkını bir anayasa etrafında toplamak
olmuştur. Tarih boyunca bilinen bu ‘ilk
yazılı anayasa’ İslam’ın siyasi yaklaşımını
da ortaya koymaktaydı. Ve Hz. Peygamber
artık sadece Müslümanların değil, Hristiyan ve Yahudilerin de siyasi lideri olmuştur.
Peki, bir siyasi lider olarak Resul-i Ekrem’in
uyguladığı ilkeler nelerdi? İşte insanlığa
hayat bahşeden o temel prensipler:

Ehliyet/ Liyakat

İstişare/Danışma

Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in beşeri
yönünü işaret ederek hakkında vahiy olmayan
konularda etrafıyla görüş alışverişinde bulunmasını tavsiye eder:
“De ki, ben de yalnızca sizin gibi bir insanım;
ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…” (Kehf,16/110)
“Ey Nebi! Toplumu ilgilendiren her konuda
onlarla istişare et, görüş alışverişinde bulun
ama karar verince artık Allah’a güven…”(Al-i

İmran,3/159)

“Onlar Rablerinin çağrısına kulak verirler ve
namazı dosdoğru kılarlar. İşlerini istişare ile
yürütürler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz
şeylerden hayırlı işlerde harcarlar.” (Şura,42/38)
Hz. Peygamber, hakkında vahiy olmayan
meselelerde konuyla ilgili arkadaşlarıyla görüş
alışverişinde bulunduktan sonra çoğunluğun
görüşüne uyardı. Uhud Savaşı öncesi yaptığı
istişare toplantısı bu konuda iyi bir örnek
oluşturmaktadır.
Hz. Peygamber, Medine’de kalarak savunma savaşı yapmaktan yanadır. Bedir Savaşına katılamayan gençler ise Medine dışında
düşmanla karşılaşmayı arzu etmekteydiler,
Hz. Peygamber bu durumda çoğunluğun
görüşüne uyar.

Danışma mı İtaat mi?

Ocak 2018

Hz. Peygamber, acil ve
önemli konuları ileri gelen kimselerle konuşur
ve onlara danışırdı.
Onun “vahye dayalı
olmayan karar ve
görüşleri” arkadaşları
tarafından rahatlıkla
tartışılırdı.
Ocak 2018
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Hz. Peygamber her çeşit sınıf, zümre ve
kişi zorbalığını kaldırmıştır. Kabile şerefi

Bilindiği gibi
Uhud Savaşı’nda
Müslümanları bir
hayli zor durumda

bırakan Halit b. Velid’e, daha sonra “Allah’ın
Kılıcı” unvanı verilerek Halit ve Amr b. As ordu
komutanlığına getirilmişlerdir. Yine Kureyş’in
önderlerinden Ebu Süfyan da Necran’a vali
tayin edilmiştir. Bu görevlere getirilecek pek
çok önde gelen sahabe varken henüz yeni
Müslüman olan bu kişilerin önemli görevler
için tercih edilmesi “emanetin ehline verilmesi” bakımından anlamlı olsa gerek.
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Olduğu gibi
kabul edilir, ya
da bir gerekçe
sunularak
onun karar ve
görüşlerine
karşı çıkılırdı.
Ancak bunun
kesinlikle bir
“itaatsizlik” veya
“başkaldırı”
anlamına
gelmediği
de açıkça
görülmektedir.
Belli ki Hz.
Peygamber’den
sonra bu uygulama kademe
kademe terk
edilmiştir.
Özellikle de
hilafetin saltanata dönüştüğü
dönemde biat,
artık siyasi bir
kavram olarak
‘tek yanlı itaat’
anlamında kullanılacaktır.
Oysa Kur’an’da
‘mutlak itaat/biat’ belli
şartlara bağlı
olarak Hz.
Peygamber’e tahsis edilir ve biat edeceklerin
de bazı şartlara uymaları istenir. (bkz. Mümtehine,60/12).

Hz. Peygamber’in
Siyasi Vasiyeti Var mı?

Belli ki Hz.
Peygamber’in
hilafet meselesinde bir
vasiyet veya
üstü kapalı da
olsa herhangi
bir belirlemede
bulunduğu kesin olarak tespit
edilememiştir.
Zaten Hz.
Peygamberin
bıraktığı bir
vasiyete de
herhangi bir
Müslümanın
uymayacağı
düşünülemez.
Ayrıca Hz.
Ali de bunu
tereddütsüz
gündeme
getirmekten
çekinmezdi.
Esasen hilafet
konusunda
kaynaklarda
geçen haberlerin, siyasi
gayretlerle uydurulduğu ve siyasi çekişmeler
sonucu ortaya çıkmış olan olaylara meşruiyet kazandırma endişesinden kaynaklandığını
düşünmek daha tutarlı olacaktır. (2)
Resul-i Ekrem’in yegâne siyasi mirası ve siyasi
vasiyetinin istişare ve liyakat prensipleri olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Barış ve esenliği tesis etmek için geçici bir
süreliğine dünyaya gönderildiğine inanan
Müslümanlara düşen ise; devlet idaresiyle
ilgili olarak bu temel ilkelere sıkı sıkıya bağlı
olmaktır.
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1-Prof. Dr. Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak
2-Prof. Dr. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar…

disiplin sahibi
olan Hz. Ali bu
isteği kesin bir
ifadeyle reddeder.
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Resul-i Ekrem’in hastalığında, onun yerine ‘kimin halife olacağı’ meselesi belki de
herkesin zihninden geçtiği ve üzerine sesli
düşündüğü bir konu olmuştur. Değişik kesimlerin bu konuda farklı beklentileri vardır. Hz.
Ali tarafından konunun, Sevgili Peygamberimize sorulması ısrarla istenir ancak insanları
bu konuda bir oldubittiye getirmeyecek kadar

Haberler

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Ne Yapmalı?

Psikolog Gözüyle

KARNE GÜNÜNDE

YAPILMASI GEREKENLER?

2.dönem için öneriler;

∞ Çocuğunuzu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriniz, ihtiyaç olan desteği
sağlayınız. Çocuğunuzu kimseyle
kıyaslamayınız, çocuğunuzun
farklılıklarına saygı duyunuz.
∞ Çocuğunuzu uyaracağınız

zaman, davranışa yönelik uyarıda
bulununuz, duygularına yönelip kişiliğine zarar vermeyiniz.
Duygusal istismar tıpkı fiziksel
istismar gibi normal değildir ve
çocuğunuzun benlik saygısına,
hatta uzun vadede okul başarısına
çok zarar verebilir.
∞ Ebeveynlerin kendi okul
yaşantılarındaki başarılarının
aynısını ya da elde edemedikleri
başarıyı çocuklarından beklememeleri gerekir, çocuğunuzun
sizden farklı olabileceğini kabul
ediniz.
∞ Çocuğunuz kendi ödev ve
sorumluluklarıyla baş başa kalmalıdır, çocuğunuza sadece zorlandığı sorularda yardımcı olunuz.
∞ Öğrenmenin gerçekleşmesi için;
çocuğunuza etkili ve verimli çalışmayı öğretiniz, zaman bilincini
oluşturunuz.

∞ Derslerden önce TV, tablet,
bilgisayar vb. uyarıcılara maruz
kalmaması gerekir. Yoksa zihin
yorgunluğu sebebiyle öğrenme
gerçekleşemez.
∞ Başarının ölçütü başkası değil,
kendisi olmalıdır.
∞ Çocuğunuzun kendine özgü
ders çalışma sitili belirlenmelidir.
∞ Çocuğunuzun karne başarısını
maddi değeri olan hediyelerle
ödüllendirmeyin, çabasını takdir
edin, ödülle çocuğunuza notlarının amacının öğrenme olmadığını öğretirsiniz.
∞ Çocuğunuzun benlik saygısını
oluşturmasına yardımcı olun.
Benlik saygısı bireyin belirli bir
alanda algılanan başarısının oranı
olarak görülüyor. Yüksek benlik saygısının okullarda başarıyla
ilişkili olduğu biliniyor.

113

112

Diyelim ki, çocuğunuz kötü karne
getirdi ve sınavları başaramadı, onu
paylayıp terslemenin hiçbir anlamı yoktur. Cezalandırmalar çocuğun yaşam
üslubunu değiştirmez; tersine, onda
okul için elverişli sayılmadığı kanısını
uyandırır, kötümser bir tutum takınmasına yol açar. Aslında değerlendirme
sonuçları, davranışlarımızı düzeltmemiz
için bir geri bildirim mekanizmasıdır.
Onun için değerlendirme sonuçlarını
içe sindirmek ve davranışları düzeltmek
gerekir.

Önemli olan notlar değil,
çocuğun zekâsı ilgi derecesi,
dikkatini belli bir konu üzerinde
toplama konusunda notların bize
ne söylediğidir. Karneyi değerlendirirken, başarı derecesine
değil, çocuğun ruh durumuna
ilişkin olarak ele geçirilecek bilgiler üzerinde bulunması zorunludur. Benlik algısı, dikkat sorunu,
özgüven vb. ruhsal sorunlar fark
edildiğinde mutlaka bir uzmandan
destek alınması gerekir.
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Fatma Kılavuz
Reaksiyon Psikolojik
Danışma Merkezi
Psikoterapist/Aile
Danışmanı

Çocuğun başarısı ve başarısızlığı
karşısında anne ve babanın takınacağı
tavır çok önemlidir. Ebeveynlerin
çocuğun başarısızlığında akılcı ve sabırlı
çözümler aramaları gerekir. Ebeveynler çocuklarının başarılarını saygı ile
karşılamalı, buna karşılık hazır ve yeterli olmadığı bir takım şeyleri, başarıp
tamamlaması konusunda yardımcı
olmalıdırlar. Anne ve baba çocuğun
zorlanması halinde, çözüme yardımcı
olmak ve onun kaygılarını paylaşmak
üzere gerekli olan desteği sağlamalıdır.

Ebeveynlerin çocuklarını suçlamak yerine problemi fark edip bu yöndeki
aksaklıkları düzeltmesi için çeşitli girişimlerde bulunup demokratik tepkiyi göstermeleri gerekir. Çalışmaları ailesi tarafından desteklenmeyen ve başarısızlıklarından dolayı eleştirilen çocuk, kendini değersiz bir
kişi olarak görür, kendini küçümser. Bu da onun var olan yeteneklerini
köreltir. Buna karşılık, destekleyici bir ortam sağlanan, başarısı övücü
sözlerle desteklenen, “çalışırsan daha da başarılı olursun”
sözleriyle ve tabii ki sevgi ile yaklaşılan öğrencinin akademik başarısının
yüksek olduğu görülmüştür. “Başarısız çocuk yoktur, öğrenme
biçimi keşfedilmemiş, başarı yollarını öğrenememiş çocuk vardır.”

Haberler

Haberler

YEREL YÖNETİMLERİN
KİTAP VE KÜLTÜR FUARI

Çekmeköy Belediyesi de fuarda yerini aldı
Çekmeköy Belediyesi de ilk kez açılan fuarda yerini aldı. Böyle önemli bir organizasyonda bulunuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise şöyle dedi: “Böyle güzel bir hizmete vesile oldukları
için Marmara Belediyeler Birliğimize çok teşekkür ederiz. Bizler de birçok belediye
olarak burada stant açtık. Burada yapmış olduğumuz kültürel etkinlikleri tanıtma fırsatı
bulduk. Aynı zamanda böyle güzel bir organizasyonun içerisinde olmak Çekmeköy
olarak bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, belediyeciliğin artık nerelerden nerelere geldiğinin en büyük göstergesi oldu bu olay.”

him Karaosmanoğlu, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
çok sayıda belediye başkanı ve kitapsever katıldı. İBB Başkanı Uysal,
katılımcı olan Belediye Başkanları
ile birlikte açılış kurdelesini kesti
ve ardından stantları tek tek gezdi.

‘‘Bu fuar bir ilk, umarım
devamı da gelecek’’
Marmara Belediyeler Birliği'nin ilk
kez böyle bir fuar açtığını ifade
eden Marmara Belediyeler Birliği
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal şunları
kaydetti: “Bu konuda emek çeken,

kültür adına kitap çalışmaları
ortaya koyan belediyelerimize
çok teşekkür ederim. Bu fuarı
düzenleyen Marmara Belediyeler Birliği ve ekibimize teşekkür
ediyorum. Bu ilk umarım bundan
sonrada devam eder. Bundan
sonra da her belediyenin yapmış olduğu bu gibi çalışmalarda
birbirine örnek olur diye temenni
ediyorum. Emeği geçen herkese
canı gönülden teşekkür ediyorum
ve hayırlı olsun diliyorum, hoş
geldiniz.”
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Marmara Belediyeler Birliği
tarafından ilk kez düzenlenen
Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür
fuarının açılışı Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt
Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti.
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Salonu’nda
gerçekleşen açılış törenine İBB
Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler
ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı ve Türk Dünyası
Belediyeler Birliği Başkanı İbra-

Ocak 2018

Ocak 2018

Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı, 3 gün boyunca birbirinden
geniş yelpazeye sahip yayınları, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Salonu’nda kitapseverlerle buluşturdu.

Röportaj

Röportaj

ÇEKMEKÖY
SEMT POLİKLİNİĞİ VE
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
Gelişen teknoloji, sosyal medya kullanımı, kentleşme, işsizlik, artan tüketim kültürü
ve sürekli mutsuzluk duygusu hiç kuşkusuz insanı ruhsal açıdan etkileyen ve hayat
enerjisini hırpalayan unsurların başında gelmektedir.
Peki, pek çok insanın yüzleşmekten kaçındığı bu duygularla nasıl başa çıkabiliriz?
Uzmanlar, psikolojik sıkıntıların da tıpkı fiziksel rahatsızlıklar gibi birer hastalık olarak
değerlendirilmesi ve mutlaka profesyonel yardım alınması gerektiği görüşünde.
İşte Çekmeköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Sorumlu Doktor olarak görev
yapan Feyza Ersan Ünal ile bütün bu konuları konuştuğumuz söyleşimiz;

Feyza Ersan Ünal’ı kısaca tanıyabilir miyiz?

3 Şubat 2014 tarihinden itibaren SBÜ ERSEAH’ye bağlı olarak hizmete vermeye
başladı.

Şu anda Çekmeköy
Toplum Ruh Sağlığı

Hizmet verirken hangi
kurum ve kuruluşlarla
iletişim halindesiniz?
Bu hastalara hedeflenen
hizmetleri verebilmek için birinci
basamak sağlık kurumlarıyla ve
hastane birimleriyle yakın işbirliği
kurmaktır. Bireylere ve ailelerine
yönelik desteğin azamiye çıkarılması amacıyla diğer kurumlarla
ve toplum hizmeti veren kuruluşlarla koordinasyon sağlamak
(Belediye, Aile Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü, İŞKUR, Vakıflar,
Sivil Toplum Kuruluşları...) ve bu
esasla bireylerin tedavi altında
sağlıklı bireyler gibi işlevselliklerini
desteklemek, toplumda ruhsal
hastalıklarla ilgili damgalama
eğiliminin azaltılmasına katkıda
bulunmak, aileler için destek ve
psikoeğitim, sosyal işlevselliği
istikrarlı hale getirmek ve bireyin toplum hayatı içerisinde
geçirdiği süreyi arttırmaktır
öncelikli gayemizdir. Bu amaç
ve hedefler bağlamında ekibimiz
görev ve sorumluluk açısından
yapılandırılmıştır, yapılacak işler
ise planlanmıştır. Sevkin detay
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Çekmeköy Semt Polikliniği ve Toplum Ruh
Sağlığı Merkezi ne zaman hizmet vermeye
başladı?

Esas olarak hedef kitlesini ağır ruh
sağlığı bozukluğu (psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları) olan veya hastanede uzun
süre yatırılan hastalar oluşturmaktadır. Ruhsal hastalıklar kronik
ve yaygındırlar; ailevi, sosyal ve
mesleki yönden ciddi kayıplara
yol açabilirler ve yaşam kalitesinde belirgin bozulmaya sebep
olabilirler. Toplum ruh sağlığı
merkezlerinin amaçları; ağır ruh
sağlığı bozukluğu bulunan bireylerin hastaneye yatırılmalarını
önlemek, işlevsel olarak iyileşmesini sağlamak amacıyla ilaç
tedavileri ve psikososyal müdahaleler sunmak, tedaviye uyumlarını artırmak, iletişim becerilerini
geliştirmek ve toplumsal katılım
düzeylerini artırmak.

Ruhsal hastalıklar
kronik ve yaygındırlar;
ailevi, sosyal ve mesleki
yönden ciddi kayıplara
yol açabilirler.
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Dr. Feyza Ersan Ünal, 2004 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu. 2005 - 2008 yılları arasında Ankara Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde araştırma
görevlisi olarak çalıştı. 2009 - 2013 yılları arasında
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi doktor olarak
çalışmıştır. 2014-2016 yılları arasında Besni Devlet
Hastanesi’nde Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Uzman
Doktor sıfatıyla
Devlet Hizmet
Yükümlülüğü

görevini tamamladıktan sonra bu tarihten itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(SBÜ EREAH) Çekmeköy Toplum Ruh Sağlığı
Merkezi’nde sorumlu doktor olarak çalışmaktadır.

Merkezi hangi alanlarda
hizmet vermekte? Toplum
yararına hizmet veren bu
merkezimiz hakkında bilgi
verebilir misiniz?

Röportaj

Röportaj

larını kayıt altına
alarak değerlendirmede
bulunarak
bireyle ve aile ile
iletişime geçiyoruz, her
hizmet alan
için klinik dosya hazırlayıp,
hastalara ait
kayıt ve istatistikleri tutuyoruz.

Dünyadaki emsalleriyle mukayese ederseniz, merkezinizle ilgili neler söylersiniz?
Toplum temelli ruh sağlığı modeli, modern batı
ülkelerinin sağlık hizmetlerindeki temel unsurlardan biridir. İtalya’da ruh sağlığı reformuyla
1961 yılında başlamış ve son 30 yılda Avrupa
ülkelerinin hemen hepsinde uygulamaya
geçilmiştir. 1990’ların sonunda multidisipliner toplum ruh sağlığı ekipleri, ruh
sağlığı hizmetleri ve politikalarının temel unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)
açma kararı, Sağlık Bakanlığı tarafından
Nisan 2009’da alınmış ve pilot çalışmaların sonuçları değerlendirilerek ilgili
yönerge Şubat 2011’de yayınlanmış ve
uygulaması başlamıştır.

Nihai hedef
için nasıl bir
çalışma
yürütüyorsunuz?
Klinik dosyada
hizmet alanların
ve diğer önemli
kişilerin bütün
irtibat bilgilerini,
bütün değerlendirme sonuçlarını kayıt altına
alıyoruz. Bununla birlikte risk değerlendirmesi ve bakım planı oluşturmaktayız. Planların
hedeflere, takvime ve başarı göstergelerine
yer verip, buna göre belirlenen tarihlerde yeni
planlar ve güncelleme yaparız. Tedavideki
ilaçların düzenli kullanımının takibi, bireysel ve
grup terapilerinin düzenlenmesi, aile desteği
ve psikoeğitimler (topluma, hasta yakınlarına,
sağlık personeline ve diğer ilgili personele)
yapmaktayız. Eşlik eden fiziksel hastalıkların
varlığında; aile hekimine yönlendirme yapmakta ve ilgili branş hekiminden konsültasyon için
ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşları
ile koordinasyon sağlanmaktayız. Hizmet alan
bireyleri ve aileleri; hak ve yükümlülükleri,
merkezin yapısı ve işlevleri (tedavi planı, alevlenme önleme planı, merkezin irtibat bilgileri,
ilaç tedavisine dair bilgiler de dâhil) ile aldıkları
tedavi hakkında bilgilendiriyoruz. Kayıtlı hasta
merkezimize gelmek istemiyorsa veya gelebilecek durumda değilse ekibimiz ev ziyareti
gerçekleştirmektedir.

Merkezinizde günde kaç hasta hizmet
görüyor?

En büyük hayaliniz veya
gerçekleştirmek istediğiniz projeniz nedir?

TRSM kapsamında gün içinde 25-30 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir ve ortalama 45-50
hastaya psikolojik ve sosyolojik destek ve hizmet
verilmektedir.

Türkiye ve dünyada toplumun ruh
sağlığı merkezlerine bakış açısı nasıl?
Sizce nasıl olmalı?
Maalesef Türk toplumunda ruhsal bozukluklara
oldukça olumsuz bir bakış açısı var. Bu hastalıklar
da diğer tıbbi hastalıklar gibi tedavi edilebilen ve
tedavi bütüncül olarak sağlandığında bireyin tüm
yaşam alanlarında işlevsel olabildiği hastalıklardır.
Bu modelde hasta ile ilişkilerde terapötik etkinin
gerçekleşebilmesi için ilk adımın hastane dışında
atılması gerektiği düşünülmektedir. İzolasyon,
dışlama ve koğuş kültürü bu ruhsal bozuklukların tedavisini zorlaştırmaktadır. Amaç ruh
sağlığı politikasında hastane temelli modelden
toplum temelli modele geçmektir ve Dünya
Sağlık Örgütü’nün önerisi de bu yöndedir. Bu
hastalıklarla ilgili sorunu sadece tedavi boyutuyla
düşünmemek gerekir. Bu sorun sosyal, ekonomik, hukuki ve tıbbi boyutları olan bir sorundur.

Ruhsal hastalıkların erken tanınması, kabul edilmesi, tedavi ile yaşam alanlarındaki
işlevselliğin yüksek oranda devam ettiğinin veya
geri kazanıldığının bilinmesi, sosyal desteğin iyi
gidişat belirleyicisi olduğunun benimsenmesi
ve hastalığın klinik şiddetinin ağır olduğu bireylerin hakettikleri sağlık ve bakım hiztmetlerinin
sağlandığı merkezler kurmak için çalışmak…
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Toplum ruh sağlığı merkezleri 100-300 bin
nüfustan oluşan coğrafi alanlara hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Ekibin hizmet
verdiği merkez genellikle ana hastanenin
dışındadır. Ekibimiz Ruh Sağlığı Merkezi’nde
uzman doktor, iki psikiyatri hemşiresi, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı ve diğer yardımcı
personelden oluşmaktadır.

Aile hekimlerinden, birinci
basamak sağlık kuruluşlarından, hastanelerin psikiyatri birimlerinden ve sosyal bakım kurumlarından
sevk kabul edilir. Hasta veya aileleri tarafından
doğrudan başvurular da kabul edilir.

Ben de “Ruh sağlığı tüm sağlıkların başıdır’’
sözüne katılanlardanım. Üzülerek söylüyorum
ki ülkemizde psikiyatrik bozukluğu olan bireylere
karşı ayırımcı, kaygılı ve ümitsiz bakış açısının
sağlık profesyonelleri arasında da yaygın olduğunu görmekteyiz. Ruhsal iyilik hali için toplumun her bireyinin eğitilmesi ve damgalanmanın,
tedavi talebinde bulunma hakkının olması ve öne
geçilmesi gerektiğini düşünmekteyim.
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Bu tip merkezler yaygın mı?

Özel ve kamu sektörü arasındaki
dengeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Temporomandibular eklem (TME) kulağın önünde, kafatası ile alt çenenin
birleştiği noktada bulunan küçük bir eklemdir. Alt çenenin (mandibula) hareket etmesini ve fonksiyonunu sağlar.
TME bozuklukları ile çok sık karşılaşılır ve çeşitli semptomlar gösterirler. Hastalar kulak ağrılarından, baş ağrılarından ve ağızlarını kısıtlı ölçüde açabildiklerinden şikâyet edebilirler. Hastalar eklemde tıkırtı veya gıcırdama sesi geldiğinden; ağızlarını açarken ve kapatırken ağrı hissedebilirler. Belirlenmesi gereken
şey elbette bunun nedenidir.

Temporomandibular Eklem (TME) Bozuklukları

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan

Bir TME probleminin nedeninin
belirlenmesi önemlidir; çünkü bu,
tedaviyi yönlendiren nedendir.
TME semptomlarının bir nedeni arterittir. Bir yaralanmadan veya gece
dişlerin gıcırdatılmasından kaynaklanabilir. Başka bir yaygın neden çene
kemiği ve yuvası arasında bulunan
diskin yerinden çıkması veya yerinin
değişmesidir. Yerinden çıkan bir disk
tıkırdama veya çıtırtıya neden olabi-

lir, çenenin hareketini kısıtlayabildiği
gibi ağzı açarken ve kapatırken
ağrıya da yol açabilir.
Disk bir delik veya perforasyon da
oluşturabilir; bu da eklem hareketi sırasında gıcırtıya neden olur.
TME’nin parçalarının kaynaşarak
çenenin hareketini tamamen engellediği travma veya romatoid artrit
gibi rahatsızlıklar da vardır.

Eklem, Kaslar veya Her İkisi Sorun Teşkil Eder
TME bir reze ve kayar eklem olup
vücutta en çok kullanılan eklemdir.
Alt çenenin yuvarlak üst ucu veya
eklemin hareketli parçası kondil
olarak adlandırılır; soket artiküler
fossa olarak adlandırılır. Kondil ve
fossa arasında stresi absorbe etmek
için tampon görevi gören ve ağız
açıldığında ve kapandığında kolayca
hareket eden, kıkırdaktan bir disk
vardır.

Stres çene kaslarındaki ağrıyı tetikleyebilir. Bu ağrı TME problemlerinin yol açtığı ağrı ile çok benzerdir.
Etkilenen hastalar geceleri sıklıkla
dişlerini sıkar veya gıcırdatır; bu da
kaslarda ağrılı spazmlara ve çeneyi
hareket ettirmede zorluğa yol açar.
Hastalarda kas ve eklem problemleri
bir arada da görülebilir. TME bozukluklarının tanılanmasının karmaşık
olmasının ve farklı tanısal prosedürler gerektirebilmesinin nedeni budur.

Ağız ve Çene Cerrahlarının Rolü
TME sorunlarının semptomları
ortaya çıktığında bir ağız ve çene
cerrahına danışılmalıdır. Ağız, diş ve
çene konusunda uzman olan ağız
ve çene cerrahı sorunu tanılayacak

niteliğe sahip kişidir.
Özel eklem görüntüleme çalışmaları
başlatılabilir veya başka bir diş hekimliği veya tıp uzmanına veya fizik
tedavi uzmanına sevk yapılabilir.

Olası Tedavi Türleri
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EKLEM

hasarının bulunması halinde, ameliyat gerekebilir. Ameliyat artroskopiyi
(diz gibi daha büyük eklemleri incelemek ve tedavi etmek için kullanılan
yöntemin aynısı) veya doğrudan
cerrahi yaklaşımla hasar görmüş
dokunun onarımını içerebilir.
TME bozuklukları doğru teşhis edildikten sonra uygun tedaviye başlanabilir.
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TEMPOROMANDİBULAR

TME tedavisi konvansiyonel diş
hekimliğinden ve medikal tedaviden
kompleks ameliyatlara kadar farklılık
gösterebilir. Tanıya bağlı olarak, tedavi ağrı ve kas rahatlaması için kısa
süreli nonsteroidal antienflamatuar
ilaçlardan, ısırma plağı veya splint
tedavisine, hatta stres yönetimi terapisine kadar değişiklik gösterebilir.
Genel olarak, cerrahi dışı tedavinin
başarısız olması veya belirgin eklem

Haberler

Haberler

CEM EVİ

BAKIM VE ONARIMINA DESTEK
Çekmeköy
Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz,
Taşdelen
Cem Evi’ni
ziyaret etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Kirazlıdere Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş-i Veli
Vakfı Taşdelen Cem Evi’ni ziyaret etti. Bakım
ve onarım çalışmaları devam eden Cem
Evi’ndeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan
Poyraz, tadilatla ilgili bilgi aldı.

Cem Evi’ne yeni masa ve sandalyeler hediye
eden Başkan Poyraz, ihtiyaç durumunda her
zaman yardıma hazır olduklarını söyledi.

RAKAMLARIN DİLİNDEN

ÇEKMEKÖY
Çekmeköy Belediyesi yaptığı çalışmayla 2010- 2017 yılları arasında
Çekmeköy’ü rakamlarla anlattı.
Yapılan bu akademik çalışmayla
vatandaşların ve diğer kurumların faydalanabileceği bir kaynak
oluşturuldu.
Çekmeköy Belediyesi geçtiğimiz
dönemlerde Çekmeköy’ün coğrafi
yapısı ve tarihine yönelik yaptığı
akademik çalışmalara bir yenisini
daha ekledi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Murat Şeker’in hazırladığı
rakamlarla Çekmeköy’ü anlatan
“Sayılarla Çekmeköy 2016” kitabı,
Çekmeköy’ü diğer İstanbul ilçeleri
ve ülke geneli ile karşılaştırarak
kıyaslamalarda bulunuyor. Çekmeköy ilçesinin nüfus, eğitim, sağlık,
altyapı, sosyal yaşam, ekonomik
yapı, demografik yapı gibi alanlarda mevcut durumunu analiz
etmek, 2010 - 2017 yılları arasında
ilçede meydana gelen değişikliklerin
takibini yapmak amacıyla hazırlanan
bu kitapla, diğer kurumlar ve vatandaşların faydalanabileceği bir kaynak
oluşturuldu. Vatandaşlar ve kurumlar
kitaba www.cekmekoy.bel.tr adresinden ve belediye hizmet binasından
ulaşabilecekler.
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alanını kapsayan ve gerek
merkezi yönetim gerekse yerel
yönetimi ilgilendiren başlıklarda karşılaştırılabilir bir veri setinin
oluşmasını amaçlayan bu çalışmada, en güncel veriler kamuoyu ile
paylaşılmıştır. Eserde sadece belediye çalışmaları dikkate alınmamış
olup öncelikle Çekmeköy ilçesinin
İstanbul’daki diğer ilçelere göre
kıyaslandığı tablolara ve grafiklere yer
verilmiştir. Öte yandan Çekmeköy’de
mahalle düzeyinde veriler derlenerek karşılaştırılabilir istatistikler ortaya
konulmuştur. Aynı zamanda bazı
verilerde geçmiş dönemlere atıfta
bulunularak, Çekmeköy’ün gelişimine
ve hızla değişen yapısına değinilmiştir. Demografik yapıdan eğitime,

Kitabın hazırlayıcısı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Murat Şeker de şöyle dedi:
“Çekmeköy Belediyesi, veriye ve
verinin paylaşımına önem veren
bir yönetim anlayışıyla 2010 yılında
‘Sayılarla Çekmeköy’ ve ‘Çekmeköy’ün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve
Kentsel Yaşam Kalitesi’ eserlerini
yayın hayatına kazandırdı. Bu sefer
önceki eserlerden biraz daha detaya inerek; Çekmeköy’ün İstanbul’daki diğer ilçelere göre durumu
ortaya konulduktan sonra mahalle
düzeyinde göstergelere yer veriliyor.
Öte yandan bu çalışma, Çekmeköy
Belediyesi’nin hizmet alanlarına ilişkin
istatistiklerde genel olarak son beş
yıldaki gelişimi ortaya koyuyor.
Çalışmanın ilk bölümü ‘Sayılarla Çekmeköy ve İstanbul’ başlığını taşımakta
olup İstanbul’daki 39 ilçenin farklı
başlıklardaki göstergelerini içeriyor.
İkinci bölümde ise ‘Sayılarla Çekmeköy Mahalleleri’ başlığında bir önceki
bölümdeki kategoriler baz alınarak bu
sefer Çekmeköy’ün mahalleleri analiz
ediliyor. Çalışmanın son bölümünü
oluşturan ‘Sayılarla Çekmeköy Belediyesi’ başlığı ise Çekmeköy Belediyesi’nin hizmet alanlarına ilişkin istatistikleri kapsıyor.”
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“Kitabın oluşturulma aşamasında
emeği geçen mesai arkadaşlarıma
özverili çalışmaları için teşekkür
ediyorum” diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şunları
kaydetti:
“Sayılarla Çekmeköy 2016” adlı bu
çalışma, ilki 2010 yılında yayınlanan
Sayılarla Çekmeköy dizisine eklenen
güncellenmiş ve genişletilmiş bir
eserdir. Kentsel ve kamusal hizmet

sağlıktan sosyal yaşama, ekonomik
ortamdan altyapı ve ulaşıma kadar
daha birçok alanda güncel veri
setleriyle oluşturulan bu çalışma
akademik ilkeler doğrultusunda
hazırlanmıştır. Bu eserle, stratejik
ve şeffaf yönetimin bir parçası olan
açık veriye erişim ilkesini benimsemiş olan Çekmeköy Belediyesi,
bir kez daha verinin kent yönetimindeki öneminin altını çizmektedir.”

123

Köşe Yazısı

Gebeler ve Emzikliler

DİKKAT!

Köşe Yazısı

Anne Emzirirken
Emzikli bir annenin fizyolojik gereksinmelerini anne sütü kalitesini arttırmak amacıyla
karşılamak gerekir. Yetersiz ve dengesiz beslenen kadınlarda anne
sütünde azalma saptanmıştır. Annenin enerji alımı,
sütün miktarı ve kalitesini
etkiler. Vitamin mineral depoları doldurulmalıdır. Anne sütü
özellikle ilk emzirilen
kolostrum (sarı süt)
kesinlikle bebeğinizin
ilk aşısıdır. Bir bebeğin
ihtiyaç duyduğu her şey o
ilk sütte vardır. Daha sonrasında ilk altı ay sadece anne
sütü verilmelidir. Altı ay sonra
tamamlayıcı ek gıdalara

erek boşalması sağlanır. Bebek büyüdükçe
bu süre 20 dakikaya kadar uzayabilir. Bebek küçük ise her iki memeyi de ememiyor
ise bir sonraki emzirmede diğer göğüsten
emzirmeye başlanmalıdır. Bebek kendiliğinden emmeyi bırakıncaya kadar beklenmelidir.
Bebeklerde ağırlık kazanımı 6. aya kadar
ortalama 600-1000 gram arasında 12.
aya kadar 1400-1600 gram olmalıdır.
Bebek için en ideal besin anne sütüdür.
Kesinlikle 6 ay tek başına anne sütü
verilmelidir.

Çocuk Beslenmesi
Nasıl Olmalıdır?

Her iki cinsiyette
de büyüme
ve gelişme

Dyt. Nurettin Şahinli
Umut Beslenme Danışmanlık
Ve Diyet Merkezi
www.dytnurettinsahinli.com
www.facebook.com/diyetisyennurettin/
info@dytnurettinsahinli.com

çocuğun ileriki yaşlarında daha sağlıklı ve uzun
ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bazı kalıtımsal
hastalıklar da anneden bebeğe geçer. Gebelik süresinde laktasyon (süt verimi) için gerekli
depolarını doldurmalı ayrıca fetüsun büyüme ve
gelişmesi için yeterli enerji ve besin ögesi alması
gereklidir. Gebelik öyküsünde erken doğum, geç
doğum, alkolizm, anne yaşı 18 den az, ölü doğum
varsa beslenmeye iki kat özen göstermesi gerekmektedir. Gebelik döneminde konstipasyon
(kabızlık) sıkça görülmesi ve aynı zamanda mide
bulantılarının sıklaşması beslenme kaynaklıdır. Yetersiz beslenme ya da gereğinden fazla beslenme
çocukta bir takım anormallikler gerçekleştirebilmektedir. İlk olarak anne beslenmesi daha
sonra çocuğun beslenmesi önemlidir.

Doğru Emzirme
Nasıl Olmalıdır?

Önce meme alttan tutulur meme başı
ve çevresindeki kahverengi kısmına dokunulmaz. Meme ucu bebeğin dudağına
dokundurulur. Meme ucu ve etrafındaki
kahverengi kısım (areola) bebeğin ağzına
yerleştirilir. Bebeğin çenesi ile memenin
arasında boşluk kalmamalıdır. Bu emzirme
tekniği ile meme başı reseptörleri uyarılır.
Süt yapımı ve süt salınımı artar. Her emzirmede iki meme de en az 10 dakika emziril-
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Son zamanlarda sıkça görülen ve çocukluk
çağında baş gösteren birçok kanser türleri hem
anne için hem de çocuk için büyük bir risk taşımaktadır. Hastalıklarda tıbbı beslenme tedavisinin
mümkün olmasına rağmen ilaç kullanımı hızla
artmıştır. İlk tedavide beslenmenin yeterli gelmediği zamanlarda ilaç tedavisine başlanılması
gerekmektedir. Anne taşıyıcı bir kolonla gebelik
döneminde fetüsü beslemektedir. Bu demek
oluyor ki anne nasıl beslenir ise o aynı şekilde
çocuğu da besleyecektir. Bu nedenle anne kesinlikle günlük yaşantısına dikkat etmeli ve yaşam
kalitesini arttıracak bazı etkinlikler ve planlar
hazırlamalıdır.
Tüm bu konularda ilk olarak eşlerin desteği ve
biraz özen belki de birçok hastalığı önleyecek
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geçmek gerekir. Önemli
olan besin çeşitliliğini sağlamak ve emzirmeyi güçlendirmektir. Emzikli bir anne
için günlük sıvı alımı 2,5-3 litre olmalıdır.

hızı farklılık gösterir.
Bununla beraber
ruhsal gelişme ve psiko-sosyal gelişmeler önemli rol oynar. Çocuklarda
hormonal değişik 6-8 yaşlarından sonra
başlar. Biyolojik değişikliklerin tamamlanması 3-6 yıl sürer. Bu süre içerisinde
yeterli ve dengeli beslenmek gerekir. İskelet
büyümesi mental ve psikolojik değişimler
beslenmede gereksinimleri arttırır. Ergenlik
dönemi sorunları olarak görülen güvensizlik, kıskançlık, okul sorumlukları, gelecek
endişesi bunlarla beraber gelişen “obezite”
neticesinde çocuklarda hipertansiyon, kalp
hastalıkları, kalp krizi, bazı kanser türleri,
diyabet hastalığı vb. hastalık riskleri artar.
Obezite okul çağı çocuklarında yüksek
oranda saptanmıştır. Bu gibi hastalıkları
önlemek ve riski en aza indirmek için bir
diyetisyene başvurun… Saygılarımla

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

KAYAK AKADEMİSİ

Erol Yarar Kimdir?

Türkiye Kayak Federasyonu
Kayak Akademisi artık
Çekmeköy’de!
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Federasyon başkanı Erol Yarar ile kayak sporu ve
kayak akademisi üzerine sohbetimiz…

1960 yılında Ankara’da doğdu.
Ankara Koleji ve Işık Lisesi’nde
ortaöğrenimini tamamladı. Boğaziçi
Üniversitesi Bilgisayar Bölümünü
1981 yılında bitirdikten sonra U.S.A
Elmira Collage’de Sistem Analizi
alanında eğitim gördü. Ailesinde 3.
kuşak sanayici olarak 1983 yılından
itibaren gıda, yapıştırıcı, yalıtım,
kırtasiye ve kâğıt üretimi sektöründe
faaliyet gösteren Lezzo Gıda, 404
Kimya ve Rozi Kâğıt firmalarında
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen birçok firmada
genel koordinatörlük, yöneticilik ve danışmanlık yapmaktadır.
1990 yılında MÜSİAD’ı 4 arkadaşı
ile birlikte kurdu ve 9 yıl süreyle
başkanlığını yaptı. Halen MÜSİAD’ın
1995 yılında dünya işadamlarını bir
araya getirmek gayesiyle kurduğu
IBF (International Business Forum)
Başkanlığı’nı yürütmektedir. Türkiye ve Dünyanın birçok ülkesinde
düzenlenen konferanslarda öncelikle ekonomi olmak üzere çeşitli
konularda konuşmacı olarak yer
almaktadır. 1985 yılından itibaren;
MGV (Milli Gençlik Vakfı)’nda çalıştı.
UTESAV (Uluslararası Teknolojik
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Vakfı) kurucusu olarak sivil toplum
kuruluşlarının içinde aktif görev
almıştır. Halen FİLİSTİN PLATFORMU Başkanlığı, İHSAN VAKFI
Başkanlığı görevlerini aktif olarak
devam ettirmektedir. 2014 yılı Nisan
ayından itibaren Türkiye Kayak
Federasyonu Başkanı olarak görev
yapmaktadır. 2000 yılında, “21.
Yüzyıla Girerken Dünyaya Yeni bir
Bakış” adlı kitabı Türkçe ve İngilizce
olarak yayınlanmıştır. Kar kayağı,
su kayağı, dalgıçlık, kite surf, tenis,
bisiklet ve fitness gibi sporları aktif
olarak yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk
babası olan Erol Yarar, İngilizce
bilmektedir.

Röportaj

Eğitimlerdeki hedef kitleniz kimlerdir?

Eğitimlerde hedefimiz 3 yaş ve üzeri her
bireyi kayağa kazandırmaktır. Özellikle 3
yaş dememizin sebebi, yaptığımız incelemelerde şu anki olimpiyat ve dünya
şampiyonlarının 3 yaşında kayağa başlaması ve büyük başarılar elde etmesidir.
Biz de burada oluşturduğumuz 200’e
yakın farklı eğitim programı ile çocuklara
oyun ve eğlence ile kayak öğretiyoruz.
Hedefimiz ise 12 yılda 4 milyon kişiyi
kayağa kazandırmak.
Kışa has bir spor olan kayak keyfini 12 aya
çıkardığınızı söylüyorsunuz. Nasıl?
Kayak sadece kış aylarında yapılabiliyor. Bu da
bize 90-100 günlük kısıtlı bir zaman veriyor. Biz
bunu 12 aya nasıl çıkarabiliriz diye dünyanın çeşitli
yerlerini dolaşarak çeşitli fikirleri analiz ettik ve
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Faaliyet yeri olarak
Çekmeköy’ü tercih
etme sebebiniz nedir?
İstanbul’un gelişen
yeni yüzü olmasından
ötürü Çekmeköy’ü
tercih ettik. Ayrıca pek çok okula olan yakınlığı sayesinde, okullar beden eğitimi derslerinde
öğrencilerini akademimize getirerek kayakla
tanıştırabiliyor. Bu da erişilebilir olmamızı sağlıyor.

dünyada olmayan bir konsepti ortaya çıkarttık. 12 ay kayak keyfi üzerinden bilgisayarlı
simülatörler eşliğinde, kayak sporunu rahat
yapmayı sağlayan çeşitli cihazların bir araya
geldiği bir akademi kurduk. Şu anda dünyada olmayan bir konsepti Türkiye’ye getirdik.
Böylece kayak bilmeyen bir kişiye akademimize geldiğinde 10 derste temel kayak
bilgilerini
veriyoruz.
Kayak
zorlu ve
meşakkatli
bir spor ve
kayak için
kışı beklemeniz
gerekiyor.
Önce hafta
sonunuzu
ayarlayıp
sonra da bir otel ayarlamanız gerekiyor. Kayak kiralamanız ve hoca bulmanız da lazım.
Baya maliyetli ve zaman alan bir doğa sporu
ve doğa şartlarına bağlı olduğu için hava
müsaade etmezse bütün çabanız boşa gidecektir. Biz bunları ortadan kaldırarak 12 ay
kayak öğrenme ve geliştirme imkânı sunuyoruz. 3 yaşından itibaren kayak öğretilebilecek bir merkez açtık. Bu da ülkemiz açısından, kış sporlarının gelişimi açısından bir
yenilik olacak.
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Türkiye Kayak Federasyonu Kayak Akademisi’nin kuruluşu ve
amacından bahseder
misiniz?
İngiltere ve Hollanda’da dağ yok ama
Avrupa ve dünya
sıralamasına giren
Hollandalı ve İngiliz
kayakçı var. Türkiye’nin
yüzde 60’ı dağlarla çevrili olmasına
rağmen maalesef bu
sıralamaya giren kayakçımız yok. Nasıl
olduğunu araştırarak
yola çıktık. Yaptığımız
incelemelerde İngiltere ve Hollanda’da
kente çok yakın
noktalarda kurulan
suni pistlerde, bu
sporu 12 ay boyunca
yoğun antrenman
yaparak bu seviyeye
geldiklerini gördük.
Biz de bu konsepti alarak daha da
genişlettik ve olimpiyat sporcularının
kullandığı kondisyon
aletlerinden interaktif
simülatörlere kadar geniş yelpazede
antrenman cihazlarından oluşan Kayak
Akademisi konsepti
oluşturup akademiyi 2 ay evvel hayata
geçirdik. Amaç kayağı
şehre getirerek erişilebilir kılmak.
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Sizce Türkiye’de kayak sporuna yeterince ehemmiyet gösteriliyor
mu? Dünya ile kıyasladığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de kayak sporunun geçmişi 50 yıllık bir maziye dayanıyor.
Bugüne kadar kayağa sadece 100 bin kişi ilgi duymuş. Biz bu ilgiyi
100 binden 4 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun için pek
çok proje hazırladık. Bunlardan biri de kayak akademisidir. Açılalı
sadece 2 ay olmasına rağmen 1.800’ü çocuk olmak üzere 2.000
kişi akademimizi ziyaret ederek kayakla tanışmış ve ön eğitim almış
oldular.

Profesyonel olarak bu işi yapmak isteyenler için en
uygun yaş hangisidir?
Şu anda olimpiyat şampiyonlukları ve dünya şampiyonlukları elde eden sporcuların kayağa başlama yaşını
incelediğimizde 3 yaş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden
de olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızı 3 yaşından itibaren bu spora başlatmalıyız.
Röportaj - İrem Mert
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Zengin sporu derler kayak için… Siz bu görüşe katılıyor
musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum. Dünya geneline baktığınızda, bu sporda
adından söz ettiren sporcuların neredeyse büyük çoğunluğunun
dağ kasabalarından, maddi imkânsızlıklar içinde büyümüş çocuklardan çıktığı ortadadır. Bu yüzden bu görüşe katılmam mümkün
değil.
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Kayak sporunda en önemli
konu dengeyi sağlayabilmek.
Sizler bu konu üzerine nasıl
bir çalışma yürütüyorsunuz?
Kayak Akademisi’nde olimpiyat ve dünya şampiyonlarının
kullandığı kondisyon aletlerinden interaktif simülatörlere
kadar geniş yelpazede antrenman cihazları ve özel olarak
kurduğumuz fizyoterapi ve
ölçümleme odası bulunmaktadır. Bu odada profesyonel
bir ekip akademiye başvurup
eğitim almak isteyen herkese
fiziksel ölçüm cihazı ile çeşitli ölçümler yaparak denge
merkezine ve kas gruplarına bakıyor. Hangi kas grubunun zayıf olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği tespit
edilip her bireye özel program hazırlanıyor. Antrenörlerimizin oluşturduğu kişiye özel bu programlar sayesinde
akademimize başvurup denge problemi sorunu yaşayan
kalmıyor.

Röportaj

Köşe Yazısı

Kelimelerin Hakkı
Ayça Bilge YEMİŞ
15 Temmuz Şehit Muhammed
Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi 9-A / KARAMAN

larımız Barbie bebeklerle;
oğullarımız Süperman ile
oynarken ruhumuz sızlamalı ve
onlar için adı Fatma olan, Hatice
olan, Ayşegül olan, Seyit Onbaşı,
Fatih olan oyuncaklar üretmeliyiz.
Türkçeyi korumak mı istiyoruz?
O zaman komşumuzun halinden
haberdar olmalıyız. Bayramlarda tatil
beldelerine değil, büyüklerimizin
elini öpmeye gitmeliyiz. Türkçeyi
korumak mı istiyoruz? O zaman
hayatı bir Müslüman gibi, bir Türk gibi
yaşamalıyız. Türkçeyi korumak mı istiyoruz? O zaman Türkçenin, hatta her
kelimesinin, hakkını vermeliyiz?
Eğer Türkçenin kimliğimiz olduğuna,
Tarık Buğra’nın dediği gibi “ölen kelimelerle nesillerin öldüğüne” gerçekten inanıyorsak o zaman Türkçenin,
hatta Türkçedeki her kelimenin
hakkını vermeyi boynumuzun borcu
bilmeliyiz.
Nedir bir kelimenin hakkını vermek?
Ahlâk kelimesinin hakkını; ancak
ahlâklı olanlar verebilir. İyi kelimesinin
hakkını; ancak iyilik yaparak verebiliriz. Vatan kelimesinin hakkı, sadece şehit olmayı göze almak değil;
onun toprağındaki bereketi görmek,
onu kirletmemek, Aşık Veysel misali
onu sadık bir dost, bir yar bilmektir.
Kelimenin hakkı dilimizi ve kalemimizi
inancımızla, geleneklerimizle terbiye etmektir. Kelimenin hakkı sözü
güzel söylemektir. Kelimenin hakkı
edebiyatı “Kullarıma söyle, sözün
en güzelini söylesinler” ayetinin bir
gereği görmektir. Kelimenin hakkı bize edebiyat yapma diyenlere
inat, edebiyat yapmaktır. Kelimenin
hakkı düşünmektir. Kelimenin hakkı
hissetmektir. Kelimenin hakkı işleyen
demirin pas tutmayacağına inanmak
ve çalışmayı, üretmeyi bir ibadet kabul etmektir. Kelimenin hakkı bu
toprağa yeni fidanlar dikmek;
bahçemiz yoksa bile, en azından
pencerelerimizin önünde camgüzelleri, küpeliler, menekşeler yetiştirmektir. Kelimenin hakkı hüznümüzü ya da sevincimizi
türkülerimizle dillendirmektir.
Kelimenin hakkı Tolstoy’u ya da

Homeros’u küçük görmeden; Tarık
Buğra’nın, Küçük Ağa’nın; İyiler Ölmez diyen Mustafa Kutlu’nun, “İlim
ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir” diyen Yunus Emre’nin hakkını
vermektir. Kelimenin hakkını vermek,
sevgimizi Eros’un kalplere attığı okla
değil; Ferhat’ın dağlara vurduğu
baltayla dile getirmektir. Kelimenin
hakkını vermek, Müslüman ve Türk
doğmanın nasibimiz olduğuna inanmaktır ve inanmak, cesaret ister, iman
ister, sabır ister, emek ister, bedel
ister…
Doğrudur. Dilimiz kimliğimizdir.
Hep başkalarına sormayalım, hep
başkalarını küçük görmeyelim, hep
başkalarını suçlamayalım. Bence önce
kendimize soralım. Biz kimiz? En çok
kime benziyoruz? Kim gibi ağlıyoruz?
Kim gibi gülüyoruz? Yemeği kimler
gibi yiyor, suyu kimler gibi içiyoruz?
Evlerimiz kimin evine benziyor? Kim
seviyor, kim gibi seviliyoruz? Ve kim
gibi yaşıyoruz, kim gibi ölüyoruz?
Adım Ayça Bilge. Ben henüz yedi başlı
devlerle savaşmadım, ben henüz bir
yumrukta bir boğayı devirmedim.
Adım Ayça Bilge ve benim adımı Dede
Korkut değil, babam vermiş. Belki ben
adımı henüz hak edemedim; ama
adını hak etmiş, bedeli ödenmiş bir
okulda okuyorum. 15 Temmuz Şehit
Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nde… İşte bu yüzden birileri gibi Türkçenin öleceğine, yok olacağına asla inanmıyorum. Niçin mi?
Ben 15 Temmuz’u gördüm. Babam İsmet Özel’in bir mısraını söyler sürekli:
“yaşıyoruz demek ki ölünecek.” Evet.
Ölüyoruz ve kelimeler bizden sonra
da yaşamaya devam edecek. O halde
ölmeden akrabalarımızla, komşularımızla helâlleştiğimiz gibi kelimelerle de, Türkçeyle de helâlleşelim.
Helâlleşelim ki mahşerde kelimeler,
Türkçe bizden hakkını istediğinde
yüzümüz yere düşmesin…
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seyrettiğimiz dere, kelimeler sudaki
gölge-miz, kelimeler gönülden gönle
köprü, kelimeler asırdan asra merdiven…” Belki de birçoğumuz kelimelere
hak ettikleri değeri, emeği vermediğimiz;
kelimeler için ödememiz gereken bedeli
ödemediğimiz için ve belki de en önemlisi kelimeleri yeterince sevemediğimiz
için, bize yetmediklerini düşünüyor; kimi

zaman bir ezanla kulağımıza fısıldanan
adlarımızdan vazgeçiyor kimi zaman
da onları hoyratça, müsrifçe ve arsızca kullanıyoruz. Kelimelerin gönülden
gönle uzanan köprüsünden geçmeden,
asırdan asra uzanan merdiveninden
çıkmadan, kelimelerde kendimizi seyretmeden kim olduğumuzu asla bilemeyiz;
çünkü dilimiz kimliğimizdir.
Türkçe bizim kimliğimizdir. Peki, biz
kimiz? Biz Ergenekon’da dağları delenler
ve biz Allah’ın “Dağlara bakmaz mısınız?”
emriyle dağların sırrına ermeye çalışanlarız. Biz kimiz? Biz gemileri karadan
yürütenleriz ve biz bir köle de olsa
haklının hakkını verenleriz. Biz Süleymaniye’yi inşa eden, mahallesini bir
aile bilenleriz. Biz komşusu açken tok
yatmayan, biz temizliği imandan bilen,
biz bir harf için kırk yıl köle olmayı göze
alan bir milletiz. Biz dünya sussa da
Arakan’a el uzatan, biz dünya karşı çıksa
da Kerkük’ten vazgeçmeyen bir milletiz.
Biz bir kelimeyle Cennete; bir kelimeyle
Cehenneme gidilebileceğine inananlarız.
Türkçe, bizim kimliğimizdir; çünkü onun
her kelimesi bizim hayatımızdan doğar
ve biz onda çoğalırız. Türkçe dedelerimizin deldiği dağlardır. Türkçe dedelerimizin karadan yürüttüğü gemilerdir.
Türkçe Süleymaniye’dir. Türkçe dedelerimizin komşusuyla paylaştığı ekmektir. Türkçe
Yunus Emre’nin kırk
yıl odun taşıdığı
dergâhtır. Türkçe
Mehmet Akif’in gece
yarısı içine doğan
İstiklal Marşı’dır.
Karamanoğlu
Mehmet Bey’in
emaneti olan
Karaman’dır.
Türkçe Türkiye’dir.
Türkçe, Türkiye’yi
umut bilen Arakan’dır, Gazze’dir,
Kerkük’tür, Bakü’dür…
Bugünlerde sokaklarımızın ve caddelerimizin yabancı kelimelerle kirlendiği
doğrudur. Kafelerin, arenaların, ikonların
dedelerimizin ruhunu incittiği, bizim
ruhumuzda yaralar açtığı da doğrudur;
ama bence Türkçenin asıl derdi, bir ur
gibi sokaklarımızı ve caddelerimizi saran
yabancı kelimeler değil, bizim Türkçe
yaşamayışımızdır. O kafelerde içtiklerimiz, o arenalarda attığımız naralardır
asıl Türkçeyi yaralayan. Niçin yabancı

kelimelere meylediyoruz; çünkü
hayatımızı Türkçe yaşamadığımız
için, Türkçenin kelimelerinin de bize
yetmeyeceğini düşünüyoruz. Sadece
tabelaları indirdiğimizde Türkçenin
dertleri son bulmayacak bence.
Bence Türkçenin derdine derman olmak istiyorsak önce başkalarının hayatını yaşamaktan vazgeçmeliyiz.
Suyu üç yudumda içmek yerine,
bir Fransız gibi bardak tutmanın derdindeysek; sofraya
besleme ile oturup şükürle
kalkmak yerine bir Batılı gibi
çatal bıçak kullanabilmenin
derdindeysek, saçımızı
Amerikan tarzı kestiriyorsak, onlar gibi gülüyor,
onlar gibi ağlıyorsak yaşadığımız
hayat bizim değil, onların hayatı olacaktır. Başkalarının hayatını yaşıyorsak, elbette ki Türkçe bize kırılacak ve
elbette ki Türkçenin kelimeleri bize
yetmeyecektir. Sadece sloganlarla,
naralarla Türkçenin derdine derman
olamayız. Sadece yabancı kelimelerin
olduğu tabelaları indirerek, Türkçeyi
yılda birkaç gün hatırlayarak da
Türkçenin derdine derman olamayız.
Biz kelimelerimizden, Türkçeden
vazgeçtiğimiz an düştük. Atalarımız
yiğit, düştüğü yerden kalkar demiş.
Biz Türkçede kendimizi seyretmekten,
onun kurduğu köprülerden geçmekten vazgeçtiğimiz an kaybolduk. Biz
türkülerimizi, pop müziğin karşısında küçük gördüğümüz an yenildik.
Biz dostlarımıza ve arkadaşlarımıza
‘kanka’ dediğimiz an yalnız kaldık.
Düştüğümüz yerden kalkmak istiyorsak önce Türkçenin biz, bizim Türkçe
olduğumuza inanmamız gerekiyor.
Türkçeyi korumak, bir Türkçe seferberliği mi başlatmak istiyoruz. Önce
Türkçenin de bizi koruyacağına
inanmamız, onun kelimelerini kuşanmamız gerekiyor. Türkçeyi korumak
mı istiyoruz? Ergenekon’da dedelerimizin dağları delmesi gibi bizim de
bugün dağları delip tüneller, barajlar
inşa etmemiz gerekiyor. Türkçeyi
korumak mı istiyoruz? O zaman
İstanbul’un fethinde dünyanın ilk kez
gördüğü büyüklükte toplar döktüren
Fatih misali, bugün bizim de yerli
otomobiller, yerli uçaklar, yerli telefonlar üretmemiz gerekiyor. Türkçeyi
korumak mı istiyoruz? O zaman yeni
Selimiyeler, yeni Süleymaniyeler inşa
etmemiz gerekiyor. Türkçeyi korumak
mı istiyoruz? O zaman inşa ettiğimiz
evler, komşumuzun güneşine engel
olmamalı, sokağımızı çöpçülerin süpürmesini beklemek yerine,
kapımızın önünü süpürmeliyiz.
Türkçeyi korumak mı istiyoruz? Kız-
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil
Kurumu tarafından ülke çapında
düzenlenen “Dilimiz Kimliğimiz”
yarışmasında Türkiye 1. si

Adım Ayça Bilge. Ben yedi başlı devlerle savaşmadım, ben bir yumrukta bir
boğayı devirmedim ve ben Deli Dumrul
gibi Azrail’e kafa da tutmadım. Adım
Ayça Bilge ve benim adımı Dede Korkut
değil, babam vermiş. Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) çocuklarınıza güzel isim verin,
deyişinden yola çıkarak, sözlüklerde
günlerce bana bir ad aramış. Adım
Ayça Bilge. Ayça, ay gibi; bilge de bilgi
ve ahlâk sahibi anlamına geliyor. Kimi
zaman kendime diyorum ki eğer Dede
Korkut Hikâyelerinde anlatıldığı gibi bir
‘ad’ hak edecek bir şey yapmaya’ mecbur olsaydım acaba adım ne olurdu?
Dahası acaba bir ad hak edebilir miydim? Bu sorunun cevabı bence hiç de
kolay değil. Belki kelimeleri hak ederek
yaşasaydık, bunun gibi sorular bize bu
kadar zor gelmeyebilirdi; çünkü kelimeler emek ister, bedel ister. “Öyle
seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler”
diyor Cemil Meriç
ve devam ediyor:
“Kelimeler kendimizi

Köşe Yazısı

Haberler

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
Bir aslanın kükreyişi yaklaşık 8 km
öteden duyulabilir.
Domatesi bir gün dondurucuda bekletirseniz,
kabuğunu elinizle
haşlanmış patates gibi
soyabilirsiniz.

Bir bardak kola
içtiğiniz zaman günlük
almanız gereken
şekerin 60 katını
alırsınız.

Bir kaktüs hayatı
boyunca sadece 1
litre suyla yaşar.

Bu Kez Muhtarlar
gün yapılacak Üsküdar-Çekmeköy Metrosu’nun 1.
Etap açılışına davet etti.
Başkan Poyraz ve muhtarlar toplantının ardından
Muhtarlar Derneği’ne tahsis edilen Taşdelen Ek
Hizmet Binası’ndaki çalışma ofisine geçtiler.

Kurtlar yılan sokmalarında, yılan otu
denilen otu yerler.

Kahve, petrolden sonra
dünya genelinde, ticareti
en değerli 2. üründür.

Bir zeytin ağacı
1500 yıl yaşayabilir.
Kır kurtlarının en
sevdiği yiyecek
kavundur.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın mahalle
muhtarları ile aylık olarak gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında tüm mahalleler için yapılması
planlanan projeler görüşüldü. Mahallelerin ihtiyaçlarının birinci ağızdan tespiti için yapılan koordinasyon toplantısına bu kez muhtarlar ev sahipliği
yaptı.
Alemdağ’da yapılan toplantıda Başkan Poyraz 2018
projelerinden bahsetti. Merkez Mahallesi’nde Doğa
Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımına başlandığını
söyleyen Başkan Poyraz, şunları ifade etti: “Mimar Sinan ve Çamlık Mahalleleri’nde de aile
sağlığı merkezleri yapılacak. Nişantepe’deki
aile sağlığı merkezini de yenileyeceğiz.
Alemdağ’daki Merkez ve Vakıf Camilerini
ve Cami Önü Meydanları projelerimiz
kapsamına aldık. Cami yanlarındaki
yeşil alanları da dahil ederek Osmanlı’dan kalan bir mirası yeniden
canlandıracağız.”
Yeni okul projelerini de anlatan
Başkan Poyraz, muhtarları ertesi

Yeni Zelanda,
dünyadaki her
türlü iklimin
yaşandığı tek
ülkedir.
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Ev Sahibiydi

Hastalanmayan
tek hayvan
köpekbalıklarıdır.

İSAM

SADECE BİR KÜTÜPHANE MİDİR?

Kültür Sanat

Bana İstanbul’da iyi bir kütüphane
söyle deseler aklıma ilk gelen yer
İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)
kütüphanesi olur. Neden mi? 2010
yılında üye olduğum ve bu tarihe
kadar aralıksız çalışmalarımı
sürdürdüğüm İSAM, gerek zengin
basılı kaynakları, gerekse araştırmacıların kaynaklara rahat bir şekilde
ulaşması için kataloğunu sürekli güncellemesi, araştırmacı ve akademisyenler için bulunmaz bir mekândır.
Orhan Şaik Gökyay, Yavuz Argıt gibi
değerli isimlerin bağışladıkları kitaplar,
dergi ve süreli yayın
kütüphanenin
yayın zenginliğini

güçlendirmiştir. İSAM’ın kapısından
içeri girdiğinizde sizi kitap kokusu,
sessizlik ve ferah bir ortam karşılar.
Kitapların kolayca bulunabilecek,
uluslararası bir sistemle tasnif edilmiş
olması araştırmacılara büyük kolaylık
sağlar.

İSAM BİR
KÜLTÜR OKULUDUR

İSAM’da çalışırken bahçede çay
yudumlayıp biraz da hava almak
isterseniz kitapların arasında bulamayacağız birbirinden güzel sohbet
gruplarına dâhil olabilirsiniz. Bir bakarsınız Mehmet Genç Hoca Osmanlı
Ekonomisi hakkında o tok sesiyle
sohbet havasında bilgi aktarıyor.
Diğer masada Mehmet Niyazi hoca
toplamış gençleri etrafına, gençlik
nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli diye
sayısız makalede bulamayacağınız
bilgileri anlatıyor, yanındakilere.
İskender Pala, Ali Akyıldız, Kemal
Beydilli ve ismini sayamadığım
büyük hocalarla o bahçede
karşılaşma, sohbetlerine dâhil
olma ihtimalinin yüksek olduğu
bir yerdir, İSAM bahçesi. Ben
hocaların hocası Orhan Okay
ile İSAM bahçesinde tanıştım
ve sohbetine iştirak etme
imkânı buldum.
Birçok farklı ülkeden, farklı
şehirden gelen her yaştan
araştırmacıyla tanışır,
onların araştırma konuları üzerine konuşur, yeni
kitap ve tez çalışmalarının
doğum anlarını görürsünüz.
Kimi zaman önünüze iki
kapak arası gelen bir kitabın
birçok aşamasına şahit
olduğunuzu görürsünüz.
İSAM bahçesinde kültür,
sanat, edebiyat ve araştırmaya dair alacağınız
lezzeti başka hiçbir yerde
bulamazsınız. Velhasıl İSAM’ın bahçesi için bir kültür
bahçesi, bir kültür okulu da
diyebiliriz.

İSAM’DA
NELER VAR?

1975 yılında kurulan Diyanet Vakfı,
gerek Türkiye içinde gerekse dışında sürdürmüş olduğu faaliyetler
çerçevesinde telif bir İslam Ansiklopedisi hazırlatmaya başlamıştır.
Yaklaşık beş yıllık bir hazırlık dönemi
sonrasında Kasım 1988 yılında
yayına başlamıştır. Vakıf bir taraftan
yayın faaliyetine devam ederken bir
taraftan da yüksek lisans ve doktora
bursu vererek birçok akademisyenin
yetişmesine katkıda bulunmuştur.
Yetiştirmiş olduğu bu akademisyenlerden daha iyi faydalanabilmek
adına İslam Araştırmaları Merkezi’ni
kurmaya karar vermiştir. 1993’te
bu iki kuruluş Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
adı altında birleştirilerek ansiklopedinin hazırlanması görevi de merkeze
verilmiştir.
İSAM’ın kuruluş felsefesinde ilmi
araştırmalar yapmak, özellikle Batı’nın
Doğu’yu daha yakından tanımak
amacıyla kurduğu Şarkiyat Enstitüleri gibi bizim de kendimizi çok
iyi tanıyabilmemiz adına şarkiyat
alanında araştırma yapmak, telif,
tercüme ve edisyon kritik tarzında
eserler üretmek vardır. Aynı zamanda
İSAM’ın, DİA İslam Ansiklopedisi kalitesinde benzeri yayınlar hazırlamak,
ulusal ve uluslararası sempozyumlar,
toplantılar ve paneller düzenlemek,
bu gibi organizasyonlara araştırmacı
göndermek gibi misyonları vardır. Bu
faaliyetlerini iyi bir şekilde sürdürebilmesi için araştırma kütüphanesi ve
dokümantasyon ünitesi kurmak, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve yurtiçi
veya dışındaki akademik kurumlar ile
işbirliği içinde araştırma yapmak, eğitim ve yayın projeleri hazırlamak gibi
birçok alanda faaliyet
göstermektedir.

Hazırlayan:
Rıdvan KAŞIKÇI
(Açık Fikir Platformu)
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İSAM’IN TARİHÇESİ
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Üç kattan oluşan
kütüphanenin birinci
katında Referans Eserler (Ansiklopediler, Bib-

liyografya, Kataloglar, Sözlükler),
Süreli Yayınlar, Kütüphane Birimleri
(Müracaat, Dokümantasyon, Fotokopi) bulunmaktadır. İkinci katında
Genel, Felsefe, Dinler (İslam Dini),
Sosyal Bilimler, Dilbilim, Fen Bilimleri, Uygulamalı Bilimler ve Sanata
dair eserler yer almaktadır. Üçüncü
katında, Edebiyat ve Tarih bilimine ait
kaynak eserlerin yanı sıra Orhan Şaik
Gökyay Bölümü, Yavuz Argıt Bölümü,
Nuhoğlu Bölümü, Küfrevi Bölümü ve
Tez çalışmaları yer almaktadır.

Röportaj

Röportaj

SİTEDE YAŞAM

BEŞYILDIZ SİTESİ
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Etaplardan oluşan Beşyıldız Sitesi’nin beşinci
etabından yönetici Akif Başol ile Çekmeköy ve
site yaşamı üzerine sohbetimiz;
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Röportaj

Röportaj

Akif Başol’u tanıyabilir miyiz?
Öncelikle bize ayırdığınız zaman
için teşekkür ederim. 28 Ocak
1954’de Afyon’un Şuhut ilçesinde
doğdum. Altı yaşında ailecek İstanbul’a taşındık. İlkokula İstanbul’da
başladım. Gemi Yapı teknisyen
okulunu bitirdim sonrasında İstinye tersanesinde mecburi
hizmetimi yaptım. 1978 yılında
Kıbrıs çıkartması döneminde askere gittim… MTA sismik 1 gemisinin
elektrik aksamı işinde görev aldım.
MTA SİSMİK1 gemisi Stratejik bir
gemiydi. Daha sonra ise şehir hatları gemilerinin yapımında bulundum. Bu çalıştığım yer kapanınca
Kıyı Emniyet Gemi Kurtarma ’da işe
başladım. Türkiye’nin bütün deniz
kıyısındaki deniz fenerlerinin yapımında bulundum. Tüm
sahil kıyısında bulunan fenerlerde emeğim vardır. Burada 30 yıl
çalıştıktan sonra emekli oldum.
Emekli olduktan sonra sporla
ilgilenmeye başladım. Bilardo
sporunda başhakemliklerinde bulundum. CEB (Uluslararası bilardo)
hakemiyim. Şimdi de tenis sporu
ile ilgileniyorum. Kısmetse bu spor
dalında da hakemlik çalışmalarım
olacak. İki kızım bir oğlum var. Üç
torunum var. Oğlum Amerika’da
amazon.com’da bilgisayar programcısı. Bir kızım Kaş da pansiyon
işletmeciliği yapıyor. Diğer kızım
da Yapı Kredi Bankasında çalışıyor.

Siteniz kaç blok ve daireden
oluşuyor?
Beş yıldız sitemiz 6 blok ve 204
daireden oluşmaktadır.

Bizim sitemizde fazlası ile yeşil
alanımız mevcut. Yapılan sitelerin 5. Etabı olmasından dolayı
hatalar asgariye indirilmiş,malzeme kalitesi artırılmış ve bu durum daire fiyatlarına yansımıştır.

Çekmeköy ilçesi siteniz
için avantaj ve
dezavantajları var mı?
Her gün gelişmekte olan Çekmeköy, modern şehircilik anlayışına
uyan bir semttir. Alışveriş merkezleri belediyemizin sosyal tesisleri, depreme dayanıklı zemin
üzerinde olmasının yanı sıra en
önemli avantajı ise doğa ile iç içe
olmasıdır.

Çekmeköy ’ün gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Her gün dünden daha iyi hale
gelmekte Çekmeköy. Gittikçe
modernleşen bir ilçe ayrıca bir
ailenin gereksinimi olan her

Site yönetimi başkan, 1 başkan
yardımcısı, 1 sayman, 1 yazman,
2 denetimci ve 2 üye toplam 8
kişiden oluşmaktadır.

Site sakinleri için yapılan
sosyal tesis ve
organizasyon var mı?

Son yıllarda ev fiyatları bir
hayli yükseldi. Bu yükselişin
sizce sebebi nedir?
Bu gibi fiyat yükselmeleri
EKONOMİ ile paralel bence.
Herkesin idealinde olan başımı
sokacağım bir evim olsun arzusu.
Köylerden büyük şehirlere göçler,
taleplerin artması, malzemelerin
fiyatlarının yükselmesi işçilik ve her
geçen gün artan lüks hayat arzusu
gibi bir sürü sebep sayabiliriz.

Son dönemlerde oluşan site
yapılarını nasıl buluyorsunuz?
Site yapılarına olumlu bakıyorum.
Devlet denetiminde dayanıklı iyi
malzeme kullanılan daha çok
çocuklu aileler için güvenliğin
yüksek olduğu bütün ihtiyaçlara
cevap verebilen oturum yerleri
bence en iyisi.

Türkiye genelinde yapılan
kentsel dönüşüm projesi var.
Fakat dönüşüme tabi olan çok
fazla bir site yok sizce bunu
sebebi nedir?
Bence dönüşüme tabi olan sitelerin az olması ailelerin isteklerine
yeterli durumda olması. Bir de
siteleşme bu dönemlerde daha
çok yapılan inşaatların kalitesi,
yüz ölçümleri açısından daha iyi
olması dönüşüm gereksinimi ortadan kaldırıyor.

Son olarak Çekmeköy2023
Dergisi okuyucuları için ne
söylemek istersiniz?
Çekmeköy2023 dergisinde emeği
geçen, bize semtimizde olup
biteni, güzelliklerini gösteren,
faydalı bilgileriyle bizi bilgilendiren
bu derginin çıkmasında emeği
geçen herkese öncelikle belediye başkanımıza ve bütün ekibe
şükranlarımı sunar, başarılarının
devamını dilerim.

iftar sofraları gibi etkinliklerimiz
mevcut. Bir de çocuklar için müzik
derslerimiz var.

Yönetime geldikten sonra
Beşyıldız için herhangi bir
değişiklik yaptınız mı?
Sitemizin yarınları için birçok
değişiklik yapıldı. Örnek vermek
gerekirse, sosyal tesislerde yenileme çalışması, siteye kuyu
açılarak bahçe sulama sistemi, site
girişini baştan dizayn edilmesi, site
içerisinde yürüyüş yolu ve site içi
peyzajlarda değişiklikler yapılmıştır.
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Site sakinleri için tesislerimiz
mevcut. Bu tesislerimizi şöyle
sıralayayım size, açık havuzumuz,
spor salonu, basket, futbol ve
voleybol sahası. Haricinde yürüyüş
alanlarımız var. Organizasyon ise
her sene yaptığımız yaza merhaba,

şeyin buluna bilmesi, daha da iyisi
için çabaların gösterilmesi ve
gerekenlerin yapılması önemlidir.
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Site yönetimi kaç kişiden
oluşuyor ve görev dağılımını
nasıl yapıyorsunuz?

Sitenizin diğer Beş yıldız sitelerinden ayıran özelliği var mı?
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İki Şiir Bir Şair

Tarık
Buğra

İki Şiir Bir Şair

T

arık Buğra, Türk edebiyatının en önemli
romancılarından biridir.
Büyük bir tutkuyla yazdığı
romanları sloganvari bir
üsluptan uzak, hem toplumun
hem de ferdin dramını yansıtması
bakımından ehemmiyet taşır. Tarihi,
siyasi ve toplumsal gerçeklikleri
eserlerinde tarafsız ve duru bir
dille işleyen Tarık Buğra, anlatmaktan çok göstermeyi tercih eder.
Toplumun siyasi ve sosyal alanda
bir değişim ve dönüşüm yaşadığı
dönemlerde, taraf olmaktan değil,
insani güdüleri yansıtmaktan yana
bir üslup takınır. İnsani olan onun
için güzel olandır. Buğra, derdi ve
davası olan bir yazardır.

Buğra, sanatın gerçeğini eşyada,
dış görünüşlerde ya da maddede
aramaz, aksine insan ilişkilerinde
ve bireyler arası etkileşimi yönlendiren duygu ve düşüncelerde arar.
Sanatın toplumu dönüştürmede en
büyük silah olduğuna inanır. Bireyin
iç dünyasına yönelik olarak yaptığı
derinlikli tahliller, objektif gözlemler ve ince üslubu Tarık Buğra’yı
çağdaşlarından ayıran özelliklerdendir.

Ya ne yapmak lazımmış?
Sağlam bir dayı bulup çatmak sırnaşık gibi?
Bir ağaç gövdesine tıpkı sarmaşık gibi ,
Yerden etekleyerek velinimet sanmak mı?
Kudretle davranmayıp hileyle tırmanmak mı?
İstemem eksik olsun! Herkes gibi koşarak
Yabanın zenginine methiyeler mi yazmak?
Yoksa nâzırın yüzü gülecek diye bir an
Karşısında takla mı atmak lâzım her zaman?
İstemem eksik olsun! Ricaya mı gitmeli?
Kapı kapı dolaşıp pabuç mu eskitmeli?
Yoksa nasır mı tutsun sürünmekten dizlerim?
Yahut eğilmekten mi ağrısın ötem berim?
(…)
Varsın, küçücük olsun fütuhatın fakat bil,
Onu fetheden sensin, yoksa başkası değil.
Ara hakkını hatta kendi nefsinden bile.
(…)
Bulutlara çıkmazsa yaprakların ne zarar?
Kavaklar sıra sıra dikilse de karşına
Boy ver, dayanmaksızın, yalnız ve tek başına!
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Buğra’nın sanat anlayışının
merkezinde insan vardır. Onun
anlayışına göre sanat, insan ve
hayata rehberlik eder. İnsanın ve
toplumların kaderini belirlemede
etkilidir. Buğra, sanatın insanı kalıba
sokan, idealize eden yönünü reddeder. Kahramanlarını tüm zaafları,
çelişkileri, gel gitleri ve günahlarıyla
resmeder. Gerçek kahramanın bu
olduğuna inanır.
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Naif, merhametli, onurlu ve yalnız
bir adamdır Tarık Buğra. Yaşamı
boyunca ne ödül peşinde koşmuştur ne şan şöhret. Kendisine “Siz
istemeyi bilmiyorsunuz” denilmesi
üzerine: “İstemesini iyi bilirim. Ama
kaybolmasın diye çırpınacağım,
kaybolacak diye kişiliğimden, anlayışımdan tavizler vereceğim şeyi
istemem ben. Bir ödül için kendisini
satan adam ne yazar olabilir, hatta

insan bile olamaz. İnsan olmadan
da yazar olunmaz.” diyecek kadar
onurludur. Romanlarında da hep
bu mizacı yansıtan, yalnız, gururlu
ve mücadeleci kişilere yer verir.

Haberler

Haberler

BAŞSAVCIDAN

BAŞKAN

POYRAZ’A

ZİYARET

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz İstanbul Bölge

Ziyarette belediye başkan
yardımcıları ve başkan
danışmanları da hazır bulundu.
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Adliyesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nu belediye binasında ağırladı.
Güzel ziyareti için Başsavcı Salihoğlu’na teşekkür eden Başkan
Poyraz, günün anısına Başsavcı
Salihoğlu’na vazo hediye etti.
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Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet
Poyraz Bölge Adliyesi
Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nu misafir etti.
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Teknoloji

Teknoloji

TEKNOLOJİ

ÇARPIŞMAYA KARŞI YENİ TEKNOLOJİ

Hayatımızın her alanında
olan teknolojik gelişmeler
her geçen gün insan gücüne
ihtiyacı ortadan kaldırmakta
ya da en azından azaltmakta.
Bu sayımızda sizin için derlediğimiz gelişmeler…

SİLİNEBİLİR KÂĞIT

MİCROSOFT’TAN
MÜTHİŞ ÜRÜN
Microsoft, büyük bir dokunmatik ekrana sahip olan,
üzerine konulan bazı nesneleri tanıyabilen, fotoğrafları
gösterebilen ve müzik çalabilen masa şeklindeki ''Surface'' adlı yeni ürününü piyasaya sürdü.

Yeni ürün el yakacak
Şirketin açıklamasında, ''Surface''ın otel, restoran ve
kumarhanelerde kullanılmak üzere tasarlandığı ve fiyatı
5-10 bin dolar olan ekranlı masanın kişisel kullanım için
şu an çok pahalı olduğu belirtildi.
Açıklamada, masanın 30 inç boyutundaki ekranının
dokunmatik olduğu ve kameraları sayesinde üzerine
konulan cep telefonu gibi bazı cisimleri tanıyabildiği ve
yüzeyine dokunulduğunda diğer dokunmatik ekranlar
gibi üzerine dokunulan tek noktaya değil, tüm noktalara
aynı anda tepki verdiği belirtildi.

Xerox'un yaptırdığı araştırmalara göre, ofis çalışanlarının bir
iş günü içinde basmış oldukları kâğıt dokümanlarının yüzde
45'i çöpe atılıyor. Xerox'un iş analistleri, insanların bilgi üretimi ve paylaşımı için bilgisayarları kullanmasına rağmen,
bir bilginin okunması ve incelenmesi işini kâğıt üzerinde
yapmayı tercih ettiklerini, bilgileri kâğıt üzerinde okumanın
insanlara rahatlık verdiğini, bunun kâğıt tüketimini azaltmada önemli bir engel teşkil ettiğini öne sürüyor. Silinebilir kâğıt buluşunun daha az kâğıt tüketilmesine yardımcı
olması planlanıyor.

KENDİNİ ONARABİLEN MALZEME
Fransız bilim adamları, ikiye kesilse bile kendini onarabilen ve
yeniden yapışabilen bir materyal geliştirdiler. Nature dergisinde
yayınlanan bilimsel makaleye göre, henüz ad verilmeyen ve
bir tür yapay lastik olarak tanımlanan materyal, bitkisel yağ
ve idrarın içindeki bir bileşikten yapıldı. Yeni geliştirilen bu
malzeme, kesildiğinde, diğer tarafına güçlü kimyasal çekim
özelliğini koruyan bir yüzey üretiyor. Böylece kesilen materyal,
yapıştırıcı veya başka bir özel muameleye gerek kalmadan hiç
ayrılmamış gibi yeniden yapışıyor.
Fransız araştırmacılar, bu materyalin üretiminde "Molekül
Mühendisliği" nden yararlandılar.

Bilim insanları, uzaktan bakıldığında sadece
bir kâğıt parçasına benzeyen bir pil geliştiriyor. Kâğıt pil, üç yıl içinde satışa sunulabilecek. Londra - Son yıllarda tüm elektronik
araçlar görülen küçülme, güç kaynaklarında
yani pillerde geliştirilmiyordu. Ancak ABD’li
bilim insanları, yeni araştırmalarıyla buna son
vermeye hazırlanıyor. Kâğıdı küçük bir karbon
tüpün içine koyan araştırmacılar, kâğıtta enerji
saklanmasını sağladılar. Fakat her pil gibi,
kâğıtta da bir elektrik ileticisine gereksinim
duyulunca, araştırmacılar mekanizmanın
harekete geçebilmesi için, insan kanı, teri veya
idrarının işe yarayabileceğini keşfettiler.

Geliştirilen ince ve küçük bir pil, diğerlerine
göre daha esnek bir yapıda. Araştırmayı
yürüten uzmanlardan Doktor Robert Linhardt,
kâğıt pilin başka alanlarda ve farklı ortamlarda
da kullanılabileceğini söylüyor. Pilin esnek
görünmesinin yanında asıl avantajının, çok
farklı sıcaklıklarda da kullanılabilmesi olduğunu
belirtiliyor. Doktor Linhardt, “Cihazı, son
derece sert iklim koşullarında da kullanmamıza olanak sağlıyor. Gerçekten onu uzayda da
kullanabiliriz, çölde de, kutuplarda da...” dedi.
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''Surface''ın Microsoft'un patronu Bill Gates'in, fare ve
klavye yerine bilgisayarların ses, kalem ve dokunmayla
yönetilmesi planının önemli bir aşaması olarak kabul
edildiği belirtiliyor. Microsoft yetkilileri, gelecekte her
yerde bu tür yüzey-ara yüzlerin kullanılacağını tahmin
ettiklerini ve bu ürünle yüz binlerce otel ve restoranın
ilgilenebileceğini söylediler.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelecekteki kâğıt tüketim anlayışını değiştirebileceği
gözüyle bakılan bu teknoloji geçici olarak var olacak
görüntüler yaratmanın yöntemlerini ararken bulundu.
Çalışmalar ilerlerken (tamam şimdi bulduk) denilen nokta,
belli ölçüde dalga boylarında ışık alan parçaların renk
değiştirdikleri ve belli bir süre sonra kendiliğinden ortadan
kayboldukları an oldu. İnsanoğlu bu noktadan hareket
ederek, şu an için kendisini 16–24 saat arasında silen,
defalarca tekrar kullanılabilen silinebilir kâğıt buluşu ile
tanışmış oldu."

KÂĞIT PİL
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Fare ve klavye yerine geçecek

Xerox'un yakın geçmişte duyurusunu yaptığı silinebilir kâğıt buluşu, ABD'de kamuoyuna tanıtıldı. Xerox'tan
yapılan açıklamaya göre, duyurulduğu ilk günden itibaren
ilgi uyandıran ve TIME dergisi tarafından 2007 yılının en
iyi buluşları arasında gösterilen silinebilir kâğıt buluşunun,
şirketin Kanada'daki AR-GE Merkezi ve Palo Alto'daki PARC
AR-GE Merkezinin ortak çalışmasının bir sonucu olarak
ortaya çıktı.

Japon otomobil üreticisi Nissan, arıların gözlerinin yapısından
esinlenerek, çarpışmaya karşı yeni bir teknoloji geliştirdi. Nissan, arıların uçarken diğer böceklerle çarpışmasını engelleyen
300 derece görüş açısına sahip, son derece karmaşık bir yapısı
olan gözlerinden esinlenerek, çarpışmaya karşı geliştirdiği yeni
bir teknolojiyi tanıttı. Tokyo'da düzenlenen Ceatec elektronik fuarında, bir metre yüksekliğinde bir tür robot biçimindeki
otomobilde tanıtılan prototip "BR23C", 180 derece açıda ve
iki metre ötedeki tüm engelleri tespit edebilen bir sensörle
donatıldı. Sistemde veriler bir mikroişlemciye geçilir geçilmez
anında çarpışmayı önleyici bir manevra yapılması sağlanıyor.
Araç önüne
aniden biri
çıkarsa, tekerleklerin yönü
çevriliyor.
Tokyo
Üniversitesi ile
işbirliği yaparak
geliştirdiği, şimdilik bir oyuncağa benzeyen
bu prototipi
yakında üreteceği otomobillerde kullanmayı hedefleyen Nissan…
Bu projesinden sorumlu mühendisi Toshiyuki Ando bu
gelişmeyi şöyle açıkladı:
"Araç bir engeli tespit ettikten sonra saniyenin çok kısa bir
bölümünde, çarpışmadan kaçacak kadar veya daha fazla açıda
tekerleklerinin yönünü çeviriyor. Sistem, yaban arılarının diğer
yaban arılarına ve böceklere çarpmamak için kullandıklarına benziyor. Her şey bir bakışta olup bitiveriyor. Bunun eski
sistemlere göre tek farkı, çarpışmadan kaçınılacak manevranın
tamamen içgüdüsel yapılması, bu olmadan robot engelden
kaçmak için yeterince hızlı hareket edemez.”
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B A Ş A R I H İ K AY E L E R İ İ L E
P A R M A K I S I R TA N F İ R M A L A R I M I Z

Termikel grup bünyesinde
çalışma hayatına ilk başladığım
yılda, Eminönü bölgesindeki
sayaçların teknik servisinden
sorumluydum. Bölgede satış
sonrası destek hizmetini veriyordum. Daha sonra iç piyasa
satış departmanında görev aldım. Bu görevi de başarıyla yerine getirdikten sonra, Termikel
beyaz eşya grubunun iç piyasa
satış bölümünde çalıştım. Bütün

başladım.

neredeyse her departmanında çalışarak kazandığım bilgi
ve beceri bana, özellikle su
sayaçları konusunda geniş bir
öngörü ve yurtiçi-yurtdışı piyasada hareket alanı kazandırdı.
O dönemlerde 56 yıllık geçmişi
olan Teksan markasının satın
alınmasıyla beraber, firmayı
ayağa kaldırmak amacıyla 2011
yılında Yönetim Kurulu Üyesi ve
İhracat Müdürü olarak göreve

başlıyor. Hatta devlet yetkililerinden gelen istek üzerine ölçü
ve ayar mevzuatını oluşturuyor
Teksan. Yani bugün, Türkiye’de
üretilen bütün sayaçlar, Teksan
markasının temelini hazırladığı
teknik mevzuata göre üretiliyor
ve ticari yaşantılarına devam
ediyorlar.

Teksan markasının
ortaya çıkışı ve bugünlere gelişinin öyküsünü
bize anlatır mısınız?
Dünyanın savaş sonrasındaki
sıkıntılı ekonomisiyle baş etmeye çalışan ama aynı zamanda
büyümeye de çalışan genç bir
cumhuriyet düşünün. 195060’lı yılları kastediyorum. O
zamanlara kadar su sayacı bile
ülkemize yurtdışından geliyor.
Bütün ülkede mili ekonomi ve
milli sanayi için ataklar yapılıyor.
Böyle bir tablonun
içinde cesur bir karar
alınıyor ve 1955
yılında Teksan
markası seri
üretime

O dönemlerdeki zorlu şartlardan
günümüz teknoloji çağına geld
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Teksan Yönetim Kurulu üyeliğine geliş
öykünüzü bizimle paylaşır mısınız?
Okuldan mezun olduktan sonra
aynı yıl Termikel Grup
bünyesindeki değişik
firmalarda, değişik
pozisyonlarda
çalışmaya
başladım.

edindiğim tecrübelerin sonunda Termikel grubunun yurtdışı
satışını başlatan ekibin içinde yer
aldım ve bu alanda çalışmalara
başladım. Uzun yıllar Termikel
grubunun yurtdışı satış sorumluluğunu yürüttüm. Termikel
yurtdışı satışlarını belli bir rotaya
oturttuktan sonra, Diğer grup
firmamız olan Elektromed’in de
yurtdışı satışlarını başlattım ve
bu departmandaki çalışmaları,
ekip arkadaşlarımızla beraber
belli bir noktaya getirdik.
Termikel grubu bünyesinde
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Sektöründe birçok ilke imza atarak uzun yıllar hizmet
veren Teksan Firması’nın sahiplerinden Kemal Altun ile
başarı hikayesine dair sohbetimiz;

Kemal Altun kimdir,
okuyucularımız için
kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
1997 İstanbul doğumluyum. Liseyi Üsküdar Özel Fazilet Erkek
Lisesi’nde bitirdikten sonra,
1999 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Çevre Mühendisliği
bölümünden mezun oldum.

Röportaj

iğimiz 65 yıllık birikimin sonunda; herkes tarafından bilinen
bir marka ve koca bir deneyim
yumağı karşımızda duruyor.

Sektörünüzde
hangi ilklere imza
attınız?
Teksan,
sektörde
kendini
nerede
görüyor?
Teksan’ın kuruluş öyküsünü
size anlattım.
Dolayısıyla aslında bu
markanın yaptığı
her şey, Türkiye’de
‘ilk’ler demek!
İlk yerli su sayacı
üretimi; ilk çok huzmeli sayaç, ilk tek huzmeli sayaç, ilk ısı sayacı...
Bunlar Teksan’ın sektördeki
ilkleridir. Hatta özellikle ısı sayacı
konusunda hem mekanik hem
de ultrasonik ürünlerde ‘ilk’ üreten olmanın yanı sıra ‘tek yerli
üretim’ unvanını da hala
elimizde tutmaktayız.

deneyim de size itici güç olarak
geri dönüyor. Böylece daha yeni
ürünler ve daha farklı pazarlar
elde ediyorsunuz. Teksan’ın
uzun ve köklü bir firma olmasını
ben buna bağlıyorum.

elde ettik. Çok yakın dönemde
seri üretime geçiyoruz.
Güçlü Ar-ge, üretimin belkemiğidir. Üretimi, güçlü Ar-ge
üzerine inşa ederseniz, zamanın
ve piyasanın gerisinde kalmanız
söz konusu olamaz.

Gelecek ile ilgili
projelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Ar-ge çalışmalarından sonra
ortaya çıkaracağınız yeni ürünleriniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
İhracat konusunda gittikçe
ilerleyen bir ivmemiz var. Bu
ivmeyi hızlandırarak çok daha
fazla ülkeye ihracat yapmak
istiyoruz. Yerli üretimden
gelen avantajımızı kullanarak
özellikle yurtdışı piyasasında
önemli bir aktör olmak gibi bir
hedefimiz var.
Ayrıca, Ar-ge çalışmaları bizim
için hayati önem taşıyor. Çünkü
teknoloji artık adım adım değil,
sıçrayarak ilerliyor ve bu ritme
ayak uydurabilmenin tek yok
güçlü Ar-ge çalışması. Özellikle
son dönemde Ar-ge çalışmasını
sonuçlandırdığımız ultrasonik
sayaç serisinde güzel sonuçlar

Bir işveren olarak
Türkiye ekonomisinin durumu hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Bu konu ile ilgili
öngörüleriniz neler?
Türkiye ekonomisine yerli üretici
gözüyle baktığımda ümitli bir
tablo görüyorum. Ekonomimizin
daha da iyiye gitmesi için sanayi ve inovasyonun çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Bu
iki konuda devlet eliyle yapılan
teşvik çalışmalarının daha da
arttırılması gerekiyor. Çünkü
güçlü ekonomi, üretmek ve
yenilikçi bakış açısı geliştirmekle
mümkün olur. Ülkeler arasındaki
rekabette ivmemizin düşmesini
istemiyorsak, bu iki konuya ciddi
eğilmemiz şart diye düşünüyorum.

Fabrika yeri
olarak Çekmeköy’ü seçme sebebiniz nedir?
Çekmeköy’de lojistik
anlamda bizim için büyük
avantaj. Çalıştığımız tedarikçilerimiz fabrikamıza yakın bölgelerde ve yoğun olarak
çalıştığımız limanlara da yakınız.
Dolayısıyla ihracatımızda işlemlerimizi çok daha rahat
gerçekleştirebiliyoruz.
İlçemizi nasıl buluyorsunuz?
Çekmeköy, konumu
nedeniyle hem çok
merkezi ama bir o kadar da sakin bir ilçe. Bence bu
çok büyük bir avantaj. Özellikle
yakında hizmete girecek olan
metro projesi de Çekmeköy’ün
yıldızını daha da parlatacak diye
düşünüyorum. Belediye, yol
çalışmaları ve temizlik konusunda övgüye
değer işler yapıyor. Çok
fazla sosyal alan var ve
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Uzun ve köklü bir
firma olmanın altın
anahtarı nedir? Teksan
bunu nasıl başardı?
Gerçekten uzun bir yoldan söz
ediyoruz. Engellerle, yokuşlarla
dolu bir yol. Bu yolu sadece ve
sadece bilgiye ve insana yatırım
yaparak kat edebilirsiniz. Bunların toplamında ortaya çıkan

özellikle Doğa Park’ı görmelerini
ilçeyi bilmeyen bütün herkese
sohbetlerimde tavsiye ediyorum. Doğaya saygılı, ilçesinde
yaşayan bütün vatandaşlarına isteklerine duyarlı, alt yapı
çalışmalarında gayretli bir belediye Çekmeköy Belediyesi.
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Ürünleriniz hakkında
bilgi alabilir miyiz?
İşimiz su sayacı üretmek fakat
iş bu kadar basit değil. Dediğim
gibi, teknoloji çok hızlı ilerliyor.
Biz de gelişen ve değişen
pazarın ihtiyaçlarına göre hareket ederek en doğru üretimi
gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
Ürünlerimizi, mekanik tek huzmeliler-mekanik çok huzmeliler,
elektronik sayaçlar, ısı sayaçları,
ön ödemeli sayaçlar, ultrasonik sayaçlar ve sistem ürünleri
olarak yedi temel kategoride
değerlendirmemiz mümkün. Bu
kategorinin her birinin de kendi
içinde alt segmentleri mevcut.
Dolayısıyla toplamda yüzlerce
ürün ve bir o kadar da yüzlerce
alt segmentten bahsediyorum.
Bu ürün gamına bir de müşterinin özel istekleri doğrultusunda
şekillenen ürünleri koyarsak,
sayı daha da artıyor.
Bunların üzerine bir de sayaç
ile ilgili olan bütün parçaların
–sayacın içindeki bütün yazıcı
grup ve elektronik grubun
yazılımını kastediyorum- fabrika bünyesinde üretildiğini de
büyük bir gururla belirtmek
isterim. Bu konu bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz
bir konudur. Üretim konusunda
musluğun başında olmazsanız,
daima duruma göre sürüklenirsiniz. Hep başkalarına
göbekten bağlı kalırsınız ve bir
adım ilerlemeniz söz konusu
olamaz. Evet, eğer piyasada bir
rotaya oturmuşsanız belki biraz
şanslısınızdır ama boyunuz ne
uzar, ne de kısalır. En ufak bir
kriz anında dibi görebilirsiniz.
Teksan bu konuda yerli üretimin hayati önemini bilmekte
ve çalışmalarını her zaman bu
doğrultu üzerinden devam ettirmektedir.
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Ekonomi

HER ŞEYE RAĞMEN
KERVAN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR!

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

2017 yılının Temmuz ve Eylül arası
dönemlerini kapsayan Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrek ilk
tahmini, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 artış gösterdi.
Reuters’ın büyüme verilerini
öğrenmek adına özel sektör
analistlerine sorarak hazırlattığı
ankete göre
2017 yılının
üçüncü
çeyreğinde
Ülke-

miz ekonomisinin yüzde 10 büyümesi
öngörüsünde bulunuluyordu. Fakat
objektif kriterler göz önüne alınarak
yapılan anket sonuçlarından
da fazla bir büyüme rakamı ile
karşı karşıyayız. Kısaca anlamı
ise şudur: “ Son altı yılın en
yüksek büyüme rakamı...”
Aşağıdaki tabloda son altı
yıla ait, bir önceki yılın aynı
çeyreklik dönemlerine ait
değişim oranları yüzde
olarak gösterilmiştir.

Ekonomi

GSHY’yi oluşturan faaliyetleri incelendiğimiz zaman
2017’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörünün toplam katma değerini
%2,8, sanayi sektörünün %14,8 ve inşaat sektörünün
ise %18,7 arttığını; konaklama ticaret, ulaştırma ve
yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan
hizmetler sektörünün katma değerinin ise %20,7arttığını görmekteyiz.

2017’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre “Takvim etkisinden arındırılmış” GSYH
zincirlenmiş hacim endeksinin, %9,6 ve “mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış” GSYH zincirlenmiş
hacim endeksinin de, %1,2 arttığını görmekteyiz.
Türkiye’nin büyümesi ile ilgili sorunu olanlara buradan
bir şey söylemeye gerek yok. Zaten en güzel cevabı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN katıldığı
hemen her platformda ülkemizle sorunu olanlar hakkında gereken cevabı verdi:
“Yılın tamamında yüzde 7
civarında bir büyüme bekliyoruz. Açıklanan büyüme
rakamlarıyla ülkemizi zayıf
göstermeye çalışan fesat odaklarına en güzel
cevabı verdik. (Türkiye'nin
yüzde 11,1 büyümesi) Bu
oranla Türkiye, 3. çeyrekte
dünyanın en hızlı büyüyen
ekonomisi olmuştur. Türkiye
kendisine güvenen, inanan
kimseyi sükutu hayale
uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacaktır.”
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Atalarımız ne güzel demiş:
“Su küçüğün sofra(söz)
büyüğün diye… Cumhurun başkanı da söylemiş
söyleyeceğini! Bize düşen
son söz şu olsun bari: “Kim
ne dersin desin, kervan
yürür…”
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Zeliş’in Mutfağı

Zeliha Bolat

Düğürcük
Çorbası

Zeliş'in Mutfak Sırları...

Malzemeler

İncir
Uyutması
Malzemeleri
•
•
•

2,5 su bardağı süt
7 adet kuru incir (yaklaşık
150 gram)
5 tatlı kaşığı iri dövülmüş
ceviz içi

Ayvalı
Kereviz
Malzemeler

3 adet kereviz
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
2 kereviz sapı
1 kuru soğan
1 ayva
1 portakalın suyu
2 havuç
Tuz

Hazırlanışı
Kereviz ve ayvanın kabuğunu soyup iri doğrayın. Ayrı
olarak da kereviz sağlarını iki cm kalınlığında doğrayın.
Doğradığınız kerevizi ve ayvayı ve limonlu suda bekletin.
Soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağında pem-

beleşinceye kadar kavurun. Kereviz, ayva, kereviz sapı ve
havucu ekleyip kavurun. Üzerine portakal suyu ve sıcak
su ilave edin. Tuz ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak
yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın, afiyet olsun.
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Kuru incirleri birkaç dakika suda bekletin. Saplarını
kesip, incirin geri kalanını
küçük şekilde doğrayın.
Sütü ılık hale getirin. Isınmış
sütün içine incirleri ekleyin
ve el doğrayıcısıyla incirleri
parçalayın. Tatlıyı kuplara
paylaştırın ve her bir kupun
üzerine birer tatlı kaşığı ceviz
koyun. Kupların üzerine streç
film geçirin, üzerine de bir
mutfak örtüsü kapatıp, tatlıyı
üç saat oda ısısında mayalandırın. Tatlı mayalandıktan sonra buzdolabına alın
ve buzdolabında saklayın.
Soğuduktan sonra servis edin,
afiyet olsun.

Soğanları yemeklik doğrayın, tereyağında pembeleşinceye kadar kavuralım. Salçayı soğana ekleyip kavuralım. Et suyunu ilave edip 7-8 dakika
kadar kaynatalım. Bulguru ekleyip tuz ve baharatları ekleyelim. Bulgur
yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirelim. İnce kıydığımız maydanozu
çorbanın üzerine serpelim ve ocaktan alalım. Afiyet olsun.
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Hazırlanışı

Hazırlanışı

1 soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 litre et suyu
1 su bardağı kısırlık bulgur
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Nane
Kimyon
Yarım demet maydanoz

Haberler

Haberler

ÖNE ÇIKAN
HABERLER
ASELSAN'A ÖDÜL!
ASELSAN, Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili
Bilgisayar Kartı ile elektronik tasarım
konusunda uluslararası alandaki en
prestijli yarışmada ikinci oldu.

Son dönemde parmak izi sensörleri
klavye ve farelere de girmeye başladı.
Özellikle bilgisayarında parmak izi
okuyucusu olmayan ancak cihazını
değiştirmek istemeyenlerin yardımına bu çevre birimleri
koşuyor. Windows 10 içerisindeki
biyometrik doğrulama desteği
sayesinde de sisteme kolayca
adapte oluyor. Cherry MC 4900
modeli fare üst kısmında bir parmak izi okuyucusuna sahip. Crossmatch TouchChip TCS2 yongası
üzerinde şekillenen okuyucu oldukça
hızlı. Özellikle iş istasyonlarına birden
fazla kişinin bağlanması gereken kurumlarda böyle bir
fare ürünü güvenliği en üst seviyeye çıkarabilecek. Farede
1375 DPI optik sensör yer alıyor.

HAVA SAVUNMASININ
MİLLİ HİSAR'I YÜKSELİYOR

100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı
HİSAR alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi
projeleri, ASELSAN'ın sistem çözümlerinden sorumlu
ana yükleniciliğinde yürütülüyor. Bu kapsamda sistem
ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol,
komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı,
terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda yapılıyor. HİSAR sistemlerinin
önemli unsurlardan biri olan füze geliştirme faaliyetinin sorumluluğunu ROKETSAN üstleniyor. HİSAR'lar,
başta TÜBİTAK SAGE, METEKSAN Savunma, FNSS,
Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere 100'ün
üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte geliştiriliyor.

TÜBİTAK SAGE’DEN
KGK SİLAH SİSTEMİ
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan
(TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK
SAGE), savunma sanayisinde geliştirdiği önemli projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam
ediyor.
TÜBİTAK SAGE tarafından tasarımı ve F-4/F-16
platformlarına sertifikasyonu tamamlanan, uçaktan bırakılan güdümsüz genel maksat bombalarına
güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere
geliştirilen KGK’nin seri üretimine başlandı. Milli
imkanlarla geliştirilen ve üretilen KGK silah sistemi,
sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve
Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma,
savunma sanayisinin millileşme çalışmaların önemli
bir örneğini oluşturuyor.
Her türlü hava koşullarında kullanılıyor
Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve
uzun menzil yeteneği kazandıran KGK, her türlü hava
koşulunda kullanılabiliyor.
Mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK-83 ve 500 lb’lik
MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya
atılan uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren
KGK’nın üretim faaliyetleri başta Kale Grubu olmak
üzere birçok savunma sanayisi kuruluşu ile birlikte
yürütüldü.
TÜBİTAK SAGE, bu üretimlerde rol alan alt yükleniciler
ile savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu.
KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca
KGK’da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler
gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de
milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.
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Türkiye'nin hava savunmasında alçak ve orta irtifa ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla yürütülen
HİSAR projelerinin testlerinden başarılı sonuçlar alındı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının alçak ve orta irtifa hava
savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi
(HİSAR-A) ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) projelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

HİSAR-A ve HİSAR-O, sabit ve döner kanatlı hava
araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının
ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını sağlıyor.
Söz konusu tehditleri HİSAR-A 15 kilometre, HİSAR-O
25 kilometre menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.
Projeler kapsamında alt sistem entegrasyon test
faaliyetleri tamamlanarak sistem seviyesi geliştirme
ve test sürecine başlandı. HİSAR sistemlerinin testleri,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri
temsilcilerinin katılımlarıyla ASELSAN ve ROKETSAN
tarafından Aksaray'da gerçekleştirildi. Bu kapsamda,
HİSAR projelerinde sistemlerden ilk kez dik atış yapıldı
ve 360 derece koruma özelliği başarıyla test edildi.
HİSAR projeleri kapsamında uçuşlu (hedef uçak) ve
atışlı testler gerçekleştirildi. Yüksek manevra yapan
HİSAR füzelerinin kontrol ve güdüm yeteneklerinin
beklentileri karşıladığı kampanyada, ilk defa HİSAR
sistemlerinin radar, komuta-kontrol ve atış kontrol,
elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer aldı.
Böylece, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere
yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi. Hedef uçak,
hedef tespit ve takip, komuta ve atış kontrol, füzeye
yönelik ara safta güdüm testleri başarıyla yapıldı.

Ocak 2018

156

Dünyanın her yanından yarışmaya katılan elektronik kart tasarımları, elektronik endüstrisinde
uzman ve dünya çapında tanınmış kişilerden
oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Tasarım,
sinyal sayısı, boyut, kat sayı, hatlar arası mesafe,
bağlantı sayısı özelliklerine göre rakiplerine
üstünlük sağladı. ASELSAN, yarışmada, elektronik tasarım teknolojisindeki başarılarına bir
yenisini daha ekledi. Mentor Graphics Xpedition
Enterprise ürünüyle yapılan Yüksek Başarımlı
Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı'yla yarışmaya katılan
ASELSAN, kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi
oldu. Aynı kategoride ilk sırayı İsrail'den Adcom
aldı. En İyi Genel Tasarım Ödülü'nü de Almanya'dan Fujitsu Augsburg aldı.

PARMAK İZİ
OKUYUCULU FARE!
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Röportaj

Röportaj

SOKAĞIN SESİ

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından
yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaş sokağa döküldü.
Müslümanların ilk kıblesi, Peygamber Efendimiz(sav)’in Miraca
yükseltildiği yer olması hasebiyle mübarek bir mekân olarak kabul
edilen Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir olan Kudüs, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Halkın nabzını tutmaya devam eden Çekmeköy2023 sokağa sordu:

“Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesiyle ilgili
ne düşünüyorsunuz?”
Kenan Turna

İsmail Erdoğan

48 Yaşında

Elif Fatma Arnavut Bölükbaş

53 Yaşında

Müslüman olarak üzerimize
düşen görevi yerine getirmek zorundayız. Çünkü
bu, Müslümanlık davasıdır.
Benim kanaatimce, hem
asker hem de sivil vatandaş
olarak Kudüs’e kadar gitmeli, Kudüs’ü İsrail’e bırakmamalıyız. Müslüman halk
olarak Kudüs için dimdik
ayakta durmalıyız. Sesimizi
orada da duyurmalıyız.

Seher Şahin
56 Yaşında

Türkiye, Amerika’nın aldığı
bu kararla ve İsrail’le sonuna
kadar savaşmalı. Ben diyaliz
hastasıyım. Rutin olarak diyalize bağlanmak zorundayım.
Sağlığım elverse Kudüs’e
kadar giderdim. Bundan sonraki süreçte siyasi karışıklık
yaşanabilir. Olası savaş durumunda kanaatimce Türkiye
mutlaka savaşa katılmalı.

35 Yaşında

Yasemin Kahraman

Birlik olmalıyız. Eğer bir savaş olursa
ve iman söz konusuysa bir hekim
olarak önce ben giderim. Bu noktada sivil halkın desteği çok önemli.
Öncelikle tüm halk silahlandırılmalı
ve bilhassa kadınlara özel eğitim
verilmesi taraftarıyım. Kudüs’e
sonuna kadar sahip çıkmalıyız.

42 Yaşında

Türkiye, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti
olarak tanıma kararı sonunda ayağa kalkmalı. Sadece Türkiye değil, tüm Müslümanlar Kudüs’e sahip çıkmalı. Özellikle Avrupa’da yaşayan Müslümanlara bu noktada
büyük görev düşüyor. Bunun yanında diğer
Müslüman ülkeler de bu zulme seyirci
kalmamalı. Savaş olursa Türkiye bunu cihat
kabul edip savaşa katılmalı.

Amerika ve İsrail’in yaptığını ve
aldıkları kararları asla kabul etmiyorum. Kudüs eskiden beri Peygamberlerin yeri ve ümmetin kıblegahıdır. Kur’an-ı Kerim’de geçtiği
üzere Yüce Allah tarafından mübarek
kılınmıştır Kudüs… Bu zulüm
karşısında Müslümanların beraber hareket etmesi lazım. İsrail’in
Kudüs’ten çekilmesi için tüm dünya
topyekûn harekete geçmeli.

Halil İbrahim Fener
77 Yaşında

Kudüs’ün İsrail’in başkenti
olma kararını asla kabul etmiyoruz. Biz elimizden geldiği
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, duamızı yapacağız.
Yaşananlar karşısında Türkiye
çok ciddi bir şekilde tavır
almalı. Türkiye pasif kalmadığı
müddetçe biz vatandaş
olarak, Müslüman olarak
destekçisiyiz ülkemizin. İsrail’in başarılı olacağına
inanmıyorum. Bize Allah sahip çıkacak. Biz yine Mescid-i Aksa’yı ilk kıblemiz, kutsal mabedimiz olarak kullanacağız. Bizim
sahibimiz Allah. İnşallah biz muzaffer olacağız.

Şencan İleri
65 Yaşında

İsrail’in aldığı ve Amerika’nın
desteklediği bu karar çok alçakça.
Hatta İslam’a açılmış bir savaş olarak
görüyorum bunu. Çok şükür ki Türkiye bu karara eyvallah demeyecek.
Türkiye’nin bu sürece dâhil olması
bizi zor günlerin beklediğini gösterse
de muhakkak ki tüm yaşananlar
İslam’ın lehine olacaktır.

Alihan Eşki
14 Yaşında

İsrail’in Kudüs’ü işgalini ve Trump’ın İsrail’in
destekçisi olmasına izin
vermemeliyiz. Bu duruma karşı sessiz kalmamak için mitingler
yapıyoruz. Bir ve birlik
olduğumuz eylemlere
ihtiyacımız var toplum
olarak. Ne olursa olsun
bu zulmü durdurmak için
çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum.

Zeynep Nair
Gülşen Kaya
32 Yaşında

Müslümanlarımız Kudüs’ü unutmuştu.
Bence bu bir uyanıştır. Her hayırda şer,
her şerde hayır olduğuna inanıyorum.
Bütün Müslümanlar birlik olup ayağa
kalkmalı. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olacağına inanmak istemiyorum. Bu durum
netleşirse olacakları tahmin dahi edemiyorum. Kudüs bizimdir ve öyle de kalacaktır Allah’ın izniyle.
Hazırlayan – Ömer İSLAM
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Kudüs’te yaşanan son gelişmeler,
Trump’ın açıklamaları yüreklerimizi
dağladı. Mescid-i Aksa, Müslümanlara ait olan bir mescit, Yüce Allah’ın
İsra ve Miraç gecelerinde Peygamber Efendimiz (sav)’e emanet
ettiği mescit. Rabbim onlara fırsat
vermeyecek. Türkiye dualarıyla,
eylemleriyle ve cihatlarıyla desteğini
gösteriyor. Türkiye, halkı Müslüman
bir ülke ve Müslümanların arkasında
duracak ilk devlettir. Allah’ın izniyle
birliğimizi her zaman göstereceğiz.
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38 Yaşında

Çekmeköy’ün Tarihi

Çekmeköy’ün Tarihi

Çekmeköy Bir SU KÜR Yeriydi
düşünülmemişti bile...
Evkaf Umumî Müdürlüğü ile İstanbul
Evkaf Müdürlüğü bunu düşünmüşler
ve Alemdağ ormanını bir su tedavi
yeri yapmak için işe başlamışlardır.
İlk önce Taşdelen membaının etrafına
dışarısı mermerden ve içerisi billurdan mükemmel bir hazne yapılmıştır.
Geçenlerde açılma resmi yapılan tesisat suyun temizliği itibariyle şimdiye
kadar suyun membaından elle doldurulan Taşdelen suyu artık bu hazneye
akmakta, oradan musluklar vasıtasıyla
el sürülmeden damacanalara doldurulmaktadır.
Taşdelen su haznesinin önüne bir
de hangar yapılmaktadır. Boş damacanalar bu hangara bırakılacak ve
doluları şehre indirilecektir. Evkaf 800
damacana ısmarlamıştır.
Evkaf, Taşdelen ve Defneli membalarından Üsküdar Şile şosesine
kadar mükemmel bir şose yaptırmaya
başlamıştır. Bu yol, yapıldıktan sonra
otomobil ve kamyonlarla doğrudan
doğruya membalara giderek hem
bu lezzetli suları yerinde içmek, hem
de güzel bir gezinti yapmak mümkün olacaktır. Taşdelen suyunun
satışı serbesttir. Evkaf damacana
başından yalnız beş kuruş alır. Bazı
kimseler damacanalarla getirdikleri
suları küçük şişelerle satıyorlar. Fakat
bu şişelerdeki suların hakikaten ve
tamamen Taşdelen olup olmadığı
meçhuldür. Bunu nazarı dikkate alan
Evkaf Umumî Müdürlüğü Taşdelen
suyunu
kaynakta küçük
şişelere
doldurmak üzere
tertibat
almayı düşünmektedir.
Suları
kaynaklarında
tetkik
ve tahlil eden
Ankara
Yüksek Ziraat
Enstitüsü toprak

laboratuvarı şefi, Büyük Elmalı, Defneli, sağ ve sol Taşdelen sularının çok
yumuşak ve tatlı sular olduğuna dair
rapor vermiştir. Bu rapora nazaran bu
sular tazeliklerini 15 gün muhafaza
edebilmektedirler. Evkaf suyu bizzat
şişelere doldurabilirse kür yapmak
isteyenler için suyun kaç günlük
olduğunu göstermek üzere, şişelerin
etiketlerine tarih konacaktır. Bu suretle satılacak Taşdelen suyu halis ve her
türlü şüpheden ari olacaktır.
Evkaf Umumî Müdürü Rüştü, İstanbul
Evkaf Müdürü Niyazi’ye bu münasebetle şu telgrafı göndermiştir:
Bir işin doğruluğuna, iyiliğine iman
candan olunca ve ona vazife duygusu da eklenince ne kadar büyük ve
zor olursa olsun yenilmeyecek hiçbir
engel yoktur. Taşdelen ve Defneli sularının son kurulmaları bunun en canlı
bir örneğidir. En yetkili fen adamlarına yaptırılan tahlillere göre bu sular
bulunmaz birer sağlık kaynağıdır.
Böyle olunca halkın bunlardan tam
istifade edebilmeleri için birinci olarak
kaynaklara kadar yol yapılmak suları
fennin istediği yolda kendi ellerimizle
doldurmak ve tedavi için geleceklerin
barınmalarına mahsus olmak üzere
bir otel yapmak lâzımdır. Peyderpey
bunları yapacağız.
Evkaf Umumî Müdürü’nün telgrafından anlaşıldığı üzere Alemdağ’da
bir otel yapılacaktır. İleride tramvay
hattının da ormana ve membaa
kadar uzatılması düşünülmektedir.
İstanbul’un kömür ihtiyacı da kısmen
ormandan kolaylıkla temin edilmiş
olacaktır.
Defneli suyunun radyo aktivitesinin
Ankara’da yapılan tahlillere göre, ümit
edilmeyecek derecede yüksek olduğu
söylenmektedir. Evkaf bu kaynakta da
mükemmel bir hazine yaptırmaktadır.”

Riva (Çayağzı) Deresi

Göksu Deresi

Ömerli Barajı’nın üzerine kurulu
bulunduğu Riva Deresi, İstanbul’un
en büyük akarsuyudur. Kollarından bir
kısmı İstanbul ili sınırları dışından gelir.
Bunlardan birisi Kocaeli il sınırları
içinde kalır ve Mollafenari yöresinin
sularını toplar. Uzundere adını alan bir
diğer kolu da yine Kocaeli il sınırları
içinden doğar, kaynaklarını değişik
yerlerden alan birkaç küçük akarsu ile
beraber Ömerli Baraj Gölü’ne dökülür.
Baraj çıkışında Riva Deresi adı altında
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda
Sırapınar Köyü’ne ulaşır. Alemdağ’ın
kuzey eteklerinden doğan Alibahadır Deresi’ni de kendine katarak,
Çayağzı’ndan Karadeniz’e dökülür.
Riva Deresi’nin deniz seviyesinden
ortalama yüksekliği 50 metredir.
Osmanlı döneminde özellikle çok
yağmur yağdığı zamanlarda Riva
Deresi’nin taştığı ve çevresindeki
arazilere zarar verdiği olmuştur. Bu tip
hadiseler zaman zaman belgelerde de
yansımıştır. Mesela 1910 yılının Şubat
ayı sonlarında Riva Deresi’nin taşması
sonucu oluşan bir sel baskınından
Hüseyinli Köyü arazisi büyük zarar
görmüştür. Ancak herhangi bir can
kaybı olmamıştır.

İstanbul ili sınırları içinde yer alan ve Göksu adını taşıyan iki akarsu vardır. Bunlardan birincisi Bakırdağı’nın (201 m) kuzey eteklerinden doğan ve Anadoluhisarı’nın kuzeyinden Boğaz’a ulaşan Göksu’dur. Diğeri ise Ağva’da denize dökülen
Göksu’dur. Bu ikinci Göksu Deresi, sularını Kocaeli il sınırları içinde kalan birkaç
derecikten alarak Karadeniz’e akar. Yaklaşık 395 kilometrekarelik bir su toplama
havzasına sahiptir. Alemdağ Köyü’nün arazisi Riva Deresi’nin kolları tarafından
sulanır. Yerleşmenin su ihtiyacının bir kısmı kaynak sularından (Defneli, Ayazma,
Mütevelli, Elmalı ve Kozpınar gibi), bir kısmı da kuyulardan sağlanır.

Çavusbası Deresi
Saadi Nazım Nirven’in verdiği bilgilere göre 1860’lı yıllarda Çavuşbaşı Deresi ile
ilgili bilgiler şöyledir: İstanbul’un Anadolu yakasının şehir suyunu temin eden Elmalı bendlerini besleyen derelerden biridir. Kanlıca’nın kuzey doğusunda vaktiyle
Emlâk-ı Hümâyun’dan Çavuşbaşı Çiftliği’ne civar tepelerin eteklerinden doğar.
Çavuşbaşı Deresi eskiden basit bir dere halinde akarak, Anadoluhisarı sırtlarında
daha batıdan gelen Budak Deresi’nin suyunu da alarak sebze bostanları arasından Dörtkardeşler’e iner, burada Baruthane Çayırı kıyılarında Göksu Deresi’ne
karışıp Anadoluhisarı önünden Boğaz denizine dökülürdü. Sultan II. Abdülhamid
zamanında Çavuşbaşı ve kısmen Budakdere suları üzerinde Birinci Elmalı bendini toprak duvarı ve kısa bir müddet sonra taş duvarı kurulmuş ve dere de bendi
besleyen en mühim menba haline gelmiştir. 1950’de Çavuşbaşı Deresi’yle Budak
Dere üzerinde ikinci Elmalı bendinin göğüsleme duvarının yükseltilmesinden
sonra dere yataklarının bir kısmı bend havzasına girmekle beraber, yine Elmalı
suyunun ana kaynağı halinde kalmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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1930’lu yıllarda Çekmeköy ve civarı
İstanbul’un en ilgi çeken yerlerinden
birisiydi. Özellikle bölgenin sahip
olduğu muhteşem ormanlar ve bu
ormanlarda kaynağı bulunan nefis
memba suları bu ilginin en önemli
sebeplerindendi.
Bölgenin gerek su çeşitliliği gerek
ormanlar bakımından zengin oluşu
sağlık sektörünü de harekete geçirmiş
olacak ki, bu tarihlerde su ve ormanları tedavi amaçlı kullanma fikirleri
ortaya atıldı. Bunlardan biri sudan
faydalanma yolu idi ve Alemdağı’nı bir
su kür yeri yapma düşüncesi gündeme gelmişti.
Su kürü, suyun eklemler ve kaslar
üzerine binen yükü azaltması ve ağrı
kontrolüne yardımcı olması sebebiyle
fiziksel bozuklukların tedavisinde kullanılmasıdır. Su kürü terapisinin, yer
egzersizlerine kıyasla daha güvenli
bir ortam sunduğu ve daha etkili
sonuçlar alınmasını sağladığı bilinmektedir. Felç, yürüme güçlüğü veya
denge problemi olan hastalarda; kas
hastalıklarında, su kürü terapisi tavsiye edilen bir uygulamadır. Romatizma, ağrılı eklemler, sırt ağrısı, dolaşım
bozuklukları, halsizlik gibi durumlar
için de bu önerilen bir terapidir.
Alemdağı bölgesini bir su kür yeri
yapmak üzere çeşitli çalışmalarla ilgili
Cumhuriyet Gazetesi’nde güzel bir
yazı çıkmıştı. Alemdağ ormanlarının,
sularının ve diğer güzelliklerinin
tanıtıldığı bu yazı şöyleydi:
“Alemdağ İstanbul’un en güzel yerlerinden biridir. O güzelim ağaçların
uğradığı katliamlara rağmen ormanı
hâlâ güzeldir. Taşdelen ve Defneli
kaynaklarının suları nefistir. Bu sularla
o ormandan İstanbul halkının tamamen istifade edememesi günahtı.
Alemdağ ormanında bir su kür yeri
yapmak lazım geldiği
şimdiye kadar
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1. Özlem
2. Acınma, yazıklanma
3. Eşi görülmemiş, şaşkınlık yaratıcı, olağanüstü
4. Teşekkür etme durumunda olan
5. Sağduyu
6. Mutluluk
7. Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer)
8. Doğmuş, dünyaya gelmiş
9. Bağırarak ağlama, inleme
10. Bencil
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11. Fışkırma, kaynama
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12. Karşılık olarak
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13. Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda
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bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üze2 7 1
rine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını
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sağlayan güç
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14. Deli, kaçık, budala
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15. Öncecilik, üstünlük
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