Sevgili Çekmeköy2023 Okurları;
Anadolu jeopolitik olarak dünyada en önemli konumlardan birinde yer almaktadır.
Bu coğrafya konumu itibariyle; Afrika, Avrupa ve Asya’nın kesiştiği ve bu üç kıtanın
birbirine en yakın olduğu bölgededir. Bu durum Anadolu’nun birçok medeniyete
ev sahipliği yapmasını sağlamıştır. Atalarımız Asya kıtasından yola çıkarak, uzun
ve yorucu bir mücadelenin sonunda bu değerli coğrafyanın kapılarına dayandı.
Sultan Alpaslan’ın 1071 yılında Malazgirt’te iki yüz bin kişilik Bizans ordusunu elli
bin Türk askeriyle yenerek kazandığı zaferle Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
Bizim bu topraklar için ödediğimiz ilk büyük bedel bu zaferle başlamıştır. Gittiği her
coğrafyaya adaleti, huzuru, barışı ve refahı getiren Osmanlı Devleti’nin temelleri
de bu zaferle atıldı. Osmanlı Devleti’ni küçük bir beylikten bir cihan devleti haline
getiren Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ
kapatmış ve bu coğrafyada var olmanın ikinci büyük bedelini ödemiştir.
Taraflı tarafsız herkes tarafından Yakın Çağ tarihinin en önemli liderlerinden
biri olarak kabul edilen Sultan II. Abdülhamit Han, kurtlar sofrasında Anadolu

facebook.com/B
askanAhmetPo
yraz
twitter.com/A

coğrafyasından aldığı destekle varlığını devam ettirmiştir. Anadolu coğrafyasından
bizi çıkarmaya çalışan ülkeler Çanakkale’de bunu bir kez daha denediler. On binlerce
şehit vererek bu bedeli yine ödedik. Ve ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde Kurtuluş Savaşıyla bu bedeli tekrar ödeyerek yeni bir devletin
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kapısından içeri adım attık. Böylece Anadolu medeniyetleri arasında ismi anılan
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değil bu toprakların asıl ve ebedi sahipleri olduğumuzu bütün dünyaya kanıtladık.
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Geçmişimizin bize verdiği sorumluluk duygusuyla sadece bu coğrafya için değil
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mazlum coğrafyalar için de mücadele ettik. Bugün nerede yardıma ihtiyacı olan bir
ülke varsa biz de oradayız. Ancak bilimde, sanayide, teknolojide de yerli çalışmalar
yaparak daha güçlü olmamız gerekmektedir. Biz güçlü olmazsak yeryüzündeki
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mazlumların sesi olamayacağımızı gördük. Biz güçlü olmazsak zulmün, haydutluğun
kol gezdiği bir dünya oluşacak. Bu nedenle kendi milli teknolojimizi, milli silahlarımızı
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üretmeye başladık.
Değerli Çekmeköylüler;
Yukarıda bahsettiğimiz bütün bu tarihi süreç bize gösteriyor ki bu topraklarda her
zaman uyanık kalmak, her zaman teyakkuzda olmak zorundayız. Nitekim biz baskılara
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ve zalimlere boyun eğip sesimizi çıkarmadığımız takdirde şu an yardımına koştuğumuz
devletlerin durumunda olabileceğimiz ihtimalini aklımızdan çıkarmamalıyız. Adalet,
huzur ve demokrasi vaatleriyle milletleri kandıran ve girdiği bölgeleri tahrip eden
güçlerin bu topraklara dokunamayacaklarını iyice anlamaları konusunda kararlı bir
tutum içerisinde olmalıyız.
Bu nedenle 24 Haziran 2018 seçimleri büyük önem arz etmektedir. Bu tercihimizle
coğrafyalarını düşüneceğiz. Kudüs’ü ve İsrail’in zulmünü unutmayacağız. Batı’nın
ikiyüzlülüğünü aklımızdan çıkarmayacağız. Yeryüzünde zulme ortak olan Batı’ya
karşı bir kez daha “Dünya Beşten Büyüktür” diyeceğiz.

Haziran 2018

tarih boyunca milletimizin geçtiği tüm süreçleri düşüneceğiz. Yeryüzünün mazlum
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NİYE HER DEFASINDA KUDÜS!
Trump yönetiminin tüm dünyayı
karşısına alırcasına aldığı gayri
hukuki karar, onlarca masum sivilin canı pahasına yerine getirildi.
Uluslararası toplumdan yükselen
tüm eleştiri ve itirazlara rağmen Tel
Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği
Kudüs’e
taşınırken,
Gazze’de
ABD’nin kararını protesto için
gösteri yapan en az 60 sivil, İsrail
kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Ve
tabi 2 bin 700’ü aşkın da yaralı…

Siyonist Yahudi Milleti içinse
Kudüs, bilinenin aksine salt dini
bir anlam ifade etmemektedir.
Dünyayı kıpkızıl kana boyayan Siyonizm’in kurucusu Theodor Herzl için bile Yahudi Devleti’nin nerede kurulacağından çok daha
önemli olan, bu milletin bir arada
olmasıydı. Dünyanın herhangi bir
yerinde bile kurulabilirdi bu devlet.

Siyonist Yahudiler her ne pahasına olursa olsun istediler Kudüs’ü.
Dünyanın gözü önünde hiç
çekinmeden döktüler masumların kanını. Kadın, yaşlı, bebek
gözetmeksizin…
Böylesi mübarek bir ayda canını
veren Kudüs’teki kardeşlerimize
yüce Allah’tan rahmet ve yaralanan
kardeşlerimize de şifalar dilerken
havasını dolu dolu soluduğumuz
ama bir o kadar da buruk geçen
Ramazan ayının ve bu ay idrak
edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın
cümlemize hayırlar getirmesini
diliyorum.
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Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Ve “Maksadım sizi aç bırakmak değil, karnı aç insanların
halini anlatmak” diyen mübarek Ramazan ayına veda etmek
üzereyiz. Her günü ayrı nimet ve mükafatlarla dolu Ramazan’ı
layıkıyla eda etmiş olmanın umuduyla uğurluyoruz. Peşi sıra
gelen bayramın ise tüm Müslümanlara gerçek bir bayram
olmasını, yaşanan tüm zulümlerin nihayete ermesini ve bölgemizde barışın hakim olmasını temenni ediyorum…
Tüm sitem, temenni ve dileklerden sonra gelelim Çekmeköy2023’e. Yola çıktığımızdaki hedeflerimize ulaşma
konusundaki kararlılığımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu
hevesle hazırladığımız yeni bir sayıyla daha sizlerle olmanın
gururunu yaşıyoruz.
Futbol dünyasının aranılan ismi İbrahim Üzülmez, namı diğer
et profesörü Cüneyt Asan, konuştukları ve yazdıklarıyla geniş
bir okuyucu kitlesine sahip olan Prof. Dr. Kemal Sayar samimi
açıklamalarıyla bu ay başlıca konuklarımız arasında. Gündeme farklı bakış açısıyla yeni bir soluk getiren Bekir Hazar,
çocukların korkulu rüyası matematiği sevdirmeyi anlatan
Eğitimci Zeynep Gürsöz, sağlıklı bir beynin ipuçlarını bizlerle
paylaşan Prof. Dr. İlhan Elmacı, orta burun eğriliğinde neler
yapılabileceğini konu alan yazısıyla Op. Dr. Melik Ayverdi,
okul seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahseden Sacide Hürriyet Şimşek, Ramazan sonrası beslenme
tavsiyelerine değinen Beslenme Uzmanı Betül Ceylan da
Çekmeköy2023 sayfalarında yerini aldı. Her biri farklı ve renkli
konularla sizi baş başa bırakıyor, bir sonraki sayımıza kadar siz
değerli okurlarımıza keyifli okumalar diliyorum…
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Dikkat edilecek olursa Kudüs, bir
Müslüman için İsra’nın menzili, Mirac’ın başlangıç noktası, ilk
kıblemiz olması gibi sebeplerle
dini bir anlam ifade ederken, bir
Hristiyan için hem siyasi hem de
dini bir anlam içerebilmektedir.
Sonuçta Kudüs’te Hristiyanların iki
bin yıllık kiliseleri ve aynı zamanda
hac merkezleri bulunmaktadır.

Hatta kendi projesine göre Herzl, ilk önceleri Uganda’yı “en ideal vatan” olarak bile düşünmüştü.
Buradaki tek amaç her ne olursa olsun bir şekilde Yahudileri bir
araya toplamaktı. Ancak bunun
küresel siyasal sistemde bir anlam
ifade etmeyeceğini bildikleri için
de hedeflerine Kudüs’ü aldılar. Tabii, bu duruma meşruiyet kazandırmak için birtakım dini motiflere
ihtiyaç duyulması da kaçınılmazdır.
Zira durumu dramatize edebilmek
ve Yahudi varlığını Kudüs’e taşıyabilmek için kılıfa ihtiyaçları var.

Kuşkusuz hareketli, hassas ve gergin günlerin yaşandığı bir
dönemden geçmekteyiz. Büyük taşlar yerinden oynuyor ve
birileri taşın altında ezilmeye itilirken diğerleri o taşın üstünde
tepiniyor. Ortadoğu ve Türkiye’de büyük sınavlar veriliyor.
Komşusu açken tok yatmayan bizler, Müslüman kardeşlerimiz vahşet yaşarken huzurla uyumamalı, zulme sessiz kalmamalıyız. “Elimizden ne gelir ki?” demek yerine en azından
dua etmeli ve zulme uğrayan Müslümanlar için olabildiğince
sesimizi duyurmalıyız. Bu vesile ile vatanını korumak uğruna
şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum…
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Peki, Kudüs’ü bu kadar önemli yapan şey nedir ki İsrail, onlarca Filistinliyi insan hayatı değersizmişçesine katledilebiliyor hem de tüm
dünyanın gözleri önünde? Çünkü
Kudüs, küresel güç dengelerinin
mihenk taşıdır. Öyle ki, küresel siyasette söz sahibi olmak, dünyaya
şekil vermek isteyen tüm medeniyetler Kudüs’e hakim olmak için
mücadele vermiştir. Müslüman’ı,
Hristiyan’ı ve Yahudi’si bunu bildiği
için tüm mücadele ve söylemlerini
Kudüs üzerine inşa etmiş ve etmeye de devam etmektedir.
Sonuçta tarihte yapılan tüm Haçlı
Seferlerinin en temel sebebi bu
değil miydi?

İsrail’in kurucu devlet başkanı Ben
Gurion bile Kudüs’süz bir İsrail’in
hiçbir öneminin olmadığını daha
o yıllarda söylüyordu. Çünkü Ben
Gurion çok iyi biliyordu ki, ancak
ve ancak Kudüs kendi ellerinde
olursa tüm dengeler kendi lehlerine değişmiş olacaktır. Dolayısıyla
Kudüs’üz bir İsrail hiçten öte gidemeyecekti. İşte şimdi gerçekleştirdiler bunu ne yazık ki!
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Türk Ocakları ve bağımsız Cumhuriyetlere doğru giden
ortak yol
Fransa’nın Sorbonn Üniversitesi’nden 1895 yılında mezun
olan Ahmet Ağaoğlu İslami konularda dünya çapında saygı
duyulan bir bilim adamıydı. Kendisinin İstanbul Teşvikiye’deki evinde biraraya gelen dönemin münevverleri Hüseyinzade Ali Bey, Ziya Gökalp (Hüseyinzade’yi “Hocası” olarak
gördüğünü ifade etmişti), Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah
Suphi Tanrıöver, Ömer Seyfettin v.d. 1912 yılında Türk Ocakları’nı kurdular. İran’dan İstanbul’a dönen Mehmet Emin Resulzade’nin yakından katıldığı kuruluş çalışmalarından sonra
Balkan savaşları ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında ana yurtlarını terk etmiş mültecilere Bakü’den ve Kafkasya’dan yardım kampanyaları teşkil edilerek Türk ve İslam
Birliği düşüncesi teorik ve pratik alanlarda pekiştirilmişti. Birin-

CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA:
GURURUMUZ ORTAKTIR

Bakü’de petrol sanayisinin gelişme-

si ve “ortak dil” girişimi XIX. yüzyılın
sonlarına doğru gerek Kafkasya’nın
başkenti Tiflis’te gerekse İmparatorluğun başkenti İstanbul’da yaşanan
fikir ve düşünce akımındaki gelişmeler giderek “millet” kavramının tartışılmasını elzem ve kaçınılmaz kıldı.
Bunu gören münevverler XX. yüzyılın
başlarında petrol sanayisi sayesinde
kapitalizmin geliştiği Bakü’yü “millet ve ortak dil” kavramlarını geliştirmenin merkezi
haline getirme
amacıyla oraya gittiler. Hüseyinzade
Ali ve Ağaoğlu Ahmet’in bu planına
Kırım Bahçesaray’dan “Dilde, fikirde,
işte birlik” ilkesinin müellifi Gaspıralı
İsmail, Mısır’dan Abdullah Cevdet v.d.
destek verdiler. Çarlık Rusya’sında 17
Ekim 1905 yılında ilan edilen Meşrutiyet söz ve ifade özgürlüğünün
sınırlarını genişletince Bakü’de “Türk
milliyetçiliği ve Türk birliği” düşüncelerini temsil eden gazete ve dergiler
yayınlanmaya başlamıştı. 1908 yılında
özügürlüklerin sınırlandırılması süreci
başlayınca münevverlerden Mehmet
Emin Resulzade İran’a kaçarak oradaki Türk Meşrutiyeti’ne destek verdi,
Çarlık Rusya’sının “Pantürkist” saydığı
Hüseyinzade ve Ağaoğlu ise 1910
yılında İstanbul’a dönmek zorunda
kaldılar.

ci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Kafkasya’daki Müslümanların tüm dikkatleri Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştığı
alanlara çevrilmiş, ortak Türk-Müslüman savunmasının en
çarpıcı örneğini Çanakkale cephesindeki savaşlarda Azerbaycan Türklerinin Anadolu Türkleri, Basra ve Hindistan
Müslümanları ile omuz omuza savaşmaları ortaya koymuştu. Nitekim bugün Gelibolu yarımadasındaki şehitlikte Azerbaycan Türklerinin uyudukları mezarlıklar Türkiye
ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin ortak kıvanç yerleridir.
Balkan savaşlarındaki yardımlar, Çanakkale Savaşı’nda aynı
çizgilerde omuz omuza savaşmamız ve yapılan yardımlar
henüz bağımsızlığın tadını almayan Azerbaycan coğrafyası
ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki kardeşlik duygularının
had safhada pekişmesine neden oldu…

Azerbaycan’ın bağımsızlığına koşulsuz Osmanlı desteği
Ekim 1917 devriminden sonraki gelişmeler İstanbul’dan
yakından izleniyordu. İstanbul’daki İmparatorluk sarayı
Sankt-Petersburg’dan atanan Bolşevik yönetiminin Bakü’de
Türk-Müslüman nüfusa karşı soykırım yapacağını önceden
tespit etmiş, gelişmelere uygun biçimde tedbirler alarak
kardeş Azerbaycan Türklerinin bağımsız devlet kurma girişimine önceden destek vermişti. Nitekim Osmanlı orduları
Başkumandanı Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa’nın komutanlığında kurulan Kafkas İslam Ordusu 20 Mayıs 1918 tarihinden sonra daha önceden İstanbul ile sıkı temasları olan
Gence kentine vararak bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilanına destek vermek için emir beklemişti. Azerbaycan Türklerinin, Gürcülerin ve Ermenilerinin kurdukları Kaf-
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İşgal sonrası Azerbaycan coğrafyası
ve Tanzimat sonrası Osmanlı
İmparatorluğu
1828 yılında Çarlık Rusya’sı dağınık
halde olan Azerbaycan hanlıklarını
işgal ederek kendi sınırlarına dahil
etti ve Kafkasya’nın tamamı Tiflis’ten
yönetilmeye başlandı. Esaret altına
düşen Azerbaycan Türklerinin gözü
tabii ki, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gelişmelerdeydi. 1839 yılında
Tanzimat’ın ilanı Kafkasya’nın TürkMüslüman kavimlerinin önce esaretten kurtulmak ve daha sonra gelişmek
için besledikleri ümitleri İstanbul’a

yöneltti. Tiflis’teki Çarlık Rusya’sı
yönetiminde tercüman olarak görev
yapan Azerbaycanlı münevver Mirza
Fethali Ahundzade’nin 1848-1854
yılları arasında yazdığı altı komedi
ve daha sonra kaleme aldığı felsefi eserler Osmanlı coğrafyasında da
yenilenmenin ve Batı ile bütünleşme
süreçlerinin temelini teşkil eden olaylardı. Bizim birlikte terakki etmemiz
gerektiğini düşünen Ahundzade 1863
yılında İstanbul’a gelerek Sadrazam
Keçecizade Mehmed Fuad Paşa ile
buluşmuş ve İslam coğrafyasının
gelişmesine ilişkin plan ve projelerini
kendisine sunmuştu. Ahundzade’nin
girişimi “Yenilenme ve Aydınlanma”
mücadelelerinin sınırları kaldırarak,
coğrafya farkı gözetmeksizin verilmesi gerektiğini ortaya koymuş ve
ilerleyen dönemde “Millet” kavramı
da o mücadelenin beşiğinden çıkmıştı. Nitekim Çarlık Rusyası’nın
başkentinde bulunan Sankt-Petersburg Üniversitesi’nden 1886 yılında
mezun olduktan sonra İstanbul’a
gelen Azerbaycan doğumlu Hüseyinzade Ali Bey 1889 yılında İttihat ve
Terakki Partisi’nin kurucuları arasında
yer almıştı.
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Müslüman Şark’ta halkın kendi kendini yönetim şekli olan cumhuriyeti
ilk kabul eden Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılını
28 Mayıs’ta kutladık.
Cumhuriyet’imizin kuruluşuna doğru
giden yolu izlediğimizde bir dizi fikir
ve düşüncenin Osmanlı İmparatorluğu topraklarında ortaya çıktıktan sonra Azerbaycan coğrafyasında
geliştirildiğine ve özellikle XX. yüzyılın
başlarından itibaren şekillenmeye
başlayan “millet” kavramının adeta
iki kardeş toplumu kenetleyerek 5,5
sene arayla Cumhuriyet kurmaya
götürdüğüne tanık oluyoruz.

Köşe Yazısı

Masim HACIYEV
Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, Elçi

Kardeşliğin ebedi ilkesi ve sloganı: “Bir millet iki devlet”
23 aylık hayati döneminde büyük sıkıntılarla baş etmeye
çalışan Azerbaycan Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Paşa’nın
Anadolu’da başlattığı İstiklal Savaşı’na her yönden destek
vermeyi asla ihmal etmedi. 27 Nisan 1920’de iktidarın Rusya
yanlısı Bolşeviklerin eline geçmesinden sonra da Sosyalist
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara’daki Büyükelçisi daima
kardeş muamelesi görmüş ve Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılışına Mustafa Kemal Paşa bizzat katılarak kardeşlik
vurgusu yapmıştı. 1933 yılında “Öteki imparatorluklar gibi
bir gün Sovyetler Birliği’nin de dağılabileceğini” ima ederek
“Orada dini ve dili bir olan kardeşlerimizle ilişkilerin daima
canlı tutulması gereğinden” bahsederken bizim bağımsızlığımızı mutlaka kazanacağımıza olan inancını ifade etmişti. Nitekim 70 senelik Sovyet esareti dönemindeki tüm
baskılara rağmen biz kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nden manen hiç kopmadık.

BAYRAMDAN
BAYRAMA

Hatırlamayalım

18 Ekim 1991’de Azerbaycan Cumhuriyeti kendi bağımsızlığını yeniden ilan ederken bağımsızlığımızı ilk tanıyan ülke
kardeş Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ülkelerimiz arasındaki
ilişkilerin ana felsefesini ise Ulu Önderimiz Haydar Aliyev’in
tarihin derinliklerinden gelen dinamikten doğan sözleri
belirledi: “Bir millet iki devlet.”
Hem de ebedi ve bir daha geri dönülmez biçimde....
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken 5,5 sene sonra
kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılını hep birlikte kutlamayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

9

8

Bakü’yü işgalden Kafkas İslam Ordusu kurtardı....
Kendi sınırları dışında ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti
Osmanlı İmparatorluk sarayının doğrudan desteğiyle kurulan ve başında Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa’nın durduğu
Kafkas İslam Ordusu’nun himayeleri altında ilk hükümetini
Tiflis’ten ülkenin ikinci büyük kenti Gence’ye taşıyarak orayı
geçici başkent yaptı. Kafkas İslam Ordusu’nun kendi saflarını genişletmesinin yanı sıra Azerbaycan Milli Ordusu’nu
da örgütleyen Nuri Paşa’nın esas amacı Ermeni-Bolşevik
işgali altında bulunan Bakü’yü düşmandan kurtararak kentin gerçek sahipleri olan Azerbaycan Türklerine
teslim etmekti. İmparatorluk sarayı ile istişareler halinde
yapılan 3 aylık hazırlıklardan sonra Bakü’ye 15 Eylül 1918’de
geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi ve kent Ermeni
Bolşevik işgalcilerinden kurtarıldı. New York’taki Columbia
Üniversitesi’nin öğretim görevlisi Prof. Dr. Taduesz Swietochowski, Bakü’nün işgalden kurtarılmasını “Osmanlı askeri
birliklerinin Bakü sokaklarındaki yürüyüşü Turan ülküsünün
doruk noktasını oluşturuyordu” sözleriyle değerlendiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu Bakü’yü “Azerbaycan devleti
adına işgalden kurtardığını” ilan ederken Kafkas İslam Ordusu kumandanı Nuri Paşa, Gence’de bulunan hükümetin Başbakanı Han Hoyski’ye çektiği telgrafta “Hükümetin
derhal işgalden kurtarılmış Bakü’ye taşınmasını” istemişti.
Kafkas İslam Ordusu’nun ana ülküsü Hazar denizinin kuzey
kıyısından Orta Asya’ya geçerek Osmanlı İmparatorluğu ile
organik teması kurmak olsa da Mondros Mütarekesi planın

hayata geçmesini engelledi. Kafkas İslam Ordusu’nun
Azerbaycan’ı terketmesine rağmen kumandan Nuri Paşa
Gence’de kalarak 50 bin kişilik Azerbaycan Milli Ordusunu
örgütledi.

Haziran 2018
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kasya Federasyonu Hükümeti’nin kendi fonksiyonelliğini
kaybetmesi sonucunda 28 Mayıs 1918’de Tiflis’te Müslüman
Şarkı’nın ilk bağımsız Cumhuriyeti hüviyetini taşıyan Azerbaycan Cumhhuriyeti ilan edildi. Batılı tarihçilerin de vurguladıkları üzere Cumhuriyetimizin ilanı aynı zamanda, Türk
ulusunun yeniden doğuşu demekti.

Köşe Yazısı

Haberler

Haberler

ULUSLARARASI
YİNE GÜNDEME DAMGASINI VURDU

Bilimle ilgilenen gençlerin yerli ve milli bilimsel çalışmalara katılımlarını artır-

mak, geleceğin teknolojisini ve geleceğin
dünyasını bilim ve barış odaklı inşa etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan
Uluslararası Bilim Olimpiyatları bu yıl da
ilim, fikir, siyaset ve devlet adamı olarak
son devre yön veren önemli bilim insanı
olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına
düzenlendi. Maltepe Marma Otel’de Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen Final Sergisine Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Şahin Karasar, jüri üyeleri ve çok sayıda
davetli katıldı.
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Teknoloji, tıp, enerji, savunma ve sanayi
alanlarında yerli ve milli beyinlerin yetişmesinde umut vaat eden projeler,
akademisyenlerden oluşan jüri heyetince
“yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve sosyal etki” kriterleri bağlamında ele alınarak değerlendirildi. 70 projenin
finale kaldığı olimpiyatlarda icatlar 11 ve
12 Mayıs tarihlerinde sergilendi. Ardından dereceye giren projeler 12 Mayıs’ta
düzenlenen tören ile ödüllerini aldı.
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10 farklı ülkeden 733 proje başvurusunun yapıldığı
Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Bilim Olimpiyatları’nda ilk 70’e giren projeler
Maltepe Üniversitesinin kampüsünde bulunan
İstanbul Marma Otel’de sergilendi.

Haberler

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

yönlendirmek ve kendilerini geliştirmelerine katkı
sağlamak amacıyla ödüllendireceğiz. Birinci olanlara
10’ar bin lira ödül vereceğiz. Ve toplamda da 66 bin
lira ödül dağıtacağız. Burada projelerini sunma imkanı
bulan gençlerin vatana millete hayırlı işler yapacağına
inancımız tamdır.”
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar
ise şunları ifade etti:

devri kapandı. Dünyadaki gelişmelere önderlik etme,
aktör haline gelme devri başladı.”
“Maltepe Üniversitesi olarak ben gerçekten öteden
beri Çekmeköy Belediyesi’nin eğitim, kültür ve sanat
alanındaki faaliyetlerini gıpta ile izliyorum. Bir üniversite rektörü olarak da çok değerli başkanımızla 3 yıldır
ortak projeler yapmak ayır bir onu verici bizim için.
Yeni Türkiye’nin yapı taşı olan gençlerin eğitilmesinde
ve ilerlemesinde bir parça bizim de tuzumuz olursa ne
mutlu bize. Çünkü artık dünyadaki gelişmeleri izleme

Kurdele kesiminin ardından açılan Final Sergisinde,
öğrenciler projelerini gelen davetlilere anlattı. Başkan
Poyraz öğrencileri dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılarının devamını diledi. Projeye katılan
öğrenciler katılım sertifikalarını Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz ve protokolden aldı.
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Final sergisinde katılımcıları selamlayan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şöyle dedi:
“Çekmeköy Belediyesi olarak bu projeyi 3 yıldır
yapıyoruz. Birincisini Aziz Sancar adına yaptık. İkincisini Aliye İzzetbegoviç adına yapmıştık. Üçüncüsünü
çok değerli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına yapıyoruz. İstiyoruz ki ülkemizi emanet edeceğimiz
gençlerimize yerel yöneticiler olarak bir katkıda bulunalım. Bu yıl yaptığımız çalışmaya 733 tane projemiz müracaat etti. Biz bunları eleyerek 70’e düşürdük.
Buradan da inşallah 15 gencimizin icadını değerlendireceğiz ve dereceye girenleri belediye olarak bilime

Şahmettin YÜKSEL
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
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Davut Kavranoğlu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Cemal Hüsnü Kansız
Çekmeköy Kaymakamı

Haberler

GENÇ MUCİTLER
ÖDÜLLERİNİ ALDI
Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere
ilgilerinin ve katılımlarının arttırılması amacıyla Çekmeköy Belediyesi’nin Maltepe Üniversitesi
işbirliğiyle bu yıl Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına düzenlediği
3’üncü Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda dereceye girenlerin
ödülleri Maltepe Marma Otel’de
gerçekleştirilen törenle dağıtıldı.
Finale kalmaya hak kazanan 70
projeden 15’inin ödül aldığı törene
Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız,
Çekmeköy
Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, jüri
üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve
aileleri katıldı.

Niye Aziz Sancarlar bu
ilçeden çıkmasın…
Öğrencilerin ürettikleri projelerle olimpiyatlarda yer almalarının
önemine dikkat çeken Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Kaybedeni olmayan bir organizasyonda bu yıl 3’üncü yılımız.
Niye Aziz Sancarlar bu ilçeden
çıkmasın? Aziz Sancar’a o gün
sunulan imkanlar bugünden daha
mı iyiydi? Kesinlikle değildi. Neden
bir kardeşim 30 yaşında bir Nobel
Ödülü’ne aday olmasın ve o ödülü
almasın? Bizler yerel yöneticiler
olarak hakikaten bir farkındalık
oluşturuyoruz. İnşallah bu salondan vatana millete hayırlı işler yapan genç bilim adamları çıkacak.
Yaptıkları projelerle hem bizleri
hem de ailelerini çok mutlu edecekler. Projemizde emeği geçen
çalışma arkadaşlarımı, gençlerimizi buraya hazırlan öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’nin hızla yeniden
kalkınma hamlesini
başlattığı bir döneme
başlayacağız…
Bilim ve teknolojiye önem veren
devletlerin çok güçlü devletler olarak yollarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Kavranoğlu şöyle
dedi:
“Türkiye
elinden
tutulmaya
muhtaç bir ülke olmaktan kurtulsun, dünyanın güçlü ülkelerinden biri olsun, kimsesizin kimsesi
olsun. Takip edilen, liderlik yapan
bir ülke olmamız lazım. Akıl, bilim
varsa sizin petrolünüz, doğalgazınız hatta toprağınız da olmasa

dünyanın en zengin ülkelerinden
birisi olabilirsiniz. Şimdi yapmaya
çalıştığımız şey inşallah 24 Haziran seçiminden sonra Türkiye’de
artık bilimin, teknolojinin devlet düzenine çok daha sistematik
olarak girdiği ve devlet bürokrasisinin azaltıldığı, Türkiye’nin hızla yeniden kalkınma hamlesini
başlattığı bir döneme hazırlanmak. İşte o dönemde bizim bütün
amacımız sizin gibi gençlerin
önünü açmak.”

Dereceye Giren
Öğrenciler ve
Projeleri:
Araştırma Kategorisi:

Ezgi Boz: Sazan Balığı (CYPRINUS
CARPIO) Pullu Derisi ile Hazırlanan Sıvı Özütün Pıhtılaşma Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Eda Tiryakioğlu - Büşra Türk: Termoelektrik Modül ile Seeback Etkisinden Yararlanılarak Isı Verimliliğinin Arttırılması
Tuğçe Dirlik- Selime Savaş: Element Santrancı

Enerji
Kategorisi:

Eyüp
Kağan
Şahin: Tarım Dostu Güneş Enerji Tesisi Modeli Tasarımı
Tuan Dolmen: Ağaçlardaki
Titreşimlerden Yararlanabilen
Çevreci Bir Sistem Tasarımı
Halil Ataberk Bakırcı: Geleceğin
Elektrikli Araçlarına Yönelik İnovatif Tekerlek Modeli: PİZEO Teker

Teknoloji Kategorisi:

Enes Sefa Çetin - İbrahim Enes
Aslan: Programlamayı Öğreten
Eğitim Seti Tasarımının Yapılması
ve Prototipinin Üretilmesi – KODOBOT
İsmail BAŞER: Pilkart
Abdullah Tunç Büyüksan: Elektrikli Taşıtlara Yönelik Alternatif
Fren Sistemi (Manyeto-Mekanik
Disk Fren Sistemi)

Mansiyon Ödülü alan
Öğrenciler ve Projeleri:
Saim Erdem Karaçetin - Nadine
Leissner: Gıda Ürünlerinin Raf
Ömrünü Arttıran, Yenilebilir ve
Antimikrobiyal Ambalaj Malzemesi
Geliştirilmesi
Elif Arıcan - Bengisu Bilgin: Işığı
Yakalayalım
Mustafa Yılmaz - Ahmet Gök:
Avus
Berk Tan Demirel: Yeni Nesil Alternatif Enerji: Perovskit Güneş Pili
Kutlu Tan Demir - Bora Berk:
Kırmızı Işıma Yapan Pasif Matris
Soled Ekran Uygulaması
Sinan Yumurtacı - Bora Bölükbaşı: CELL - FIE Eğitim Kiti
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Olimpiyatlarda Araştırma Branşında Sazan Balığı Pullu Derisi İle Hazırlanan Sıvı Özütün

Pıhtılaşması Üzerine Olan Etkisinin
Araştırılması çalışmasıyla Ezgi Boz,
Enerji Kategorisinde Eyüp Kaan
Şahin, Tarım Dostu Güneş Enerjisi
Modeli Tasarımı projesiyle, Teknoloji Kategorisinde ise Enes Sefa
Çetin ve İbrahim Enes Aslan Programlamayı Öğreten Eğitim Seti
Tasarımının Yapılması ve Prototipinin Üretilmesi projeleriyle
birinciliği elde ederek 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Birinci
olan öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.
Dr. Davut Kavranoğlu’nun elinden
aldı.
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Bilim Olimpiyatlarında projeler
araştırma, teknoloji ve enerji verimliliği adı altındaki 3 kategoride
değerlendirildi. Yetenekli gençlerin geliştirdiği çalışmaların ödüllendirildiği olimpiyatlarda projeleriyle birincilik elde eden
öğrencilere 10 bin, 2’ncilere 5
bin, 3’üncülere 3 bin lira ve 2’şer
öğrenciye 2 bin liralık mansiyon
ödülü verildi.

Haberler

Köşe Yazısı

Panama

Devr-i Alem

OKYANUSLARI
BULUŞTURAN ÜLKE
“Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur’’ demişler.
İnsanın insana kavuşabileceğine katılıyoruz ama
dağın dağa kavuşamayacağı konusunda şüphelerimiz var. Çünkü dünyada okyanusları bile birbirine
bağlayan bir ülke var. Evet, o ülke Panama Kanalı’yla
ünlü, Panama. Kosta Rika ile Kolombiya arasında kalan, kuzeyden Karayip Denizi’ne güneyden Pasifik
Okyanusu’na komşu küçük bir ülke Panama. Orta
Amerika’nın en zengin ülkesinin yerel dildeki anlamı
ise “balık, ağaç, kelebek bolluğu.” Yaklaşık 3,6 milyon kişinin yaşadığı ülkenin başkenti, ülke ile aynı adı
taşıyor: Panama City. Toplam nüfusun ise dörtte biri
başkent Panama City’de yaşıyor. Panama öyle bir
ülke ki 1-1,5 saat içerisinde hem Karayiplerde hem
de Pasifik Okyanusu’nda denize girebilirsiniz.

Panama Kanalı’nın Hikayesi
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Panama aynı zamanda, dünyada en fazla offshore
kayıtlı şirkete ev sahipliği yapan ikinci ülke konumundadır. Panama’nın pek çok farklı özelliği var. Mesela
dünya üzerinde halen çalışmakta olan en eski tren
yolu günümüzde Panama City ve Colon şehirleri
arasında faaliyet gösteriyor. Ülkede ordu yok. Bu anlamda dünya üzerinde ordusu olmayan nadir ülkelerden biri. Sadece Panama Halk Gücü denilen bir
oluşum ülkeyi koruyor. Başkent Panama City, Panama Kanalı’nın Pasifik Okyanusu girişinde bulunmaktadır. Burası merkez sınırları içinde yağmur ormanları
olan tek başkent…
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Panama Kanalı tüm dünyadaki deniz ulaşımını ve ticaretini etkileyen bir proje. Kanalın inşası 1880 yılında
Panama, Kolombiya topraklarının bir parçası olduğu
dönemde başlamış ve 1914 senesine kadar devam
etmiş. Ancak ABD, Panama’da böyle büyük bir projenin başladığını öğrenince kanal üzerinde söz sahibi
olabilmek için Panama’da iç savaşı tetikleyerek Panama’nın Kolombiya’dan ayrılmasına sebep olmuş.
Panama Kolombiya’dan ayrıldığı gibi de kanalın inşasını ABD devralmış. 77 km uzunluğundaki kanal
resmi olarak 15 Ağustos 1914’te ticari gemilere açılmış
ve ilk kez o gün Panama kanalından bir gemi geçmiş.
Ancak kanalın kontrolü Amerika’ya verilmiş. Kanal ve
kanal çevresindeki 10 millik alan tamamen Amerika
hâkimiyetindeymiş. Uzun bir süre kanalın tek söz
sahibi ABD iken tüm hakları ile birlikte kanalı 1979
senesinde Panama’ya devretmiş ta ki 1989 senesine
kadar. 1989 senesinde ABD hükümeti Panama’ya
demokrasi getirme bahanesi ile tam 11 sene ülkeyi
işgal etmiş. 2000 senesinde yapılan yeni anlaşma ile
Panama’dan çekilmiş. Şu an kanal tamamen Panama
Devleti’nin kontrolünde. 34 sene süren kanal yapım
çalışmalarında 80.000 civarında işçi çalışmış. Ancak
bunlardan kimi kaynaklara göre 27.500’ü kimi kaynaklara göre 30.000’i çeşitli hastalıklar ve kazalar
neticesinde hayatlarını kaybetmişler.

Devr-i Alem

Devr-i Alem

Panama
City

Panama
Kanalı
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Dünya’nın en pahalı kanalı olan Panama Kanalı,
deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır. Sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak gemiler kanal içinde
yavaş yavaş yükseltilir ve aynı metotla diğer tarafa doğru
indirilir. Panama Kanalı, Orta Amerika’nın en güney ülkesi
olan Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile
Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan su yoludur. Bu kanal
Güney Amerika ve Kuzey Amerika’yı birbirinden ayırır.
Bugün New York’tan San Francisco’ya giden bir geminin,
Panama kanalını kullanarak 9.500 km yol yapması, Horn
Burnu’nun dolaşılmasını zorunlu kılan eski günlerdeki
22.500 km yola oranla büyük bir kolaylıktır. Açılışından
2002 yılına dek, yaklaşık 800.000 geminin geçtiği tahmin edilen Panama Kanalı’ndan her yıl 14.000’den fazla
gemi geçmekte olup taşınan yük miktarı 203
milyon tonu bulmaktadır. Kanal boyunca yolculuk
yaklaşık 9 saat sürmektedir. Ayrıca kanalda bulunan indirgeçli kaldırgaç sayesinde aşılması zor olan noktalarda
gemiler ilerleyebilmekte ve hareketlenme kazanabilmektedir. Panama Kanalı dünyanın mühendislik harikasıdır
ve en pahalı kanaldır. Kanal, bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirmiştir. Ülkenin gelişimine
önemli katkılar sağlayan bu proje ile halkın refah
seviyesi yükselmiştir.
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Panama kültürünün yerli dilinde
‘’sayısız kelebek’’ anlamına gelen
başkent Panama City, birçok kültürün
izlerini taşımaktadır. Avrupa ülkelerinin işgallerinden kalma kolonyal
izler ile kanal inşası sırasında oluşan
Amerikan izleri birbirine karışmış durumdadır. Bu kültürel karışım mimari
yapılarda kendini belli etmektedir. Şehirde İspanyolların yerleştiği
ilk bölge olan Eski Limanı (CASCO
VİEJO) oldukça turistik bir noktadır.
Kentin liman bölgesi günümüzde
gökdelen yapılar göze çarpmaktadır.
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Devr-i Alem

Devr-i Alem

Boquete

Casco
Viejo
Casco Viejo, Panama Şehri'nin tarihi bölgesi ve kültürel gemisidir.
UNESCO tarafından 1997 yılında Dünya Mirası olarak ilan edilen
Casco Viejo, İspanyol sömürgecileri, Katolik Kilisesi ve diğer yerleşimciler tarafından 1673 yılında kurulmuştur. Tarihsel olarak
Amerika'nın en zengin ve en yoğun nüfuslu semtlerinden biri olan
Casco Viejo, 1950'lerde yıllarca süren ihmali yaşamıştır. Sokaklar
yüzyıllar boyunca evler, katedraller, kiliseler ve hükümet binaları
ve birçok mimari evre olarak hizmet veren binalarla doludur. Bu
yapıların bazıları özenle restore edilmiş ve şimdi müzeler, gurme
restoranlar, şirin dükkanlar ve lüks konutlar olmuştur. Diğer binalar
bakımsız ya da tam bir harap vaziyette olup fakir ailelerin yan yana
yeniden düzenlenmiş evleriyle yan yana durmaktadır.

Deniz seviyesinden 1200 metre
yükseklikte yer alan Boquete,
kahve üretimi ile meşhur. Çilek ve
portakal üretiminde de oldukça
iddialılar. İklimi, içme suyu, tertemiz havası ve huzur dolu yaşamı
nedeniyle sadece ülke içinden
değil Amerika ve Avrupa’dan
da göç alıyor. Yaklaşık 20.000
kişinin yaşadığı bu bölgede nüfusun % 14’ü ya Amerikalı ya da
Avrupalı. Şehrin içinden Caldera
Nehri geçiyor. Boquete’de yılda
iki önemli etkinlik düzenleniyor:
Biri ocak ayında gerçekleştirilen
biri de mayıs ayında düzenlenen
Çiçek Festivali diğeri ise Kahve
Festivali. Bunun dışında çok sık
caz konserleri düzenleniyor. Burada Cafe Ruiz fabrikasını gezerek kahve kurutma yöntemini
görebilirsiniz. Meşhur Quetzal
kuşunu görmek için Boquete
dağında safari yapmak da tercih
edebileceğiniz bir diğer etkinlik.

Volcan
Baro
Bocas del Toro
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“Boğanın ağzı” anlamına gelen Bocas
del Toro, bir bölümü ana karada olmak üzere 9 adayı kapsayan bir bölge.
Burada Bocas del Toro adalar grubu,
Almirante Körfezi, Chirqui Lagün’ü
gezilebilir. Bölgenin nüfusu 130.000
civarında olup merkezi Colon Adası
üzerindeki Bocas Del Toro kasabasıdır.
Adalar arası turların popüler olduğu
coğrafyada özellikle Isla Bastimientos suya doğru eğilmiş palmiyeleri,
hindistancevizi ağaçları ve bembeyaz
kumsalları ile oldukça cezbedici.

Boquete’ye çok yakın
konumdaki Volcan Baro
sönmüş bir volkandır.
Baru Volkanı 3.474 metre yüksekliği ile Panama’nın en yüksek yeri
olduğundan buradan
hem Karayipler ve hem
de Pasifik Okyanusu
görülebilir.
Volkanın
eteklerinde çok pahalı ve değerli olan
“geyşa” kahvesi yetiştirilir. Volkanın zirvesi
oldukça dik olduğundan tepesine çıkmak
çok güçtür. 1976’de
Milli Park olarak ilan
edilen bölgede 250 kuş
çeşidi de bulunuyor.
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TÖVBE VAKTİ
George Soros'u
tanımayan kalmasın.
Bekir HAZAR
Gazeteci/Yazar

Isla del Rey

Kurduğu Açık Toplum Vakfı adlı sivil
toplum örgütü ile ülkelere sızıyor.
"Girdiğimiz ülkelerde insan haklarının gelişimi için mücadele edeceğiz" diyor, daha insanca yaşamaktan dem vuruyor, allı pullu
güzel sözlerle ortalıkta dolaşıyor.
Vaatlerine baktığında "Ne iyi insan bu yahu" diyorsun. Ancak
adam Türkiye'de sadece Can Dündar'a röportaj verdi. Gürcistan ve
Ukrayna'da seçilmiş iktidarları nasıl
devirdiğini ballandırarak anlattı.
"Ben devrimciyim" dedi.

Panama Körfezi içinde 225
adadan oluşan Pearl adalar
grubunun en büyük adası. 234
km2’lik bir alana kurulmuş
olan adada yaklaşık 2000 kişi
yaşıyor. Bu ada ilk olarak 1513
senesinde Balboa tarafından
keşfedilmiş. Adanın merkez
yerleşimine San Miguel deniliyor. Burası şelaleleri ve doğal
kaynakları ile yemyeşil bir
coğrafya.

Şöyle bir düşünün. Bir ülkede milyonlarca insan işi gücü bırakıp geleceklerini tayin etmek için sandığa
gidiyor. Sonra Soros geliyor, ülkede
para harcayıp, birilerine dolarlar
dağıtıp, seçilmişleri indiriyor.

Çünkü o; krizlerden, kaoslardan,
savaşlardan kazanan Para İmparatorluğu'nun
yeryüzündeki
en
büyük tetikçisi.

Soros bugüne kadar ülkeleri dizayn
konusunda milyarlarca dolar harcadı.
Gezi ve FETÖ operasyonlarında
ülkemize 5'er milyar dolarla girerek borsada ve döviz piyasasında
oynadı, ekonomimize darbe vurmaya çalıştı. Ve gelinen son nokta...
"Demokrasi, insan hakları" diyerek
ülkelerde seçilmişlere operasyon
yapan demokrasi düşmanı darbeci Soros son olarak kendi kur-

Yeryüzünde böyle bir bağış yok...
Bunun şimdiye kadar bir kişi tarafından bir vakfa yapılan en büyük
bağışlardan biri olduğu açıklandı.
Yani adam diyor ki, "Ben ülkelerdeki
seçilmişleri indirmek için 18 milyar
dolar daha harcayacağım..." Gürcistan'da yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı 25 günde indirdiğini ve
bu iş için sadece 20 milyon dolar
harcadığını bizim Can Dündar'a
gururla açıklayan Soros'un, 18 milyar dolar ile ülkelerde neler yapabileceğini de siz düşünün. Bizim
Soros hayranı Boğaz'ın bu darbeciye para yağdırdığını bizzat
adamın kendisi açıklamıştı. Şimdi
Sorossever o Boğaz'dan çok sayıda
işadamımız paralarını son dönemde yurtdışına kaçırarak doların yükselmesi için çaba harcıyor. Yani
dışarıdan basılan düğmeyle "Hazır
ol"a geçenler, ülkemize seçim
öncesi yapılan ekonomik operasyona bizzat gönüllü oluyor. 18 milyar dolarlık bütçeyle ülkemize
saldıranlara eşlik ediyor. Ancak
devlet, bu gönüllü işbirlikçilerin
hepsini biliyor.
Hatta
yurtdışına
ne
kadar
kaçırdıklarından
kuruşuna
kadar haberdar... Ve bu yüzlerine de
vuruluyor. 24 Haziran bu gönüllü
işbirlikçilerin "tövbe" vakti olacak...
Soros kafası bu ülkede her
zaman olduğu gibi bir kez daha
kaybedecek.
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Bu ada şnorkelle yüzmek, dalmak ve sörf yapmak için ideal. Pasifik kıyısında yer alan Orta Amerika’nın en büyük adası
olma özelliğini de taşıyan bölge zamanında cezaevi olarak
kullanılmış. 1919’da yapılan cezaevi 2004 yılında kapatılmış
ve günümüzde burada mahkûmların hayaletlerinin dolaştığına inanıyorlar. % 75’i ormanlarla kaplı olan ada 2006 yılında
UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilmiş ve Milli Park unvanını almış. Coiba’da 760 çeşit balık, 33 çeşit balina ve yunus,
20’nin üzerinde kuş çeşidi var.

Sonra da "Ben büyük adamım,
ben yaptım" diye utanmadan
açıklıyor… Hatta seçilmişleri devirdiği ülkelerde bu iş için kaç para
harcadığını bile bizim Can Dündar'a sırıtarak anlatıyor. Türkiye'de
ise fazla para harcamadığını, Vakfı'na bizim Boğaz'daki iş adamlarından para yağdığını da gururla haykırıyor. En yetkili, birinci
ağızdan, vakfını iktidarları devirmek
için kullandığını hiç utanmadan
açıklayan birine bizim Boğaz'dan
para yağıyor. Aynı Soros şu anda,
Güney Amerika'da ve Polonya'da hükümet karşıtı gösteriler
düzenliyor; Romanya, Slovakya,
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'da
seçilmiş hükümetleri itibarsızlaştırmak için kendini yırtıyor.

duğu 120 ülkede faaliyet gösteren
Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar
dolar bağışta bulundu.
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Isla Coiba

İnanabiliyor musunuz adam Macar
asıllı bir Yahudi ancak ülkesi Macaristan'da sırf onun operasyonlarını
engelleyebilmek
için
"Soros'u
durdur" adı verilen yasa çıkarıldı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban 6 ay önce demeç verdi. Diyor
ki: "Paranın nereden geldiği, hangi
gizli örgütlerle ilişkili oldukları ve
hangi sivil toplum örgütünün kimin
çıkarlarına hizmet ettiği bir bir
ortaya çıkacak." Çünkü Soros
Macaristan'daki tüm sivil toplum
örgütlerine sızmış durumda. İktidar partisinden Szilard Nemeth
"Soros İmparatorluğu’nun yarı sivil
örgütleri ulusal hükümetlere karşı,
küresel büyük sermayenin çıkarlarını ve politik doğruculuk aleminin çıkarlarını savunmak için fonlanıyor. Bu örgütler bütün imkanlar
kullanılarak ortadan kaldırılmalı."
diye bağırıyor. Macar hükümeti dev
bilbordları "Son gülen Soros olmasın!" afişleriyle donatarak kampanya yaptı. ABD Başkanı Trump da
seçilmeden önce George Soros'u
yerden yere vurmuştu. Soros'un
iktidarları devirmek için kullandığı
Açık Toplum Vakıfları geçen yıl üç
aşamalı bir operasyonla Rusya'dan
atılmıştı.
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Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

Köşe Yazısı

Cemal Hüsnü Kansız
Çekmeköy Kaymakamı

Çekmeköy’de

Spor İlçe Müdürü Muhammet
Kılıç ve binlerce öğrenci katıldı.
Bando takımının gösterisiyle
başlayan spor şenliği; halk
oyunları gurubu ve Action Team
Akrobasi ekibinin heyecanlı
bisiklet gösterisi, jonglör ve akrobatik basketbol gösterileri ile
devam etti. Program sonunda
öğrencilere dondurma ikram
edildi.
Programda
selamlama
konuşması gerçekleştiren AK
Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı
“Çekmeköy olarak şanslı ol-
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Çekmeköy Belediyesi Spor
Şenlikleri kapanış ve ödül töreni büyük bir coşkuya sahne
oldu. Çekmeköy Belediyesi’nin,
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor
İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle
gerçekleştirdiği
spor
şenliklerinde bu yıl 9 bin öğrenci
12 branşta birbirleriyle yarıştı.
Çekmeköy Spor Kompleksi’nde
düzenlenen kapanış ve kupa
törenine Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, Gençlik ve
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eğlenelim, çalışma zamanında
çalışalım. Güzelliklerin daim olmasını, geleceğin teminatı olan
gençlerimizin güzelliklerle birlikte olmalarını diliyorum. Başta Belediye Başkanımız Ahmet
Poyraz olmak üzere, bu şenlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Poyraz konuşmasının
ardından tribünlerde yer alan
öğrencileri ve protokol üyelerini horon çekmeleri için sahneye davet etti. Birbirinden renkli organizasyonların
gerçekleştiği kapanış töreninde
öğrenciler ödüllerini Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz ve
protokol üyelerinden aldılar.

Spor şenliklerinde dereceye giren
ve bu etkinlikte ter döken tüm
kardeşlerimi tebrik ediyorum. Organizasyonun gerçekleşmesinde
emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve öğretmenlerimize de
teşekkür ediyorum.” dedi.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız “Bu yıl üçüncüsünü
düzenlediğimiz spor şenliklerinde

gençlerimizin coşmaya ve eğlenmeye daha fazla ihtiyaçları olduğu
için başkanımızın da teklifiyle oyun
kısmı biraz daha arttı. Gençlerimiz çalışıyor, gayret gösteriyor,
tabi eğlenmeye de ihtiyaçları var.
Biz idareciler olarak bunu biliyor, anlıyor ve sizleri seviyoruz.
Sizlerden büyükleriniz olarak tek
ricamız her şeyin vaktini doğru
tayin etmeniz. Dinlenme vaktinde dinlenelim, eğlenme vaktinde
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Programa ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “İnşallah şu an içinde bulunduğumuz spor kompleksi gibi
iki salon daha kazandıracağız
Çekmeköy’e. İçerisinde havuzun
ve çeşitli sporların yapıldığı salonlar olacak bunlar inşallah.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da alanı müsait olan okullarımızın bahçelerine yine spor
salonları yapmaya yaptırmaya devam edeceğiz. Niye? Sizler daha
güçlü, daha çevik ve sağlıklı bir
şekilde geleceğe hazırlanın diye.

Haziran 2018

Haziran 2018

duğumuzu düşünüyorum. Ben
gençlik için her türlü çalışmanın
içinde olan, çaba gösteren belediye başkanımız ve ekibine teşekkür
ediyorum. İnşallah geleceğin milli
sporcuları bu salonlardan çıkacak.” dedi.
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MODERN İNSAN
SIRADAN OLMAKTAN
ÖLESİYE KORKUYOR

lamamız giderek zorlaşıyor.
Dolayısıyla benliğin dayayabileceği sağlam kaynakları bulmak
zorlaşıyor. Benlik boşaldığında
da sizin de belirttiğiniz bağımlılıklara kapılabiliyoruz. Bütün
bunlar insanın maddi refahının
artması ile manevi zenginliğinin
azalmasının koşut gitmesiyle
alakalı. Günümüz bolluk toplumunda maddeten belki çok
tokuz ama ruhen açız.

kadarıyla da olgunlaşır. Fark
edilmek, alkışlanmak, parmakla gösterilmek insanın ilkel
narsistik ihtiyaçları içindedir.
Olgunlaşma biraz da başkaları tarafından fark edilmemeyi
göze alabilmekle olur. Kişi
yaptığı işin mükâfatını kendi
içinde taşır ve doğru bildiği yolda yalnız da olsa yürürse onun
içsel esenliği çok daha büyük
olacaktır.

Sıradan olmak neden bu kadar önemsiz bir noktaya itildi?
Sıradanlık nasıl bir çağrışım
yapıyor yeni nesil beyinlerde?
Modern insan sıradan olmaktan ölesiye korkuyor. Sıradan
olmak adeta zamanın kara
deliğinde kaybolmak demek.
Sosyal medya teknolojilerinin
ve selfie kültürünün bu kadar yaygınlaşması, insanların
fark edilme arzularıyla alakalı.
Günümüz toplumunda pek
çok insan kendisini sıradan,
önemsiz, boşuna yaşamış birisi gibi düşünüyor. Dolayısıyla
tükettiğimiz
nesnelerle,
görünürlüğümüzün artmasıyla
bir fark yaratmaya çalışıyoruz.
Ruhlarımızın silikleşmesine karşı
bedenlerimizi daha görünür
kılarak, bu dünyada varlığımızın
bir anlamı olduğunu hissetmek
istiyoruz. Hâlbuki insan sıradanlığa tahammül edebildiği

Çağımızın kanayan yarası
madde bağımlılığı. Bağımlı hale gelme sürecinden
konuşmamız
gerekirse
o
sürece etki eden ailevi, kişisel ve toplumsal etmenlerden
bahsedebilir misiniz?
Bana
sorarsanız
madde
bağımlılığı toplumdaki anlam
boşluğundan
kaynaklanıyor.
Gençler elektronik aletlere
bağımlılık kesbediyor. Çünkü
hayatlarını
anlamlandıracak
kuvvetli bir ülkünün, bir idealin
peşinde koşmakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla kolay yoldan
zaferler vaat eden elektronik
medya onların kendi kişisel
başarıları için yepyeni bir mecra
oluyor. Günlük hayatın içinde
kendini çok silik hisseden bir
genç video oyunlarında birden
kahraman kesilerek, şampiyon
olarak kendini önemli arz ediyor ve bütün bu bağımlılık
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İnsanın kendini bulamadığı,
kendi olamadığı ama kendini
sürekli dönüştürdüğü bir çağdayız. Bu dönüşüm uyuşturucu, alkol, sigara, sosyal
medya, oyun, şiddet ya da yemek bağımlılığı olarak kendini gösterebiliyor. Bu durumu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnsan, çağımızda olmak ile sahip olmak arasında bocalıyor.
Sürekli kendini gerçekleştirme
arzusunda, tıpkı
bukalemun
gibi bir kılıktan diğerine girip
duruyor. Olmak için insanın
daha fazla çabayı, alın terini ve
gözyaşını göze alması gerek
ama bunları göze almadığımız
için, kolay yoldan üzerimize
giydiğimiz markayla, tutuğumuz bir takımla, siyasi bir
tarafımızla kendimizi bir yerlerde konumlandırmaya gayret
ediyoruz. Kimi yazarlar buna
benliğin
boşalması/benliğin
boşluğu adını veriyor. Benlik
bir kez boşalmaya görsün onu
çeşitli bağımlılıklarla doldurmak
gibi bir eğilim içinde oluyoruz.
Benliğin boşalması insanın
kendini isnat ettiği temel geleneksel yapıların çözülmesi
demektir. Geçmiş çağların insanı kendisini bir dine, bir sosyal
sınıfa, bir millete nispet etmekle
tanımlayabiliyordu. Bugünün
yüzergezer dünyasında kendimizi belli bir aidiyetle tanım-

landıracak kuvvetli bir ülkünün eksikliğine
dikkat çeken Prof. Dr. Kemal Sayar, “Değerleri
için yaşayan insan yaşadığını hisseder. Sahte
varoluşlara tutunarak yaşayan insan sabun
köpüğü gibi bir hayat yaşar ve sonunda elinde
ondan hiçbir şey kalmaz. Bırakalım hakikat
bizi incitsin, bir yalan avutacağına…’’ diyor.
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Kimliğini, aidiyetini ve değerlerini gittikçe
daha kaypak bir zeminde inşa etmeye meyleden modern insanın ruhsal problemleri de
gün geçtikçe artıyor. Bu noktada sanal bir
dünyada ne kadar kendimiz olabilir ya da
özümüzü, kalbimizi ne kadar koruyabiliriz
sorusu akıllara geliyor. Hayatımızı anlam-
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Bağımlı bireylere karşı
“Namaz kılsa düzelir
aslında; bir örtünse,
Umre’ye gitse kurtulur.’’ minvalinde bir
yaklaşım söz konusu.
Bu alışkanlıklarından
kurtulmak için sadece
dine yönelmek yeterli mi?
Muhafazakar camia neden
eksikliği en çok dini yaklaşım
ve dini vecibelerini yerine
getirme döngüsünde arıyor? Buna bağlı olarak dini
hayatımızın çok fazla
görünürde olduğu
halde öze inmediğini
düşünüyor musunuz?
Ruhsal
rahatsızlıkları
dini etkenlere bağlamak
kolaycılık olur. Maneviyatı yüksek insanların
ruhsal
rahatsızlıklara
daha az yakalandıklarına
dair bütün dünya ölçeğinde
veriler var. Ancak ruhsal rahatsızlığın tek sebebi maneviyat
eksikliği değildir. Hele bağımlılık
gibi beyindeki bazı iletim sistemlerinde belirgin bozukluk olan
rahatsızlıklarda bunu hiç söyleyemeyiz ama tedavide dini esenlik
hissinin bize yardımcı olabileceği
doğrudur. Söz gelimi Adsız Alkolikler büyük ölçüde
inanca yaslanarak oluşturulmuş bir
yardım teşkilatıdır. İnanma ve
inanç bağımlılıklardan kurtulmada
kuvvetli bir yardımcı olabilir. Söyle-

bir versiyonunu orta yere getiriyor.
Böyle bir ortamda gençlerin etkilenmesi de gayet tabii. Geçmişin
cevapları bugünün gençlerine yetmiyor. Dini konuda söz söyleyen
insanların daha interdisipliner bir
donanımla konuşması gerekiyor.
Bugün gençlerin kafasındaki pek
çok soru dindar çevreler tarafından yeterince cevaplanabilmiş değil. Din adına konuşan
kişilerin kişisel yanlışları veya
zaafları kolaylıkla dinin hanesine yazılıp oradan negatif
bir söylem üretiliyor. Sadece
gençler değil bütün
toplum bu yersiz
tartışmalardan yoruluyor. Dinin
hayata

Madde bağımlılığına karşı topyekûn bir mücadeleye girişsek
her bir ferdin insani ve İslami
olarak üzerine düşen vazife(ler)
neler olmalı?
Ben dini olan ile insani olanı
ayrıştırmıyorum. İnsani olan zaten dinidir. Herkes önce kendi
mahallesinin önünü süpürmeli. İyi ebeveynlik gerek madde bağımlılığı,
gerekse diğer ruhsal rahatsızlıklar için
kaçınılmaz bir şarttır.

GEÇMİŞİN
CEVAPLARI
BUGÜNÜN
GENÇLERİNE
YETMİYOR

Ömer Miraç Yaman’ın ‘’Muhafazakâr kesim olarak çocuklarımızı din yorgunu yaptık’’ şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bu
ifadeyi nasıl yorumlarsınız?
Dini tartışmalar televizyon üzerinden sıradan insanın hayatına
vahşi bir biçimde sokuldu. Uzmanlık gerektiren konular cedel
biçimde televizyon ortamlarında münazara edildi. Dini konular iyi kavranabilmek için asgari
bir okumayı gerektirir ve televizyon ortamında bu tür konular
tartışmacılar ne kadar vukufiyetli de olsa yeterince işlenemez.
Maalesef dini alanda korkunç bir
magazinleşme ile karşı karşıyayız.
Bu da dinin derinlemesine ve
gelişmiş bir kavrayışını değil, sığ
ve kolayca karikatürize edilebilen

yansıyacak ve bizi
bazı
pratik sonuçlara
zorlayacak
ahlaki tarafını daha
çok
konuşmak
zorundayız. Onu sadece söylemden
ibaret kıldığımızda ahlaki tarafını
boşaltıyoruz ve bizden adeta bir şey
istemeyen ahlaki açıdan bizi daha
farklı bir insan olmaya zorlamayan
uçucu, sığ, modern bir dindarlık anlayışıyla baş başa kalıyoruz.
Din bilginlerinin, din dilini gençleri
içerecek şekilde genişletmeleri
lazım. Bu toplumun zinde genç
nüfusunu dikkate almayan bir din
dili durağanlaşmaya mahkumdur.

Çocuklarımızın nerede olduğunu,
kimlerle düşüp kalktığını ve hangi
mecralarda kimlik arayışına girdiğini iyi takip etme mecburiyetindeyiz. “Saldım çayıra Mevlam kayıra”
tarzı bir ebeveynlik günümüzün
dinamik dünyasında işe yaramıyor.
Ebeveynler hem müteyakkız hem
de müsamahakâr olmayı becerebilmeli. Okullar çocuklarımıza eğitim açısından bir umut vaat edebilmeli. Toplumsal ortam gençlerin
heves ve arzularını köreltmemeli,
onları beslemeli, onları doğru
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Aile içerisinde yaşanan şiddet, cinsel ve sözel istismar, ilgi/sevgi eksikliği gibi
amillerin gençleri madde
kullanımına ittiği bilinen bir
gerçek. Bu noktada madde
kullanan birine karşı ailenin
rolü ve tavrı ne olmalı?
Aile madde kullanan bir insanı
suçlamamalı. Kurbanı suçlamanın
hiçbir faydası yoktur. ‘’Biz nerede neyi yanlış yaptık?’’ sorusunu
sormak daha yerinde olur. Aile
içindeki şiddet, aile içindeki
sevgisizlik ortamı çoğu zaman
gençlerin dışarıdan tedarik
edilen bir madde ile kendilerini rahatlatmalarına yol
açabiliyor. Dolayısıyla aile,
‘’Biz çocuğumuzun feryadını nerede duyamadık, ne
yapsaydık acaba daha iyi
olabilirdi?’’ suallerini kendisine daha fazla sormak zorundadır. Madde kullanan
bir evladın belirli belirsiz
öncü semptomlarını
hissettiği zaman, ailenin hızlı bir
şekilde ilgili tedavi birimlerinden yardım alması ve sorunu
asla hasıraltı etmemesi gerekir.
Özellikle derslerinde ciddi başarı
düşmesi görülen, sosyal ortamı
değişen, evden para tırtıklayan,
eve belirsiz saatlerde ve dağınık
bir halde gelmeye başlayan, gözü
kızarmış ve yaşarmış halde eve
gelen gençlerle ailenin çok daha
yakından ilgilenmesi gerekir.

mek istediğim şey, ruhsal rahatsızlıkların anlaşılmasında ve tedavisinde indirgemeci modellerin
yetersiz olduğudur. Maneviyat
insana ruhsal sıkıntılardan kurtulma konusunda pekâlâ yardımcı
olabilir ama bir depresyon veya
şizofreninin varlığı maneviyatın
yokluğuna dalalet etmez. Bağımlılık daha genel düzeyde dünyadaki anlam kaybının bir tezahürüdür.
Hayatlarında anlam bulamayan,
niçin yaşadıkları sorusuna doğru
bir cevap üretemeyen, yeterince
şefkat ve sevgi görmemiş insanlar çok kolaylıkla kimyasal maddelerin yarattığı bağımlılığın tuzağına düşebiliyorlar. Bir tür pasif
nihilizm. İyi anne babalık, doğru
ve sağlam bir maneviyat, insanın
anlam ihtiyacını gideren düşünsel
arayışlar ve doğru bir tedavi,
kişileri bağımlılıktan kurtarabilir.
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yapıcı maddeler beynimizdeki ödül yolaklarını uyararak bizi hep daha fazlasına zorluyor. Bağımlılıkta hiçbir zaman bir bitiş
yoktur, hep daha fazlası vardır. Özellikle
yeni teknoloji bağımlılıklarında da hiçbir
oyun tam manasıyla bitmiş olmaz. Bu
da gençleri sahici bir dünyadan sahte
zaferlerin olduğu, fakat kendilerini tamamen kontrol sahibi hissettikleri bir dünyaya
çağırıyor. Burada aileler de çocuklardan
gözünü/ilgisini kaçırdığı ve onlarla
birebir iletişim kurmadığı için,
toplumda çocukları gözeten
ve gençlerin ihtiyaçlarını öne
alan bir yaklaşım göstermediği için sorumlu.

Röportaj

mecralara akıtabilmeli. Kanaat öderleri gençlere
iyi örnek olmalı zira madde bağımlılığı konusunda
toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç var. Bir bilinç artışına, bir farkındalık seferberliğine ihtiyaç var. Bu sadece
okulda, evde, hastanelerde halledebileceğimiz bir
mesele değil. Bir nesli sadece buradan çürütebilirsiniz.
Nitekim siyah muhalefetin yoğunlaştığı 1960’lı yıllarda FBI yoksul siyah mahallelere ucuz kokain pompalayarak siyah muhalefeti kökten engellemişti. Ardında
on binlerce bağımlı ve suçlu bırakarak. Nesil emniyetini dikkate almak zorundayız. Ülkemizin en öncelikli
konularından bir tanesi, gençlerin kendilerini kötürüm
bırakan uyuşturuculara karşı farkında ve uyanık olmalarıdır.

Röportaj

Sosyal medya kullanımın çeşitlilik kazanmasıyla
Instagram, Youtube fenomenleri ortaya çıkmaya
başladı. Bu insanları rol model olarak alan, en büyük
hedefi çok takipçili bir Youtube kanalı açmak olan
çocukların sayısı hiç de az değil. Bu durum ne kadar
tehlikeli?
Bu girişimlerin ucu çocuğun ve çocukluğun ticarileştirilmesine çıkıyor. Bu mecralarda ürün pazarlanıyor.
Çocukların, şirket kültürü tarafından ahlakı bozuluyor.
Kolay yoldan para edinme gibi gayrı ahlaki yaklaşımlar
özendiriliyor. Çocukların şirket ve reklamcılık kültürü
tarafından emilmesine karşıyım. Fenomenler değil
diğerkam ve seciyesi yüksek, merhametli çocuklar
dünyaya yeni bir şeyler verecek.
Masa başında değil Whatsapp gruplarında sohbet
ettiğimiz, en yakın arkadaşlığı telefon ve sosyal
medya hesaplarıyla kurduğumuz bir hal içerisindeyiz. Bunu teknolojinin bir cilvesi olarak mı yorumlamalı yoksa geniş ailelerin çekirdek aileye dönüşmesi/kentleşmeyle başlayan bir süreçten bahsetmek
mümkün mü?

Şehirde ortak alan ve karşılaşma mekanlarının azalmasıyla birlikte, insanlar dert dökmek için sanal meydanlara iltica etmeye başladı. Buralar kendimizi kısmen
de olsa ifade ettiğimiz, içimizde olanı paylaştığımız, bir
başkasının yüzünde kendimizi okumaya çalıştığımız
alanlar. Ancak herkesin karşısındaki ekrana baktığı bir
dünyada kimse birbirinin yüzüne bakmıyor demektir.
Bu hadise, konuşmanın kaybını da beraberinde getiriyor. Artık birbirimizin gözlerinin içine bakarak çok
daha az konuşuyoruz. Bu da insani iletişimin en temel
yapı taşı olan empati ve merhamet duygularının altını
oyuyor. Bir başkasının gözlerine bakmazsam onunla
ilgili empati ve merhamet duygularını harekete geçiremem. İnsan yüzünde bizi ahlaklı olmaya zorlayan bir
şey var. Yüzüne baktığımız bir insana karşı kolay kolay ahlaksızlık yapamıyoruz. İletişimin sanal mecralara
kayması toplumsal olarak bir kaypaklığı da beraberinde
getiriyor, ilişkiler çok kolay kurulabildiği gibi çok kolay
vazgeçilebilir bir hale de geliyor. Bu da herkesin köksüz
ve kimsesiz kalması demek. Bir süre sonra bilgisayar
avatarlarından ücreti mukabilinde dostluk hizmeti
görmeye
başlarsak
kimse şaşırmasın. Hepimizin aklımızı
başımıza alması ve gerçek
olanı
ön
plana
koyması
lazım.
Gerçek olan
can acıtsa da
daha sahicidir
ve daha bel
bağlanabilirdir. Sanal
alanda teselli
arayan hüsranla karşılaşır.

Dengeli ruh halini korumak adına birey olarak ne
yapmamız gerekiyor? Toplumumuzda bu anlamda
ne tür eksiklikler var? Ülkenin genelinde görülen
gergin, tahammülsüz hali neye bağlıyorsunuz?
Andrei Konçalovski’nin 12 filminin bir sahnesinde,
bir adam uzun bir yas dönemine giriyor. Öfkesini, bir
kadının nasıl teşhis ettiğini şöyle anlatır. Yine öfkeli bir
şekilde etrafına sataşıp hır çıkarıyorken bir çocuk annesine ‘’Bu adam neden böyle öfkeli davranıyor?’’ diye
sorar. Anne, sonradan eşi olacak bu adama bakarak
şöyle der: ‘’O öfkeli değil, o sadece üzgün.’’
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Postmodernizm parçalılığı, popülistliği, geleneğe
karşı çıkmayı öncüleyen bir akım. Fakat beraberinde
bir yabancılaşmayı da getiriyor. Postmodern bağlamda Türkiye’yi, gençliği nasıl okuyorsunuz?
Postmodernliğin sloganlarından bir tanesi ‘’Her şey
mubahtır ve her şey gider.’’ Günümüzün gençliği
postmodern bir ortamda kendini yaslayacak bir aidiyet bulamıyor, havada daima bir şüphe bulutu var. Her
şeye karşı daimi bir inançsızlık hali çok yorucu bir şey.
İnsan evvel emirde ait olmak ister, gençler şüphecilik
yüzünden sırtlarını yaslayacakları bir aidiyet bulmakta zorlanıyor. Her şey o kadar kısa ömürlü ki aile bile
gençlere yeterince teselli sunamıyor. Bırakın ideolojiyi
veya maneviyatı, böyle bir ortamda gününü gün etmek, anı yaşamak, tüketim kültürünün kolay avı haline

Zaman-mekân-vaziyet sınırı olmaksızın sosyal medyada görünür olmak mahremiyet algımızda ne tür
değişiklikler yarattı?
Mahremiyetin yerinde yeller esiyor. Günümüz toplumu bir görünme toplumudur, göründüğün kadar var
olduğun bir dünyadasın. Dolayısıyla temel derdimiz
bir mahremiyet değil bence, derdimiz kendimize ait
olanı ne kadar daha sergileyebiliriz. Yediğimiz yemekten gittiğimiz yerlere, özel anlarımızdan çocuklarımıza kadar, her şeyi bir haset ve yarışma kültürünün
içinde gözün tüketimine sunuyoruz. Bütün bunları
yaparken ‘’Ben ne kadar da mutluyum’’ pozları vermekten çekinmiyoruz. 21.yy insanı o kadar derin bir
mutsuzluğun pençesi içinde ki öz çekimlerde aşırı
mutlu pozları vererek o derin
mutsuzluğu
gizleyebileceğini
zannediyor.
Hâlbuki
ekranlara
sırıtarak
verdiğimiz
her poz,
derinlerde
kanayan
bir yaranın
habercisi. Titreyip
kendimize
gelmemiz, sahiciliği yeniden kuşanmamız ve olduğumuz gibi görünmeyi marifet bilememiz lazım.
Mahremiyet hepimizin sığınağıdır. Sergilemediğimiz,
bize kalan, sadece bizim olan yaşantı ve sırlarımız
olmalı. Mahremiyet insan olmanın özüdür. Sosyal
medyada mahremiyetten verdiğimiz her ödün, yarın
bambaşka biçimlerde karşımıza çıkabilir ve bizden intikamını alır. Biz insan olmaya ve insan kalmaya gayret
edelim.
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HIZ VE HAZ ODAKLI
BİREYLER HALİNE GELDİK

gelmek kutsanıyor. Bu durum bizleri derin yaşantılardan alıkoyarak sadece anın ve bugünün tutsağı haline
getiriyor. Geçmişi ve geleceği olamayan, sadece anda
yaşayan, hız ve haz odaklı bireyler haline geldiğimiz
zaman reklamcılık endüstrisinin ve tüketim kültürünün
güttüğü sürüler oluyoruz.

Röportaj

Üzüntümüzü gizleyemediğimizde öfke patlamaları
yaşarız. Kendimizle yüzleşmeyi, daha halisane ve sahici bir varoluş kuşanmayı görev bilmemiz gerekiyor. İnsan kendine yalan söylemeye başlarsa her şey
sahteleşir ve yaşamanın hiçbir anlamı kalmaz. Ne kadar canımızı acıtacağını bilsek bile kendimize karşı
dürüst olalım ve doğruları söyleyelim. Doğrucu Davut
olalım bizi dokuz köyden kovsalar bile. Değerleri için
yaşayan insan yaşadığını hisseder. Sahte varoluşlara
tutunarak yaşayan insan ise sabun köpüğü gibi bir hayat yaşar ve sonunda elinde ondan hiçbir şey kalmaz.
Bırakalım hakikat bizi incitsin, bir yalan avutacağına.

Köşe Yazısı

KEMAL SAYAR
KİMDİR?
Psikiyatr, yazar ve şair kimlikleriyle tanınan
Prof. Dr. Kemal Sayar, 1966 Ordu doğumludur. Eskişehir Anadolu Lisesi ve Hacettepe
Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde psikiyatri ihtisası yapmıştır.
Yurt içi ve yurt dışında farklı üniversite ve
kurumlarda çalışmıştır. Dergah, Albatros,
İkindi Yazıları gibi dergilerde yazıları ve şiirleri
yayımlanmıştır. Dönem dönem televizyon
programları da hazırlayıp sunan Sayar, şimdilerde günümüz insanını derinlemesine bir
ilgi ile ele alan İnsanlık Hali (TRT Haber) isimli
programla ekrana gelmektedir. Özel muayenehanesinde hasta kabul eden Kemal Sayar’ın öykü, deneme, şiir ve inceleme türünde
basılmış çok sayıda kitabı vardır.

DÜNYADA NEYİN EKSİK
DİYE SORMA BANA.

“Baba”

DERSEM
TAMAMLAYAMAZSIN…

Röportaj: Zeynep YILMAZ
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Çekmeköy Belediye Başkanı

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

KARİKATÜRLERLE
ÇANAKKALE SAVAŞI

Çekmeköy Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı ve onun en önemli cephesi
Çanakkale Savaşı sırasında psikolojik harbin yönetildiği karikatürleri bir
araya getirerek kitap yaptı.
Tesvir-i Efkar yayınlarında Türk halkına moral
aşılandığı görülüyor.
Çekmeköy
Belediyesi tarafından 2 yıllık bir
araştırma
sonucunda hazırlanan kitapta;
her karikatürün niçin
çizildiği, kim tarafından
çizildiği, hangi dergi
ya da gazetede yayımlandığı ve tercümesi
yer alıyor. Ayrıca eserde
dönemin tarihi hakkında kitabı hazırlayanlar
tarafından özet bilgiler de veriliyor.

Sosyal medya ve televizyonun
olmadığı dönemde yazılı basın
yoluyla yapılan algı yönetimlerinde,
Osmanlı
İmparatorluğu’nun tasvirlerinde padişahların
ve Hacivat ve Karagöz karakterlerinin kullanıldığı dikkat çekiyor.
1. Dünya Savaşı’nın başlamasına
sebep olan suikastı ve Türklerin
savaşa çekildiği süreci de anlatan karikatürlerde birçok rejimin
yıkıldığı ve sınırların değiştiği dö-

nem özetleniyor. Eserde; İngiltere,
Fransa, Rusya, İtalya, Almanya,
Avustralya, Osmanlı ve daha birçok
ülkenin basınında çıkan karikatürler yer alıyor. Eserde; İngiliz, Fransız
ve Rus basınının karikatürleri bizi
kötülerken; müttefikimiz olan Alman basınının askerimizin kahramanlıklarını çizdiği; Osmanlı’da ise
Servet-i Fünun, Karagöz, Hande,
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Çekmeköy Belediyesi, Çanakkale
Kara Savaşları’nın yıl dönümünde,
savaş döneminde algı yönetiminde kullanılan karikatürleri derleyerek kitap haline getirdi. Birinci Dünya Savaşı ve en önemli
cephesi Çanakkale Savaşı sırasında, arazide olduğu kadar psikolojik
savaşın olduğunu da ortaya koyan
karikatürler, dönemin şartlarına
ışık tutuyor.

Programda konuşan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Birbirine uzak iki kavram olan
ölüm ve mizahın birleşiminden ortaya çıkan karikatürler
güldürmüyor;
aksine
o
dönemde
yaşadığımız acıları, tüm
Haziran 2018
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Kitabın tanıtımı Çekmeköy Belediyesi'nin fuaye alanında yapıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz'ın ev sahipliği yaptığı programa; Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, muhtarlar, kitabın
hazırlanmasında katkıda bulunan
tarihçi yazarlar ve çok sayıda davetli
katıldı.

dünyanın bizi yok etmek için verdiği
mücadeleyi resmediyor. Hazırladığımız bu kitapta aynı cephedeki
farklı ülkelerin gazetelerinde çıkan
karikatürlerde; düşmanın korkak
ve zayıf, Türklerin cesur ve inançlı olduğunu
görüyoruz.” dedi.

Karikatür

Derginiz

’ten Takip Edebilirsiniz.
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Bu Dev Eseri
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Çekmeköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan
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Karikatür
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Karikatür
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Karikatür
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Karikatür

Köşe Yazısı

YAKTIĞINIZ
YÜREKLER BİR GÜN
KOR OLUP CİĞERİNİZİ
DAĞLAYACAK
ALLAH’IN LANETİ
ZALİMLERİN ÜZERİNE OLSUN
Çekmeköy Belediye Başkanı
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Karikatürlerle Çanakkale Zaferi isimli eserden alınmıştır.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Ramazan Ayı’nda
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ramazan Ayı Müslümanların af ve mağfiret ayıdır. Ramazan ayı boyunca beslenme
alışkanlıklarımızı kontrol vücut edip düzenimizi ayarlamak da çok önemlidir.

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

Bu ayda yeme-içme alışkanlıklarımızı kontrol etmek
suretiyle mide ve sindirim
sistemimizi dinlendirip vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlayabiliriz. Alınacak
bazı önlemler sayesinde oruç
nedeniyle oluşabilecek zorlukları azaltırken aynı zamanda sağlık bakımından faydaları da arttırabiliriz.
Ramazan ayında günlük
yeme-içme alışkanlıklarımızda önemli değişiklikler olmaktadır. Günlük öğün 2’ye
düşmekte ve öğünler
arasındaki
süre
uzamaktadır.
Uzayan

öğünler arası süre sonucunda
hem genel sağlığımız hem de
ağız-diş sağlığımız üzerinde
önemli etkiler oluşmaktadır.
Dolayısıyla oruç tutanların
ağız-diş sağlığına ve genel
sağlığa, tutmayanlara oranla
daha fazla özen göstermeleri
gerekmektedir. Ancak oruç
dışı saatlerde yani iftar ve sahurda nelerin yenip içildiğinin
de çok fazla önemli olduğu
unutulmamalıdır. Kişi Ramazan’da ne tür gıdalardan
ne kadar yemesi gerektiğine
de dikkat etmelidir. Ramazan
ayını ağız-diş sağlığı ve genel
sağlık açısından zararsız bir
şekilde geçirebilmek için bazı
önemli şeylere dikkat etmemiz gerekmektedir.

Öncelikle tıbbi olarak doktorumuzla görüşüp oruç tutmamızın uygun olup olmadığını öğrenmemiz gerekir.
Eğer ilaç kullanıyorsak, bu ilaçların saatlerini iftar ve sahura göre ayarlama yapabiliriz.

Oruç mide asit seviyelerini arttırarak midede yanma, ağırlık hissi ve ağızda kötü-ekşi tat ve kokuya yol
açabilir. Bunu önlemek için sahurda lifçe zengin sebze,
meyve, fasulye, nohut, vb. yenebilir.

Ramazan öncesi dönemde bazı alışkanlıklarımızı
değiştirerek çay ve kahve kullanımını azaltmamız gerekmektedir.

Oruç tutanlarda ağız kuruluğu, ağızda kötü tat ve nefesin kötü kokması gibi durumların görülme olasılığı
artmaktadır. Sebebi ağız kuruluğu, iyi temizlenmeyen
diş yüzeyi ve aralarında biriken bakteriler ile mide ve
boğazdan gelen bakterilerdir. Sahur ve iftar sonrası
titizlikle yapılan diş fırçalama ve diş ipi kullanımı hem diş
çürükleri ve diş eti iltihaplarını hem de ağız kokusunu
önleyecektir.

Çalışma saatleri ve yapılacak işler konusunda düzenlemeler yaparak, zamanı çok iyi değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde uykusuzluk ve halsizlik problemi
yaşanabilir.
Oruçta günlük öğün sayısı
2’ye düşmekte ve öğün
arası süre uzamaktadır
(12-15 saat). Bu durumun
sağlığımızı olumsuz etkilememesi için bilinçli, dengeli
beslenme ve yeterli dinlenme şarttır.
İftar ve sahurda aşırı yeme
içme kesinlikle zararlıdır!
Aşırı yemek ani kan şekerini
yükseltip yorgunluk hissetmeye yol açar. İftar sofraları
yeterli ve dengeli miktarda
her çeşit grup gıda maddesi
içermelidir.
Sahuru kesinlikle atlamayın!
Hayati öneme sahiptir. Gün
boyu ihtiyacımızı karşılayacak besinleri sahurda depolarız. Aksi takdirde açlık
belirtileri olan baş ağrısı,
yorgunluk ve huzursuzluk
yaşarsınız.
Sahurda sindirimi yavaş
olan, lif bakımından zengin,
bakliyatlar, patates, meyve
gibi kompleks karbonhidratları yemeye çalışın. Bu
gıdalar uzun süre tok tutar.
İftarda ise hızlı sindirilen ve kan şekeri seviyesini çabucak düzelten hurma, muz gibi yiyeceklerle oruç açılmalıdır.
Ramazan boyunca işlenmiş gıdalardan, şekerli, yağlı ve
aşırı baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bu tür yiyecekler terleme ve nefes yoluyla dışarı atıldıklarından
terin ve nefesin kötü kokmasına neden olurlar.

Kek, bisküvi, çikolata ve çok
fazla yağ, şeker, beyaz un
ihtiva eden tatlı ve gıdalardan (rafine karbonhidrat)
kaçınılmalıdır. Çünkü bu tür
gıdalar çürük yapıcı bakterilerin çoğalmasını ve dişlerde çürük oluşumunu
kolaylaştırır.
Ağız kokusunun kaynağı
büyük ölçüde ağız içi ve
dilin arka kısmındaki bakterilerdir. Dolayısıyla her
diş fırçalamadan sonra dilin sırt ve arka kısımlarını ve
yanakların iç yüzlerini özel
dil temizleyici aparey veya fırçalarla iyice temizlemek
faydalıdır.
Ağızda mevcut diş çürükleri ve diş taşları ile bozulmuş
veya kırılmış veya eskimiş dolgu ve köprüler de ağız
kokusuna ve ağrıya neden olurlar. Bu sebeple ramazan
öncesi diş hekimine giderek bu tedavilerin yaptırılması
sizi oruçluyken ağız kokusu ve ağrı gibi istenmeyen
durumları yaşamaktan alıkoyacaktır.
Son günlerini yaşadığımız Ramazan Ayı ve ardından
kavuşacağımız Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemi
için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder,
tüm Çekmeköy2023 okurlarına hürmetlerimi sunarım.
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Çay, kahve, kola gibi çok fazla kafein içeren içecekler
az tüketilmelidir. Bu içecekler diüretik özellikleri
nedeniyle idrar yoluyla vücuttan su kaybını arttırır
ve ağızda kuruluk yapar.

Normal tükürük salgısının,
içeriğindeki
maddeler
sayesinde dişleri ve ağız
dokularını koruyucu etkisi vardır. Tükürük salgısı
azaldığı veya tamamen
kaybolduğunda diş çürüğü,
ağız enfeksiyonları ve ağız
kokusu görülme riski artar.
Dolayısıyla iftar ve sahurda
bol miktarda su içilmesi ve
kafeinli içeceklerden (çaykahve gibi) kaçınılması faydalıdır.
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Kanserden korkmak değil, kanseri bilmek yaşatır.

BEYHAN
ELMACI

Beyhan Elmacı kimdir,
okuyucularımız için kendinizden kısaca bahseder
misiniz?

nasını görünce içim ürperirdi. Bir
gün benim de orada tedavi olacağım kırk yıl düşünsem aklıma
gelmezdi.

1959 Tokat/Erbaa doğumluyum.
İlk ve orta öğrenimimi burada
tamamladıktan sonra Hacettepe
Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldum. Bir sene sonra Batman Kız Meslek Lisesi’nde
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni olarak göreve başladım.
1987 yılından bu yana Erbaa’da
Erek Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde görevime devam etmekteyim. 2015 yılından itibaren de Kansere Gülümse Derneği
temsilciliği görevini büyük bir
mutlulukla ve ilk günkü heyecanla devam ettirmekteyim.

Aile olarak kanserle 2000 yılında
ağabeyimin eşine kanser teşhisi
konulmasıyla tanıştık. Kanserin
kalıtımsal bir hastalık olduğunu o
zaman öğrenmiştim. Derslerimizde çocuk eğitiminden bahsederken model bizim için çok
önemlidir diye anlatırız. Belki de
bu süreçte yengemle birlikte olmamız, onun tevekkülü, azmi
ve morali daha o yıllarda bana
kansere karşı nasıl davranılması
gerektiğini öğretti. Kanserle mücadelem 1990 yılının Haziran
ayında kolumda oluşan bir ateşle
başladı.

Herkesin korkuyla bahsettiği
kanseri, hayatınızın olumlu
bir dönüm noktası haline
getirmeyi nasıl başardınız?

Kanser olduğunuzu ilk nasıl
öğrendiniz, hastalığınıza ilk
tepkiniz ne oldu?

Kansere Gülümse
Derneği’nin faaliyetlerinden
söz edebilir misiniz?

Merkezi
Ankara’da
bulunan
derneğimizin
kuruluş
amacı
öncelikle kanser hastalarına ve
yakınlarına
moral-motivasyon
sağlamak, ihtiyaçlarını gidermek,
hasta ve hasta yakınlarına psi-
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Unutmayalım! Kanserden korkmak değil, kanseri bilmek yaşatır.
Üniversite yıllarımda kiloluyken
Hacettepe’nin aşağısındaki Kurtuluş Parkı’na yürüyüşe giderdim.
Ahmet Andiçen Onkoloji ek bi-

Hani derler ya; “Ne yaşanırsa
yaşansın, bir gülücük payı bırak
dudağının kenarında.” Ben de
her zaman pozitif düşünen ve
gülümseyen biriyim. İnsanları
kırmadan sabırla gülümseyerek
olaylara dokunuş yaparım. Sabrım ve gülümsemem
mesleğimin özelliği olsa gerek.
Çünkü öğrencilerimizi geleceğe
hazırlıyoruz. Eğer onlara bir

umutsuzluk hissettirirsek onların
başarısını engelleriz. İşte kanseri
de hayatımda olumlu bir dönüm
noktası haline getirmem bu yüzdendir. Umutsuzluk kanserin baş
düşmanıdır. Sevgi, umut ve moralle
kansere
yenilmedim.
Maneviyatımızı güçlü tutarak
her şeyi kolay atlatabiliriz. Yunus
Suresi 49. ayetinde : “Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir
zarar, ne de fayda verme gücüne
sahibim. Her milletin bir eceli
vardır. Onların eceli geldi mi, ne
bir an geri kalabilirler, ne de öne
geçebilirler” buyrulur. Kanser
olmadan önce de ameliyat oldum. Rabbim dileseydi bunu bana
daha önce de yaşatırdı dedim.
Rabbime şükürler olsun. Demek
ki bunlar da benim sınavımdı.
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Doğup büyüdüğü yerde yeni nesillere gelecek inşa etme
telaşıyla mesleğini sürdüren Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmeni Beyhan Elmacı’nın çağımızın hastalığı
kanserle mücadelesine dair çok özel söyleşimiz;
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bilinçlendirme ve bilgilendirme
programları yapıyoruz. Yüksek oranda katılım sağlamaya
başladık. İnanın insanlar kanseri
bulaşıcı bir hastalık olarak algılıyorlar. Taktığımız maskeyi
mikrop dağıtmamak için takıyormuşuz gibi algılıyorlar. Kanser
konusunda bilinçli olmak için
hastalığı yaşamak mı gerekiyor?

Kanseri yenmek
hastalığın hayatımızdan
tamamen çıktığının
göstergesi midir?
Hayır, sadece tedavi sürecimiz
bitmiş oluyor. Kronik hastalıklar

Kanser eskisi gibi değil, tekno-

Birbirimizi sevelim. Kanserin ilacı sevgi, moral ve umut
olduğuna göre hasta ve hasta

cinde doktorlar; “Hiç kimse kendini diğer hastalarla kıyaslamasın.
Herkesin hastalık ve iyileşme
süreci tektir ve kendine özeldir.
Her birey aynı süreçlerden geçse
de bu süreçlerde farklı duygular
yaşar ve farklı fiziksel sıkıntılar
çeker” diye bilgi verseler hastalar
daha az kaygı ve panik yaşar.

Hastalığın iyileştirilmesinde erken teşhis ve tanı
çok önemli. Gözlemlediğiniz kadarıyla
insanlarımız bu konuda
yeterince bilinçli mi?

ten sonra ömür boyu takip ve tedavi gerektirmektedir.
Öncelikle kanserin ölüm değil,
iyileştirilebilir bir hastalık olduğunun bilinçlendirilmesi yapılmalıdır. Teşhis konulduktan sonra gerekli tedaviye başlamadan
önce tetkikler ve tedavi süre-

Türkiye’nin kanser yarası
her yıl çığ gibi büyüyor.
Maalesef insanlarımız evindeki eşya kadar kendisine
değer vermiyor. İnsanların
bilinçlenmesi için kendisinin
veya aileden birinin kanser
olması gerekiyor. Ama kanser
bir tokat gibi geldiği zaman da
keşkeler yaşanıyor. Şimdi her ilde
ve ilçede KETEM ücretsiz tarama birimleri var. Belirli zaman
aralıklarında taramalar için köylere gidiliyor. İnanın bu bölümde çalışan arkadaşlarımı ziyarete
gidiyorum. Ama hiç kalabalığa
rastlayamıyorum. Bizler sosyal
destek grubu olarak halkımızı

bir kere teşhis edildikten sonra
ömür boyu takip ve tedavi gerektirir. Bize teşhis konulduktan
sonra, kanser bizim ruh ikizimiz
oluyor. Ruh ikizimize çok iyi bakmalıyız. Çünkü bize verilen bu
ikinci şansı iyi değerlendirirsek,
maneviyatımızla
meditasyon
yapabilirsek belki de bu ikin-

yakınlarının bu dönemde
aile ve sosyal desteğe ihtiyaçları daha fazladır. Öncelikle
aile desteği çok önemlidir. Kanser tanısı konmuş hastalar bunu
paylaşmak istemiyorlar. Hastaların en yakın destekçileri onları
en iyi tanıyan aileleri olduğu için
onlarla mutlaka paylaşılmalıdır.
Ertelendikçe geç kalma riski de
artıyor. Öncelikle nasıl bir şeker

Hastalığınız sırasında kimler
size destek oldu?
Tabi ki öncelikle ailem destek
oldu. Öncelikle her zaman
ağabeyim yanımda oldu. Tedavime her zaman ağabeyimle gittim. Evde ablam her zaman kanser için; “O bir misafir, gidecek”
derdi. Annem yaşlı olduğu için
ona söylemedik. Bu zor günlerimde ailem
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Ülkemizde kanser hastalarına uygulanan tetkik ve
tedaviyi yeterli buluyor
musunuz? Bu konuda ne gibi
çalışmalar yapılabilir?

loji gelişti. Eskiden kanser olana
ölecekmiş edasıyla bakılıyordu.
Kanser, erken teşhis edildiği durumda tedavisi mümkün olan
bir hastalıktır. Yalnız metaztaz
(yenileme ve dağılma) yapma
olasılığı yüksek olduğu için kronik
hastalıklar grubuna giriyor. Kronik
hastalıklar bir kere teşhis edildik-

Hastalığı yenmiş biri olarak
tedavi gören kişilere ve
yakınlarına neler söylemek
istersiniz?

hastasıyım diyebiliyorsak ben
kanserim diyebilmeliyiz. Hasta yakınlarına da büyük görevler düşüyor. Onlar da bu sınavın
içindeler. Yalnız son zamanlarda
hasta yakınlarının moral baskısı
çok arttı. Hastaya; “Şu yemeği yemek çok iyi gelir, şunu asla yapma ya da üzülme, üzüntü kansere
en kötü gelen şeydir” gibi moral
vermekten kaçının, abartmayın.
Bu öğütler hastada yeteri kadar
iyi değilim duygusunu perçinler.
Hasta yakınlarının kendi tahminleri yerine; “Benim hastamın neye
ihtiyacı var?” sorusunu sıklıkla
sormalarını öneriyorum. Sürekli
neşeli, eğlenceli ve komik olmaya
çalışmak yerine hastanın duygu
durumuna uygun şekilde ona eşlik edebilirler. Böylece hasta duygusal ifadelerini gerçekleştirecek
ortamı bulmuş olur.
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kolojik destek vermek, yemekli
toplantılar, konser, tiyatro, sergi,
spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler
vb. düzenlemek, hasta ve hasta yakınlarının etkinliklerimizden
yararlanmalarını
sağlamaktır.
Yurt genelinde bulunan 25 şube
aracılığı ile bulunduğu il ve çevre
illerdeki kanser hastası ve yakınlarına kanser ile ilgili bilgilendirici
ve eğitici toplantılar yapmak,
hastalarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları konusunda yardımcı
olmaktadır. Özellikle Ankara dışından gelen hasta
ve hasta yakınlarını belediyelere bağlı hasta şifa ve
bakım evlerine yerleşmelerini sağlamaktadır. Ayrıca hasta vatandaşlarımıza
hiç kullanılmamış kanser
ilaçlarının temininde aracılık
yapmakta ve derneğin imkanları dahilinde belirlenen hasta
kardeşlerimize maddi yardımda
bulunmaktadır.

ci şansımızda yapmak isteyip de
yapamadıklarımızı gerçekleştirebiliriz. Kanser çok zorlu ve uzun
yolu olan bir hastalıktır. Sosyal
destek gereksinimine ihtiyaç duyulan hastalıkların başında gelir.
Bu uzun ve zorlu yolda hasta ve
yakınlarının bu destekten yararlanmaları çok önemli. Çünkü
meteztazlar yaşandıkça hasta ve
hasta yakınları olumsuzluklara
kapılıyorlar. Kansere Gülümse Erbaa Temsilciliği olarak bizler her
zaman hasta ve hasta yakınlarının
yanındayız.

Röportaj

le birlikte arkadaşlarım da beni hiç yalnız
bırakmadılar. Kesinlikle emekli olmamamı
önerdiler. Böylece tedavim bittikten sonra
okuluma görevime devam ettim. Ailemden
sonra en büyük destekçilerim okulum yani
idare, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim oldu. Kendimi iyi hissettikçe okul
bana yetmedi. Bir şeyler yapmak istiyordum. Kansere karşı mücadele vermek için,
kanseri yaşamış hasta ve hasta yakınlarının
kurduğu Kansere Gülümse Derneği’nin
temsilciliğini yürütmeye başladım. İnanın
ben kanseri hiç sevmedim ama kanser
bana içimdeki gücü gösterdiği için ona
çok minnettarım. Bu temsilcilikle birlikte
dostluk ağım arttı. Sağlık Bakanlığı Kanser
Dairesi Başkanı Sayın Murat Gültekin’i hep
takdir ediyorum. Derneğimizin bir etkinliğinde kendisiyle tanıştık. Ziyaretime geleceğini ve Tokat’ta yapacağı bir programı
birlikte yapacağımızı söylemesi beni çok
mutlu etti. Rabbim tüm hasta acil şifalar
versin.

Gerçekleştirmek istediğiniz
bir projeniz var mı?

Röportaj - İrem MERT

Çekmeköy Belediyesi, Biz Anadolu’yuz projesi için
Hakkâri’den İstanbul’a gelen misafirlerin şehir içi
ulaşımlarına destek verdi. Biz Anadolu’yuz
projesi kapsamında 26-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da misafir olan
Hakkârili öğrenci ve öğretmenlerin ulaşımını Çekmeköy Belediyesi
sağlıyor. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu
ile yapılan çalışmada Hakkari’den gelen 115 öğrenci ve 17
öğretmen, rehberler eşliğinde
Çekmeköy Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla İstan-

bul’u gezdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Ülkemizdeki kardeşliği pekiştirmek için, Doğu
ile Batısı’yı barıştırarak terör örgütlerinin bahanelerini ortadan kaldırmak ve gençliğin
ufkunu açmak için hayata geçirilen
projeye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da destek veriyoruz. Bu yıl
konuklarımız Hakkâri’den. Şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeleri için ulaşımlarını
sağladık; bu proje kapsamında
üzerimize düşen tüm görevleri canı gönülden yapıyoruz.”
dedi.
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Projemizde hastalık sürecinde kendisi ile
baş başa olan en büyük destekçisi aile
yakınlarıyla bu zorluğu aşarken en çok
ihtiyaç duyulan ve etkilenen aile bireylerini rahatlatacak korkularını, kaygılarını
endişelerini giderecek düzeyde seminerler düzenlemeyi amaçladık. Ben bu projeyi hayata geçirmek istiyorum. Bu konuda sizin aracılığınızla sesimi duyurmak istiyorum. Bana destek olabilecek yardımı
bekliyorum. Bana bu güzel röportaj için
fırsat tanıyan Çekmeköy Belediyesi Çekmeköy2023 Dergisi’ne teşekkürlerimi
iletiyorum.

BİZ
ANADOLU’YUZ
İSTABUL’DA
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Hazırladığımız 3 projemiz var. Birincisi:
Kansere inat hayata renk kat. İkincisi: Ay
ışığında saklıdır. Üçüncüsü: Umut dağ evi.
Bizim yoğunlaşmak istediğimiz ve üzerinde çok durduğumuz proje Kansere inat
hayata renk kat projesidir. Erbaa’da kanser
hastaları için sanat merkezi bulunmamaktadır. Biz de temsilcilik olarak kanser
hasta ve yakınlarının faydalanabileceği bir
hobi atölyesi kurmak istedik. Hobi atölyesinde amaçlanan kadınların potansiyellerini keşfetmeleri ve hayata karşı daha olumlu
bir tutum içinde olmalarını sağlamaktır.

Haber

Gezi

Gezi

TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…

KÜTAHYA

43 ÇEKMEKÖ
Y 2023

Kütahya’nın Pınarları
Kütahya’nın pınarları akışır,
Devriyeler kol kol olmuş bakışır.
Asalı’ya çuha şalvar yakışır,
Aman aman Vehbi öyle de böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana galır mı?
Salın gelip musallaya dayandı,
Gar beyaz Vehbi’m al kanlara boyandı.
Seni vuran oğlan nasıl dayandı,
Aman aman Vehbi öyle de böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana galır mı?
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Hisarlı Ahmet
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Gezi

Gezi

FRİG VADİSİ

ŞEHRİN İSMİ
NEREDEN
GELMEKTEDİR?

Kocaçay Irmağı’nın iki yakasına
kurulmuş bir zamanlar dünyanın
en kalabalık şehri olan Aizona Antik
Kenti, günümüzde ulaşılabilecek en
değerli tarihi eserleri barındırıyor.
Her adımda medeniyetlerin başka
bir yönüne ışık tutan eserlere göz
ucuyla bakıp geçmek neredeyse
imkansız. Tarihi sevmeyen kişilerde dahi merak uyandıracak kadar
heybetli görünüme sahip Aizona Antik Kent’e şehir merkezinden yaklaşık
35 dakikalık bir yolculukla ulaşmak

mümkün. Bilgi sahibi olan biriyle
bölgeyi adımlamak ve eserleri detaylı
incelemek daha doyurucu bir gezi
sağlıyor. Aizona’dan kabaca bahsetmek gerekirse içerisinde 2000 yıllık
medeniyetin izlerini taşıyan ve her
biri 10 metre uzunluğa
sahip 16 tonluk 46 sütunun 16’sını
barındıran ve neredeyse ilk günkü
gibi duran Zeus Tapınağı; civarda bulunan mezar taşları, lahitler,
sunaklar gibi eserlerin sergilendiği
Açık Hava Müzesi; dünyanın en eski
borsa yapısı olan Macellum, klasik
bir Roma tiyatrosu olan Amfi Tiyatro, gladyatörlerin ve suçlularla
vahşi hayvanların arenası olduğu
düşünülen Stadyum, Roma Hamamları, çok sayıda heykel ve kapı ile
süslenmiş 450 metre uzunluğundaki
Sütunlu Cadde, Nekropoller, Antik
Bent, Suyolları bulunmakta.

KÜTAHYA’NIN
LEZZETLERİ
Mutfak kültürüyle ağızları tatlandıran
Kütahya’nın yöresel lezzetleri; cimcik,
kıymalı sini mantısı, gözleme, ıspanaklı
şibit, şibitli tavuk tiridi, dolamber böreği,
namaz lokması, gökçümen hamursuzu,
tosunum, lokum, tahinli çörek, kıymalı
su böreği, sarma hamur dolması, sıkıcık
çorbası, miyane, oğmaç, yoğurt çevirme
çorbası, kızılcık çorbası, tutmaç, tarhana,
tekke çorbası, çene çarpan çorbası, ılıbada dolması, etli yaprak sarma, zeytinyağlı
soğan dolması, göveç, Kütahya usulü
kavurma, küp eti, hekmane erik hoşafı,
güllaç, ev baklavası, höşmerim, peluze,
çekme helva, yufka tatlısı, su muhallebisi, doldurma kabak tatlısı, un helvası,
göveçli pilav, zerdeli pilav, mercimekli
pilav, pilavlı tas kebabı, dövmeç, şerbet,
gelincik ve gül şurubu olarak sıralanabilir.

TOSUNUM
Malzemeler: 1 yumurta, 1 şişe maden suyu,
1 çorba kaşığı yoğurt, 1
çay bardağı zeytinyağı, 1
paket margarin, haşhaş,
tuz ve aldığı kadar un.
İç harcın hazırlanması:
1 su bardağı haşlanmış
yeşil mercimek 1 adet
soğan ile kavrulur istenilen baharat eklenilir.
Yapılışı: Haşhaş hariç tüm malzemeler bir kabın içerisinde
yoğrulur. Elde edilen hamur 8’er parçaya ayrılarak bir tabak
büyüklüğünde açılır. Parçalar yağlanır, katlanır ve buzdolabında
1 saat bekletilir. Her parça tekrar açılır, 4 parçaya bölünerek iç
harç konularak kapatılır. Üzerine yağlı haşhaş sürülüp fırına verilir. Üzeri kızarıncaya dek pişirilir, sıcak servis edilir. Afiyet olsun…
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AİZONA ANTİK KENTİ
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Şehrin bilinen en
eski adının “Kotiaeion” olduğu rivayet
edilmektedir. Tarih
boyunca bölge “Kotys
Kenti, Seramorum,
Kotiyum, Cotyaium” gibi birçok farklı
isimlerle anılmıştır.
Türklerin bölgeyi
fethetmesiyle şehre
Kütahiye ismi verilmiş, zaman içerisinde
insanların söyleyişiyle
Kütahiye yerini
Kütahya’ya
bırakmıştır.

3000 yıl önce Kafkaslar’dan
Anadolu’ya göçen Frig medeniyetinin dağlara yerleşerek kayaları
ev, kale, anıt yapmasıyla oluşmuş
Frig Vadisi Kütahya, Afyon ve
Eskişehir sınırları içerisinde
bulunuyor. Oyularak kurulan
yaşam alanının jeolojik yapısı
kolayca şekil alabilen volkanik tüf.
Doğal yapıya sahip vadide Frig
dönemine ait en belirgin izler,
kendine özgü bezemelerindeki
ve süslemelerindeki zenginlik,
mimariye tanıştırılan üçgen alınlık
ve içerisinde Ana Tanrıça heykeli
bulunan kaya nişleridir. Dünya
üzerinde sadece bu coğrafyada
yaşamış Friglerin vadi üzerinde
kaya mezarları, kiliseleri ve barınma amaçlı birçok mağarası mevcut. Dört mevsim ziyarete uygun
olan vadiyi arabayla veya bisikletle
dolaşmak mümkün. Hızlıca dört
bir yanını dolaşmak isteyenler için
araba, geziyi tüm güne yaymak
isteyenler içinse bisiklet uygun
olacaktır. Her halükarda enteresan
kayaları izlemek ve bir zamanlar
buranın yaşam alanı haline gelebilmesi için eliyle uğraşan insanları düşünmek herkese ilginç bir
gezi deneyim yaşatacaktır.

Gezi

Köşe Yazısı

TÜP BEBEK NEDİR?

KÜTAHYA
HATIRASI

BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?
Türkiye’nin en zengin
linyit madenleri
Kütahya’dadır.
Tavşanlı İlçesi Türkiye’de 43 çeşit leblebisi ile ünlüdür.
250 yıllık Türk
konakları Germiyan
Sokağı’nda yer
almaktadır.
Türkiye’nin en yüksekte çıkan termal suyu
Murat Dağı’ndadır.
Kütahya dünyanın çini
başkentidir.
Kütahya porseleni
dünyaca ünlüdür.
24 Mart 1923
tarihindeki Kütahya
ziyaretinde Atatürk,
öğretmenlere ünlü
“Yalnız siz irfan orduları” diye başlayan
konuşmasını Kütahya
Lisesi’nde yapmıştır.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı - Tüp Bebek

NOTUNUZU
ALMAYI UNUTMAYIN!

Tüp bebek niçin yapılır?

Kütahya’nın kaplıcalarına girmeden; Kütahya Kalesi, Ulu Camii, Mevlevihane
– Dönenler Camii, Tavşanlı Ulu Camii, Çinili Camii, Simav Ağa Camii, Yeşil
Camii, Şaphane Kocaseyfullah Camii, Hıdırlık Mescidi, Muvakkithane, Menzilhane, Şeyh Buhari Türbesi, Ana Sultan Türbesi, Dedebali Türbesi, Hayme Ana
Türbesi, Sunullah Gaybi Türbesi, Paşam Sultan Türbesi, Şair Şeyhi, Celaleddin
Çelebi, Kara Ahmed Bey Türbesi, Evliya Çelebi Kültür Sanat Evi, Evliya Çelebi
Anıtı, Bedestenler, Eski Hükümet Konağı, Rüstem Paşa El Sanatları Çarşısı,
Altıntaş Çakırsaz Hanı’nı görmeden; Arkeoloji Müzesi, Çini Müzesi, Kossuth
Müzesi, Özel Müzeleri Aizanoi Antik Kenti, Frigya Vadilerini gezmeden; Kuruçay Gölü ve Kayaboğazı Barajı’nda balık tutmadan; Çamlıca Tabiat Parkı,
Ağaçköy Regülatörü Mesire Yeri, Kütahya Şehir Ormanı, Murat Dağı, Gölcük
Yaylası, Enne Barajı Tabiat Parkı, Kuruçay Göleti, Ilıcaksu Mesire Yeri’nde piknik
ve doğa yürüyüşü yapmadan DÖNMEYİN…

KÜTAHYALI ÜNLÜLERİMİZ
-Hatice Perihan
Özbeserek
– Seda Akman
– Hisarlı Ahmet
Ahmet Kural

Ayla Dikmen

Gülten Dayıoğlu

Halil Akkaş

Kadından elde edilen yumurtaların
(Oosit) erkekten elde edilen spermlerin vücut dışında özel laboratuvar
şartlarında döllenerek (bu döllenmiş

yumurta hücresine embriyo denir)
embriyonun bir veya bir kaçının
rahim içine yerleştirilmesi işlemi tüp
bebek işlemidir.
Kısırlık tedavisinin günümüzde en
bilineni tüp bebektir. Tüp bebeğin
yanında pek çok yeni teknikler
geliştirilmiştir ki bu teknikler kısırlık
tedavisinde kullanılmış ve hala kullanılmaktadır.

– Melda Arat

•

•
•

•
•

Şiddetli Endometriyozis hastaları: Her ay adet olmayı
sağlayan rahim içi dokusu rahim dışında yerleşirse
(yumurtalıklar, tüpler, karın iç zarı gibi) yapışıklıklar ve
kistler karakterize gebeliği önleyen bir hastalık oluşur.
Üç kez aşılama, en fazla altı kez (İntrauterin inseminasyon) yapılmış ve başarılı olunamamışsa
Kadında spermlerin tüplere geçişinin engellendiği,
tüplerin tıkalı olduğu durumlar (rahim filmi HSG ile
anlaşılır.)
Erkekte döllenmeyi engelleyen, spermin sayı, hareket
veya normal spermlerin düşük olması
Sebebi açıklanamayan kısırlık: Üç yılı geçmiş evlilik,
tüm araştırmalara rağmen çocuk sahibi olamayan ve
nedeni açıklanamayan durumlarda tüp bebek tedavisine geçilebilir. Kadının yaşı 35 yaşın üzerinde ise üç yıl
beklenilmez.

Kısırlık tedavisinde genel olarak yöntemlerin hepsi tüp
bebek olarak adlandırılsa da sperm sayısı bir ile on
milyon arasında ise direkt olarak tüp bebek tedavisi
bir milyondan az ise mikroenjeksiyon yapılmalıdır.
Mikro enjeksiyon (ICSI) güçlü mikroskoplar ve manipülatör kullanarak yapılır. Embriyolog yumurtanın
direk içine sperm hücresini enjekte eder. Bir yumurtaya bir sperm olacak şekilde verilir.
Tüp bebek tedavisi uzun yıllardır uygulanan yöntem
olmasına rağmen riskleri yok değildir. Bunlardan en
önemlisi çoğul gebeliklerdir. Bu nedenle ülkemizde
35 yaşın altında ilk veya ikinci tedavisini yaptıran
hastalara tek Embriyo transferi uygulanmaktadır.
Bundan başka en sık sorun yumurtalıkların ilaçlarla
aşırı uyarılması ile oluşan karın içinde sıvı birikmesi ve
şişkinlik ile karakterize hastanede yatmayı gerektirecek kadar ciddi bir sorundur ki tecrübeli ellerde % 1’
den daha az görülmektedir.

Tedavi aşamalarına gelince;
Önce yumurtalıklar uyarılır. Burada amaç mümkün
olan en az miktarda ilaç kullanılarak çok miktarda
yumurta gelişimini sağlamaktır. Yumurtalıkların olgunlaşmasını sağlayan iğne yapıldıktan sonra anestezi altında olgun yumurtalar toplanır. Laboratuvar
ortamında döllenir. (IVF-ICSI)
Döllenen embriyolarda en iyi kalitede olan embriyo transfer edilir. Transfer işleminden sonra gebeliği
desteklemek için yardımcı ilaçlar verilir. On iki gün
sonra gebelik testi yapılır.
Bundan sonraki aşamada gebeliğinizin gerçekleşmesini diler, sağlıkla sonuçlanmasını temenni ederim.
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Günümüzde gelişen teknoloji
ile birlikte çocuk sahibi olmak
isteyen çiftlerin çoğu arzularına ulaşabilmektedir.
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Osmanlı Devleti’nin
temelleri Kütahya
Domaniç’te atılmıştır.

Simgesi çini ve porselen
olan bir şehirde ilk tercih
edilen hediyelik eşyalar
tabii ki de çini sanatının
ürünleri ve porselen
eşyalardır. El sanatlarının
da hala yaygın olarak
yapıldığı yörede tabakçılık,
yemencilik, nalbantçılık
ürünlerini satın alabilirsiniz.

Köşe Yazısı

Röportaj

İbrahim Üzülmez’in futbol
sevgisi ve ilgisi nasıl başladı?

İBRAHİM
ÜZÜLMEZ
Futbola
Adanmış
Bir Hayat…

Futbola başlamam biraz ilginç.
İstanbul’a gelme imkanımız olmadığı için Kocaelispor’u izleyebiliyorduk ancak. Ağabeyimle birlikte hiçbir maçını kaçırmazdık.
Metin Tekin’e hayrandım. Hayaller
olmadan yaşanmaz. Köy takımında
oynarken Kocaeli Köy Hizmetleri
başkanı tesadüfen beni görmüş ve
beğenmiş. O zaman 3. Lig’de
amatör futbolcular toplanırdı. O takımlar profesyonel takımlarla maç yapardı. Yine öyle bir maç için
Balıkesir Gönen’e gitmiştik. Oradaki seçmelerde
iyi oynayınca beni Gönenspor’a transfer ettiler. Ardından Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir
Çelik SK, tekrar Kardemir
Karabükspor, Amasyaspor ve
tekrar Kardemir Karabükspor gibi
kulüplerde forma giydikten sonra
Gaziantepspor’a transfer oldum.
Hayalim siyah beyaz renkler altında ter dökmekti. Şükürler olsun
Allah bu hayalimi 2000-2001 sezonunda nasip etti. Beşiktaş´ın

100. yıldaki şampiyon kadrosunda yer almak ve tarihe geçmek
ayrı bir gurur ve onur benim için.

İbrahim hocam öğrendiğimiz
kadarıyla baban futbol
oynamana hiç sıcak bakmıyormuş. Bu engeli nasıl
aştın?

Top koşturmak mı, koşturtmak
mı daha zor?

Kesinlikle teknik adamlık daha zor
diyebilirim... Her biri farklı karakterlere sahip ortalama 25-30 kişi,
yaptıracağınız antrenman, oynatacağınız sistem, seçeceğiniz 11,
rakip analizleri... Bunları hep teknik
adam yapıyor. Oyuncu antrenmanını yapar, duşunu alır, yemeğini yer, görev verildiği takdirde çıkar
maçını oynar. Teknik adamın
sorumlulukları ve yükü daha
ağır... Bu nedenle oyuncudan çok daha fazla mesai
harcar.

İbrahim hocam hem
futbolcu hem de
teknik adam olarak
şampiyonluk yaşayan
ender isimlerden birisin.
Hangi şampiyonluk sana
daha fazla keyif verdi?

Okul
takımında
oynadığım
dönemlerde kolum kırıldığı için
babam futbol oynamama izin vermiyordu. Ancak amatör kümede
oynamaya ve para kazanmaya
başlayınca yumuşamaya başladı. :)

Şampiyonluk; yaptığımız işin meyvesidir. Hem futbolcuyken hem
teknik direktörken şampiyonluğu
yaşamak tarifsiz bir mutluluk…
Yeterli mi? Değil! Daha büyük
başarılara daha büyük hedeflere
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Yeşil sahaların en samimi isimlerinden
biri olan İbrahim Üzülmez ile birlikteyiz.
Duayen isimle futbola dair birçok konudan konuştuk. Oldukça yoğun günler
geçirmesine rağmen röportaj teklifimizi
kabul ederek bizleri kırmayan İbrahim hocaya bir kez daha teşekkür ediyor, sizleri
bu keyifli söyleşiyle baş başa bırakıyoruz.
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Röportaj

ulaşmamız gerekiyor. Mesleğimle ilgili geriye dönüp baktığımda;
Beşiktaş takımında 11 yıl oynamak böyle büyük bir kulüpte kaptan olmak, bu takımın kaptanlığını
yapmak benim için çok gurur
verici bir şey. Aynı zamanda çok
önemli teknik adamlarla çalıştık;
Del Bosque, Tigana, Schuster,
Denizli, Lucescu gibi… Her hoca
size yeni bir şeyler katıyor, ben de
öğrendiğim şeyleri kendi bilgi ve
birikimimle beraber teknik direktör
olarak futbolcularıma anlatmaya
çalışıyorum. Takım olarak hiçbir
zaman geriye dönmeyeceğiz,
her zaman hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyecek ve başarıya
doğru giden yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Futbolculuk ile
teknik direktörlüğü keyif açısından kıyasladığımda ise ikisinin de
keyifli olduğunu söyleyebilirim
ama teknik direktörlükte başarılı
olmanın daha zor olduğunu da
belirtmeliyim. Çünkü takım liderisin ve 25-30 farklı karakteri yönetiyorsun. Dolayısıyla oyuncu grubunu bir araya getirerek hedefe
ulaşmak çok da kolay bir iş değil.

Röportaj

Futbolcu İbrahim teknik
direktör İbrahim’in transfer
listesinde kendine yer bulur
muydu?

Futbolcu olarak işine, armasına ve
camiasına sahip çıkan, sadık olan
ve amatör ruhla ama profesyonelce işini en iyi şekilde yapan,
bütün hocaların da vazgeçemediği
ve sahada yer verdiği birisiydim. Tüm bu unsurlardan dolayı
açıkçası teknik direktör olarak
ben de futbolcu İbrahim Üzülmez’i kendi
takımıma transfer
etmekte hiç tereddüt yaşamazdım.
Mücadeleyi
seven,
saha
içerisinde
çalışkanlığı,

enerjisi ve coşkusuyla arkadaşlarına örnek olan oyuncuyu neden
tercih etmeyeyim ki?

Takım planlamasını yaparken
önceliği nelere veriyorsun?

Takım planlamasının en önemli unsurları oyunculardır. Oyuncunun
yeteneğinden ziyade karakteri
benim için çok önemlidir. Hangi işi
yaparsanız yapın hedefinize ulaşmak için var gücünüzle çalışmanız

gerekir. Bu çerçeve içerisinde
yapılanmaya başladık. Yavaş yavaş
oyuncularla beraber ön görüşme
yapıyoruz. Çok kolay olmuyor
tabi ki, mali tabloyu da göz önüne
almak gerek. Dolayısıyla yeni
yapılanma içerisinde Çaykur Rizespor Takımı’na sahip çıkacak,
formamızı ileriye taşıyacak oyuncu grubuyla çalışmak istiyorum.
İnşallah bunu da başaracağız, bu
konuda kimsenin şüphesi olmasın.

Futbol oynadığın yıllarda
hangi teknik adamlardan
etkilendin?

Del Bosque, Tigana, Schuster,
Denizli, Lucescu, Ertuğrul Sağlam,
Rıza Çalımbay, Scala... Çok teknik
adamla çalıştım. Lucescu’nun taktik bilgisi, Mustafa hocanın sevk ve
idaresi, Del Bosque’nin sevecenliği... Her hocanın kendine has

Futbolcu İbrahim Üzülmez
yedek kulübesinde çok oturdu mu?

Herkesin teknik
direktör olduğu, herkesin
futboldan
anladığı
bir ülkede
teknik
direktörlük
yapmak
nasıl bir
duygu?

Çok
kolay
değil. Tribündeki insanlar “Bunu
niye
değiştirdin,
bunu niye oynatıyorsun?” diyebiliyorlar. Hatta
tribündeki her kişiye birer
kağıt kalem vererek ilk
11’i oluşturmasını isteseniz emin olun
yüzde 80’i değişik
11’le
önünüze
gelecektir. Türkiye’de teknik direktörlüğü anlatmak-bilmek
k o l a y d ı r
ama
eyleme
geçirmek zordur.
Nitekim
radyo kanallarında ya da
televizyonlarda
birçok futbol
yorumcusu var.
Saygı duyuyorum yorumculara ama konuşmak ayrı bir şey
onu eyleme dökmek çok daha ayrı
bir şeydir. Teori ayrı
pratik ayrıdır. O pratiği
yapmak da çok kolay bir iş
değildir. Geçmiş dönemde 11 sene
Beşiktaş formasını gururla taşıyan
ve en çok eleştirilen isimlerden biri
olarak eleştirilerden beslenmek
gerektiğine inanıyor, oyuncularıma da bunu anlatıyorum. Eleştiriler

“Keşke bu işi Türkiye’de yapmasaydım” dediğin zamanlar oldu mu?

Ülkemi ve yaptığım işi, sporu çok
seviyorum. Yaptığım işin kolay olmadığının bilincindeyim ama hiçbir
zaman keşke bu işi Türkiye’de yapmasaydım demedim. Her zaman,
ülkemize ve futbolumuza sahip
çıkmamız gerektiğini söylüyorum. Zorluklar muhakkak olacaktır.
Maalesef başarılı insanları eleştiren
ve ne hikmetse onları paçalarından tutup aşağı çekmeye çalışan
insanlarımız var. Ama dediğim gibi
bunlara takılmadan işimizi en iyi
şekilde yapacağız. İyi ki bu ülkede
doğmuşum iyi ki bu ülkenin sporcusu olmuşum. Bu konuda hiçbir
zaman pişmanlık yaşamadım.

Türk Futbolunun en büyük
sorunu nedir?

Türkiye’deki en büyük sorun insanlarda fanatikliğin spor sevgisinin
önüne
geçmesidir.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini biliyorsunuz, centilmenliğe yakışmayacak hareketler yüzünden maçın
ertelendiğini gördük. Futbol terörü
artmaya devam ederse ülkemiz
spor ve futbol anlamında
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özellikleri var. Hepsinden bir şeyler
almaya çalıştım. Onları gözlemliyordum, şimdi de oyuncularıma
aktarmaya çalışıyorum. Oyuncularıma iyi davranmaya, hakkani-

bizi yıkmayacak, zayıflatmayacak
aksine güçlendirerek yolumuza
devam etmemizi sağlayacak ve
bizler de takımca kendi bildiklerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
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Çok az yedek kulübesinde
kaldım. Sadece sakatlığım
döneminde
oynatılmadım.
Oynamadığım zaman çok
üzülüyordum ve ilk idmanı
bekliyordum. Oynamayan
adam üzülsün ama küsmesin.

yet duygusuyla adalet dağıtmaya
çalışıyorum. Ama onlardan da tek
bir şey istiyorum: Disiplin... Disiplin, sevgi-saygı ve arkadaşlık
şart bulunduğun takımda yoksa
başarı gelmez.

Köşe Yazısı

Röportaj

İnancım ve ailem. Vicdanlı bir insan olmaya çalışıyorum. Hatalarım
muhakkak vardır ama önemli olan
niyettir. İyi niyetimi kaybetmeden
yaşantımı devam ettirme gayretindeyim. Bunların dışında mesleğimi
en iyi şekilde icra etmek en büyük
hedeflerim arasındadır, inşallah
başarılı olurum.

kez daha tebrik ediyoruz.
Oldukça zor bir sürecin
içine girmeye hazırlanan
Rizespor’da sezon çalışmaları
başladı mı ve taraftarları
heyecanlandıracak gelişmeler var mı?

larımıza başladık. Hazırlık süreci ve
transferler dışarıdan görüldüğü kadar kolay olmuyor ama inanıyorum
ki başkanımız bu işin yavaş yavaş
duayeni olmaya başladı. Bizlere
de inanıyor, güveniyor. Umarım bu
düşünceler içerisinde önümüzdeki sene Çaykur Rizespor Takımı’nı
hedefine
ulaşmanın
sevincini
yaşayan bir takım haline getiririz.

Yıllardır Çekmeköy’de
yaşayan, havasını teneffüs eden bir birey olarak
ilçemizle ilgili neler söylemek
istersin?

runumuz ise ülkemizde yabancı
oyuncuya duyulan aşırı sevgi. Aynı
sevgi yerli oyunculara yansıtılmalı
ve aynı şekilde yerli oyunculara
sahip çıkmalıyız, onlara karşı ön
yargılı olmamalıyız. Kendi oyuncularımıza sahip çıkarak onların
da futbolumuzu temsil ettiğinin
bilincinde olmamız gerekiyor.
İbrahim Üzülmez olarak her takım
taraftarı tarafından sevildiğimi
bilmek beni çok mutlu ediyor, futbolculuk dönemimde aynı değeri
görmemekle ilgili üzgünlüğüm var.
Yerli futbolcu bulmak konusun-

da da zorlanıyoruz, bu konuda alt
yapılara da destek vermek gerekiyor. Alt yapılara destek
verirken hocalarımızın hak ettiğini
de vermeliyiz, maddi olarak yatırım
yapmalıyız. Herkes A takımının
başarılarına odaklanmış durumda, altyapıya önem veren bir ülke
olduğumuzu
söyleyemiyorum
maalesef.

İbrahim Üzülmez’in hayatında ‘Olmazsa olmaz’ dediği
şeyler nelerdir?

Çekmeköy Belediyesi ve
Çekmeköy2023 ailesi olarak
şampiyon Rizespor’u bir

Çalışmalarımıza başladık, kadro
yapılanmasının hazırlığı içerisindeyiz. Her şeyden önce Çaykur
Rizespor’la ilgili son dönemde
oluşan olumsuz algıları yıkmamız
gerekiyor. Olumsuz algıları yıkabilecek, bize sahip çıkan çok
değerli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere her
zaman sahip çıktı ve destekledi.
Bu özel ve güzel kenti daha ileriye taşıyabilmek adına çalışma-

Röportaj - Soner Kartal
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çok daha büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Bizim futbol camiası olarak
hoşgörüye, sevgiye ihtiyacımız var.
Futbolu fanatizmin son noktası,
ölüm-kalım mücadelesi olarak
görmememiz lazım. Sahalara yabancı cisim atılması, Şenol hocaya
yapılanlar vb. derken maalesef
Türkiye’nin futbolu her geçen gün
geriye gidiyor. Maç sonu yenilsek
de yensek de bu maçın bir spor,
futbol olduğunu bilerek sonucu
olgunlukla karşılamamızla birlikte
futbolda ilerleme şansı elde ederiz
diye düşünüyorum. İkinci bir so-

Bir
gün
Milli Takım’ımızın teknik
direktörü olarak sahaya çıkarsam hedefime
ulaşmış olurum, şu anki
hedefim budur. Bu konuda başarılı olur muyum
bilemem, Allah bilir. Ama bu
hedef doğrultusunda futbol yolculuğuma devam ediyorum. Başarıya
giden yollar çetrefilli ve dikenlidir.
Ama zorlu yollarda yürümeye kendimi her zaman hazırlamışımdır,
inşallah bu düşünceler ışığında ay
yıldızlı milli formamızı giymiş sporcularımızın teknik direktörü olarak
sahaya çıkmayı Allah bana nasip
eder.
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Neyi başarırsan
mutlak başarıyı
elde etmiş olursun?

Başkanımız Ahmet Poyraz’a sizin
aracılığınızla çok selamlarımı iletiyorum. Yıllardır Çekmeköy’de
ikamet eden bir vatandaş olarak
ilçemizi çok seviyorum. İkamet
ettiğim ilk dönemlerde Çekmeköy çok daha sakin ve sessiz bir
ilçeyken bölgemize olan ilginin
artmasıyla birlikte kalabalıklaşmaya başladı. Yine de şehirleşirken
doğasını ve yeşilliğini korumasıyla ben ve ailem dahil
birçok kişinin gönlünü
mest eden bir ilçe olmaya devam ediyor. Hatta
önümüzdeki dönemlerde
Çekmeköy’de
çok ciddi yatırımlar
gerçekleştirmeyi istiyorum. Yıllarca ikamet ettiğim ve çok
sevdiğim ilçeye bir
nebze de olsa katkı sağlayabilmek beni
çok mutlu eder doğrusu.
Çekmeköy2023
okurlarına; eğer Çekmeköy’ü hiç görmediyseniz güzelleşen havalarla
birlikte minik bir gezintiyle ilçemizin ormanlarını, barajı ve temiz havasını keşfetmenizi ısrarla öneririm.

Köşe Yazısı

Burun ameliyatı sonrası
neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli?
Burun içinde mukoza iyileşmesi tamamlanana kadar 2-3 hafta
boyunca oluşan kuruma ve kabuklanma için tuzlu su içeren

Burnunuzda tampona bağlı olarak
burun tıkanıklığı, hapşırma hissi,
pembe renkli kan sızıntısı, hafif bir
baş ağrısı, gözlerinizde sulanma
gibi yakınmaların olması doğaldır.
Kullandığınız ilaçlar sizi rahatlatacaktır. Bu yakınmalarınız tampon
alındıktan sonra azalacak ve birkaç
hafta içinde de kaybolacaktır.
Tamponun
kenarından
sızan
pembe, kırmızı renkli, sızıntı
kanama değildir. Normalde var
olan burun salgısının tampon
nedeniyle artması ve ameliyat yerindeki kan pıhtılarını
sulandırması sonucu meydana gelir. Ancak damlama
seklinde, kırmızı renkli, taze
kanama varsa hekiminize
bildirmeniz gerekmektedir.

BURUN ORTA BÖLÜM
EĞRİLİĞİ
(NAZAL SEPTUM DEVİASYONU)

sonrası hastanın durumuna göre 5-6 saat gözlem altında tutulup veya ameliyat günü hastanede kalıp ertesi gün burun temizliği yapılarak taburcu edilmektedir.
Burun ameliyatlarında özellikle iyileşmenin düzgün
olabilmesi için silikon plakalarının 5-7 gün arası burunda tutulması önem arz etmektedir. Hastalar genelde silikon plakaları biraz rahatsız edici bulabilir fakat
burun orta kısmının sağlıklı iyileşmesi için bunlar gereklidir. Silikon plakaları kullanmadığımız zaman daha
farklı sıkıntılarla karşılaşma olasılığımız mevcuttur.

Sadece deviasyon ameliyatı olan
hastaların kullanılan teknikten
bağımsız olarak gözlük takmalarında sakınca yoktur.
Ameliyat sonrası kanamayı önlemek için burnunuza tampon veya
silikon kalıp konulabilir. Doktorunuzun başka bir önerisi olmazsa
bu tamponlar aynı gün, 1 veya 2
gün sonra alınacak, silikon plakaları 5-7 gün sonra alınacaktır.
Hasta ameliyattan sonra çıkış
saatinden itibaren en erken 3 saat
sonra su içebilir. Daha erken su
içilecek olursa bağırsak hareketleri
normale dönmediği için kusma
yan etkisi gözlemlenebilir.
Ancak bu süre içinde dudaklar
su ile silinebilir. Sıvı gıda alımı ise
ameliyattan çıktıktan en erken 4
saat sonra olmalıdır.

Tamponlardan dolayı boğazınızda
kuruluk hissi, hafif yanma ve boğaz
ağrısı olacaktır. Bu yakınmalarınız
genel anestezi sırasında yerleştirilen anestezi borusu nedeniyle
3-4 gün kadar sürecektir. Oda sıcaklığında içeceklere boğazınızı
nemli tutmanız ve bol sıvı almanız
bu yakınmalarınızı azaltacaktır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

İstirahat ediniz. Aşırı egzersizden, yorucu günlük faaliyetlerden sakınınız.
Dumanı tüten her türlü çay,
kahve ve çorba gibi gıdaların
alımından uzak durunuz.
Başınız kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde yüksek
yastıkta yatınız.
Yerden bir şey almak gerekirse
dizinizi yere koyarak ve öne
çok eğilmeden alınız.
Sümkürmeyiniz.
Öne eğilmeyiniz. Ağır kaldırmayınız.
Çok sıcak ve buharlı banyodan
sakınınız.
Güneşte kalmaktan, güneş
banyosu yapmaktan sakınınız.
Aspirin türü kanamayı arttırıcı
ilaçlar kullanmayınız.
Tamponlarınızı kendiniz çıkarmayınız.

Tamponlarınız
alındıktan sonra
•

•

•

Burnunuzun içindeki yaraların
geçmesinin ve burun içi ödeminin azalmasının 3-4 haftada olacağını hatırlayınız. Bu
yüzden burnunuzda tamponlar alındığında tıkanıklık olabileceğini unutmayınız.
Yara iyileşmesi sırasında burun içinde aşırı kabuklanmalar
olabilir. Günlük sprey ve krem
uygulaması yapmayı unutmayınız.
2-3 hafta kadar sümkürme
işlemi yapmayınız.
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Burun orta kısmındaki eğrilik eğer solunum fizyolojisini
bozacak miktarlarda ise cerrahi yöntemle bu eğri kısım
giderilmeli ve hastaya yaşam konforu sağlanmalıdır. Bu
ameliyata ise submukozal rezeksiyon veya septoplasti ismini vermekteyiz. Ameliyatı yapmadan önce tüm
hastalarımızın anesteziye uygun olup olmadığını tetkik
eder, ameliyatı genel anestezi altında ağrısız şekilde
gerçekleştiririz. Fakat durumu genel anesteziye uygun
olmayan hastalarda ise burnu uyuşturarak yapmak da
bir seçenek olarak hastalara sunulmaktadır. Ameliyat

tama yakın eğrilik olabilir. Orta kısımdaki eğrilikler de hastada burun tıkanıklığı,
horlama, nefes darlığına ve özellikle
uykuda ağzı açık uyumaya sebep olur.
Bu şikâyetlere sahip hastalar da mutlaka septum deviasyonu var demek zordur. Başka sebeplere bağlı olarak da bu
şikâyetler ortaya çıkabilir. Bu yüzden
öncellikle KBB hekimleri tarafından
hastanın
değerlendirilmesi
uygun
görülmektedir. Ayrıca her eğrilik ameliyat endikasyonu olarak görülmemelidir.

Hastaların deviasyon ameliyatı
sonrasında 6 hafta boyunca burunlarını darbeden korumaları gereklidir. İki hafta sonra darbe riski
olmayan spor aktivitelerine 1 ay
sonra yüzmeye başlayabilirler.

•
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Op. Dr. Melik AYVERDİ
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Uzmanı

Her iki burun pasajını birbirinden ayıran
eşit boşluğa septum denir. Bu orta
bölümün ön kısmı kıkırdak, arka kısmı
kemikten oluşur. Bu kısım sayesinde her
iki burun deliğimizi dönüşümlü olarak
kullanırız ve bu, solunum fizyolojisi açısından çok önemlidir. En önemli
yaşamsal fonksiyonumuz olan solunumun başlangıç organı olan ve dar
kanallardan oluşan burun içerisindeki
milimetrik değişikliklerin bile hava akımı
üzerinde önemli etkisi olabilmektedir. Burun orta bölümünde kısmi veya

temizleyici spreyler ve yumuşatıcı
damla ya da spreyler kullanılmaktadır.

Ameliyatın olduğu gün ve ertesi gün ameliyat sırasında yutulan
kan nedeni ile büyük abdest siyah renkli gelebilir veya ameliyat
günü hasta kahve telvesi seklinde
kusabilir. Bu durumdan endişe
edilmemeli, devam ederse hekiminize bildirmeniz gereklidir.

Tamponlarınız
alınıncaya kadar

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

ÇOCUĞUMUN OKULUNU

NASIL VE NEYE GÖRE
SEÇMELİYİM?

olacaktır. Çünkü çocuğun duygu
durumu, yetenekleri, ilgi alanları, düşünme becerileri ve hızı,
davranışsal hareketlilik düzeyi,
akademik ve gelişimsel altyapısı,
güçlü ve geliştirilmesi gereken
yanları iyi tanınmalıdır. Bunun
için eski okulunun ona dair
gelişim raporları, öğretmenleri
ya da psikologlardan destek
almak oldukça faydalı olacaktır.

Her çocuk farklı,
eğitimleri aynı
olamaz

Çocuğunuz için doğru okul demek; “ona uygun, onun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilen, yetenek ve yönelimlerini fark edip bunlara uygun eğitim planı sunabilen okul”dur.

Yetenek ve ihtiyaçlar çok önemli
Sacide Hürriyet Şimşek
Yön Koleji Okul Müdürü

Çocukların yeteneklerinin açığa
çıkarılması çok önemli çünkü
sağlıklı eğitimin yolu ve iş hayatındaki başarının anahtarı hem kişiye
özel eğitim-öğretimden geçiyor
hem de uygun eğitim modelinden. Velilerin çocukları için okul
seçerken karmaşa yaşamaları gayet
normal. Anne ve babalar okul seçiminde farkında olmadan pek çok
var olan gerçek ve bilinçaltı faktör

arasında karmaşaya düşebiliyor.
Burada anne babanın olabildiğince
objektif şekilde cevaplaması gereken soru ‘’Çocuğumun diğer
çocuklara göre öne çıkan üstünlükleri ve eksikleri nelerdir?’’ olmalıdır. Anne babanın ne beklediği
şüphesiz ki çok önemlidir ancak en
az bunun kadar önemli ve değerli
diğer bir mesele ise çocuğun ihtiyaçlarıdır.

kapılarak kendilerini suçlu hissetmesi yerine, çocuklarını iyi tanıması
ve onun ihtiyaçlarını görebilmesi,
karar verirken en rahatlatıcı yol

deney gibi yöntemlerin kullanılıp kullanılmadıkları, ezber
mi yoksa kalıcı bir öğrenme mi
hedefledikleri, ödevin verilip
verilmediği gibi sorular mutlaka
sorulmalıdır. Her çocuğun farklı
olduğunu kabul etmek, bilgiyi
doğrudan öğrenmekten çok, bilgiyi nasıl öğrenebileceğine dair
gerekli becerileri kazandırmayı
hedefleyen, öğrenciye kapsamlı ve içeriği geniş öğrenme ve
deneyim olanağı sunan okulları
tercih etmek ise her zaman daha
faydalı olacaktır.

Ünlü değil, doğru öğretmen başarıyı getirir
Yetenek eğitimi, akademik
başarı, yabancı dil gibi alanların
ne olduğunu öğrenmek, çocukların beklenti ve ihtiyaçlarıyla
paralel olup olmadığını anlayabilmek adına önemli. Çünkü
okul seçimi çocukların uzun
süreli çıkacağı yolda benimseyeceği yapıyı ve ait olacağı grubu
da seçmek gibi… Bu nedenlerden dolayı okul seçerken en
önemli belirleyicilerden biri
“öğretmenlerdir.” Ancak önemli
olan, öğrenciyi her okulda var
olan, ismi öne çıkan öğretmene
ya da sınıfa yerleştirmek değil,
çocuğunuza uygun öğretmen bulabilmektir… Her çocuk

biriciktir ve özeldir. Doğru
öğretmen seçimi, çocuğun
akademik başarısının yüzde
50’den fazlasını belirleyen en
önemli faktördür. Kuralları net,
güven veren, koşulsuz kabul
eden, öğrencisinin davranışlarını
öngörebilen, öğrencisinin yetenek ve yönelimlerine uygun
yönlendirebilen öğretmen her
çocuğun ihtiyacıdır. Çocuğun
özellikleri ve ihtiyaçlarıyla
öğretmenlerin özelliklerinin
doğru eşleştirilebilmesi içinse
birçok okulda öğrenci ve veli ile
kayıt dönemi öncesi ve sonrası
bireysel Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik Birimlerince (PDR)

görüşmeler yapılır. Yapılan bu
görüşmeler ve bu görüşmelerden alınan geri bildirimlere göre
ise sınıflar belirlenmektedir. Bu
görüşmelerde olabildiğince açık
olmaksa çocuğunuzun doğru
sınıfta olmasının temelidir. Aynı
zamanda çocuğunuz için tercih
edeceğiniz okulun tanıtım günü
ve etkinliklerine katılmak, sosyal
medya paylaşımlarını, resmi web
sitelerini, geçmiş ve şimdiki veli
yorumlarını incelemek ve birden
fazla kaynaktan tüm bunları teyit
etmek doğru karar vermeniz
konusunda size yol
gösterecektir.
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Ailelerin çocukları için okul
seçerken yaptığı en büyük hata, en
ideal, en mükemmel okulu seçme
çabası. Anne ve babaların endişeye

tenek ve yönelimlerini fark edip
en uygun eğitim planını sunabilen okullarda okutulması şart.
Her ne kadar tüm okullarda Milli
Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği
eğitim programları uygulanıyor
olsa da, programların uygulama
şekilleri, öğrencilerin öğrenme
süreçlerine katılımı, ödev verme
politikaları, proje çalışmaları
gibi süreçlerle ilgili okullardan
mutlaka bilgi alınmalıdır. Ders
işleme tekniklerinin nasıl olduğu,
teknolojik aletleri eğitim içinde
nasıl kullandığı, uygulayarak,
yaşayarak öğrenme, gözlem ve
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Psikolog desteği faydalı olur

Anne ve babalar için okulun fiziki
yapısı, donanımı, sosyal faaliyetleri hayli önemli. Çünkü tüm
günlerini okulda geçiren çocukların ders aralarında ve ders
dışında kendi için keyifli deneyimler elde etmesi onların okula
bağlılığını artırıyor. “Çocuğun
okula aidiyet duygusunun ise
akademik başarıdaki yeri azımsanamaz. Fakat okul tek başına
bir binadan ibaret değildir. Okulu
tanımlayan asıl değerler, okulun
kendine özgü geliştirdiği eğitim
modeli, programı ve eğitime
bakış açısıdır. Çocukların ye-

Haber

ÇEKMEKÖY’DE RAMAZAN COŞKUSU
Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Müftülüğü’ nün düzenlediği programlarla Ramazan Ayı’nın maneviyatı Çekmeköy’de bir başka yaşanıyor.

Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Müftülüğü’nün
işbirliği ile her gün farklı bir camide düzenlenen Ramazan programlarında; Naat-ı Şerif, Kur’an-ı Kerim
Tilaveti, Enderun Teravih’i, Çift Ezan Çift Sala, Sohbet,
İlahi ve Kasideler yer alıyor. Düzenlenen programların ardından cami cemaatlerine şeker ve limonata
ikramında bulunuluyor.
İlki Merkez Mahallesi Ensar Camii’nde düzenlenen
programda, Ramazan Ayı’nın maneviyatına dikkat

çeken Başkan Poyraz “İlçe müftülüğümüzle yaptığımız koordineli çalışmalarımızla her
akşam farklı bir camimizde bu programlarımızı
gerçekleştiriyoruz. Kılacağımız teravih namazlarının
ardından cemaatimize limonata ve şeker ikramında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı Ramazan Ayı’nın
maneviyatını hissedecekleri programlarımıza
bekliyoruz“ dedi.

İBADETHANELER

RAMAZAN’A HAZIR

Çekmeköy Belediyesi Ramazan hazırlıkları
kapsamında ilçedeki camilerin iç ve çevre
temizliğini tamamladı.

BİNLERCE VATANDAŞ

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Ömerli Sokak İftarı’nda binlerce vatandaş aynı sofra etrafında bereketi
paylaştı. Çekmeköy Belediyesi’nin geleneksel olarak
düzenlediği sokak iftarında bu yıl ilk adres Ömerli Mahallesi idi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poy-

raz’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve binlerce vatandaşın aynı sofra etrafında toplandığı iftar programına,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve Ömerli
Mahalle Muhtarı Hüseyin Uygun da katıldı.
Kur’an tilavetiyle başlayan iftar programında Ömerli
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Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, Ramazan Ayı münasebetiyle ibadethanelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Halıların yıkanması, camların silinmesi, ayakkabılıkların ve seramik yüzeylerin temizlenmesi gibi birden çok işlemin yapıldığı çalışmalarda
ekipler titizlikle çalıştı.
Vatandaşların ibadetlerini daha iyi ortamlarda
yapabilmeleri için çalıştıklarını belirten Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şunları ifade etti:
“Çekmeköylülerin Ramazan ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çeşitli hazırlıklar yaptık. Bu hazırlığımız da onlardan biri. Bu yıl iftar
programlarının ardından camilerimizde düzenlenecek programlarla Ramazan’ın maneviyatını hep birlikte yaşamayı amaçladık. Tüm vatandaşlarımızı bu programlarımıza bekliyoruz.”
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İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Haber

Haber

Mahallesi sakinlerine seslenen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Ramazan
Ayı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Davetimize icabet edip
bugün bizlerle aynı sofra etrafında iftarını
açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarımızda Mehmetçiklerimizi, devletimizi ve dünyada zulüm gören Müslüman
kardeşlerimizi unutmayalım” dedi.
kişiyi aynı sofra etrafında buluşturacak sokak iftarları
öncesinde, yemeklerin yapıldığı fabrikada çeşitli denetimler yapıldı. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel ve beraberindeki yetkili personeller;
kullanılan malzemelerin tazeliği, son tüketim tarihleri
ve fabrikanın hijyenik ortamı hususlarını gözeterek yemek fabrikasını denetledi ve çeşitli konularda bilgiler
aldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Ramazan

Ayı’nda binlerce Çekmeköylü vatandaşımız ile aynı
sofra etrafında Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz.
Vatandaşlarımızın iftarlarını hem sağlıklı bir ortamda
hem de iyi bir menüyle yapmaları bizim için son derece
önemli. Ekiplerimizle birlikte sokak iftarlarımızda
yer alacak yemeklerin yapıldığı fabrikada denetimler
yapıldı. İlçemiz sakinleri bu Ramazan’da da sağlıklı ortamlarda yapılan yemeklerle iftarlarını açacaklar” dedi.

İFTAR SOFRASI

ALEMDAĞ MAHALLESİ’NDE KURULDU

KAZANLAR
İFTAR SOFRALARI İÇİN
KAYNIYOR

Çekmeköy Belediyesi sokak
iftarlarında adres Alemdağ Mahallesi
İlim Caddesi’ydi.
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Ramazan ayı dolayısıyla hummalı
bir çalışma başlatan Çekmeköy
Belediyesi, Ramazan Ayı'nda binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor. İftar sofrasına katılamayan; engelli, yaşlı ve ihtiyaç
sahiplerinin ise iftar paketleri evlerine kadar götürülüyor.
Ramazan Ayı boyunca binlerce
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Çekmeköy Belediyesi,
sokak iftarları için
hazırlanan yemeklerin
yapıldığı fabrikayı
denetledi.

Haber

Çekmeköy Belediyesi sokak
iftarlarında,
Alemdağ
İlim Caddesi’nde mahalle sakinleriyle bereketi paylaştı. Binlerce Alemdağlının
katıldığı iftar
programına; Çekmeköy
Belediye
Başkanı
Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı
ve Alemdağ Mahalle Muhtarı Murat
Altun katıldı.
Mahalle sakinlerine
iftar
programına
katıldıkları için teşekkür
eden Çekmeköy Belediye

Haber

Başkanı Ahmet Poyraz
“Ramazan ayında farklı mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşmaya devam
ediyoruz. Bu sofralar
etrafında bereketi
paylaşıyoruz. Rabbim
tutuğumuz oruçları kabul etsin. Bu mübarek
aylarda dünyanın
çeşitli yerlerinde
zulüm altında olan
Müslüman kardeşlerimizi dualarımızda
unutmayalım” dedi.
Programın ardından
Başkan Poyraz cemaate
limonata ikramında bulundu.

Toplam Ödül 65 Bin TL
Son başvuru tarihi 1 Eylül 2018 olan
yarışmada başvurular
www.cekmekoykisafilm.com adresinden
alınıyor. Yarışmanın sonunda birinci seçilen
filme 20 Bin TL, ikinciye 15 Bin TL, üçüncüye
10 Bin TL verilecek. En İyi Komşuluk Özel
Ödülü’ne 5 Bin TL, Jüri Özel Ödülü’ne 5
Bin TL ve 5 film için 2’şer Bin TL mansiyon
ödülü sinemaya emek verenlerin olacak.
Birol Güven, Burak Hakkı, Erol Erdoğan,
Betül Soysal Bozdoğan, Turgay Tanülkü,
Azerbaycan’dan Mehriban Zeki ve Bosna
Hersek’ten Ahmed İmamoviç’in jüri üyesi olduğu yarışmada dereceye girenler
ödüllerini, 9 Ekim 2018 Salı günü düzenlenecek törende alacaklar.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Eskiden
komşular birbirlerine çat kapı gider, ikram için yarışır-

lardı; artık misafirlik bile randevu ile oluyor. Ramazan
sofraları, sıcacık komşuluk ilişkilerinin en güzel
haliyle yaşandığı yerlerden… Ramazan sofralarının bu
yılki kısa film yarışmamız için de iyi bir anlatım vesilesi olacağını düşünenler bu fırsatı kaçırmasın” dedi.

BAŞKAN POYRAZ LİSELİ GENÇLERLE

İFTAR SOFRASINDA BULUŞUYOR

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çekmeköy Belediyesi
Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın teması komşuluk. Büyük şehirlerde unutulmaya yüz tutan komşuluğun sinema aracılığıyla hatırlatılmasını amaçlayan
yarışmaya başvurular devam ediyor. Paylaşma ayı
olarak bilinen Ramazan’da paylaşılan sofralar berekete dönüşürken; bir yandan da kaybedilen komşuluk
ilişkilerinin hatırlanması için kayda alınıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; bu yıl
sonunda okullarından mezun olacak liseli gençler ve
aileleri ile iftar sofralarında bir araya geliyor. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde
gerçekleşen iftar buluşmalarında Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen mezuniyet törenleri de
yapılıyor.
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Komşuluk temalı Çekmeköy Belediyesi 3. Uluslararası Kısa Film
Yarışması’na başvurular devam
ederken; Ramazan sofraları çekilen
filmlere doğal plato oldu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, ilçedeki tüm devlet
liselerinde kurulacak iftar sofralarında lise son sınıf
öğrencileri ile buluşuyor.
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RAMAZAN’DA KOMŞULUK

Haber

Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesinde
gerçekleşen iftar programında; Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş
gençlerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.
İftarı programının ardından; yaş kütüğüne
okul birincisinin isim plakasını çakması, plaket ve diploma takdimi ile kep fırlatma töreni yapıldı.

Çekmeköy'de Ramazan
Bir başkadır kardeşim,
Çekmeköy'de Ramazan!
İyilikte yarış var;
Adeta durur zaman!

Nişantepe'yi görsen,
Mozaik bir yerleşim
Daha çok köye benzer;
Arzuladığım düşüm!

Her gün yemek ulaşır,
Fakire, fukaraya,
Allah'la kul baş başa;
Kimse girmez araya!

Bozhane yoluna bak,
Eski ralli yoludur,
Riva deresi akar;
Yeşillikle doludur!

Yönetim pek duyarlı,
Kalpten kalbe ulaşır,
Mahalle başkanları;
Kapı kapı dolaşır!

Köyle şehir iç içe,
Taşdelen denen belde!
Mesire yeri çok hoş;
Pek meşhurdur ezelde!

Daha neler isteriz,
Hak'tan hukuktan öte,
Alemdağ’ın Bülbül'ü;
Gele camım da öte!

Çekmeköy yıldız gibi,
Devamlı yükseliyor,
Bahar güneşi gibi;
İstanbul'a gülüyor!

Ömerli'yi görseniz,
Yeşilden öte yeşil!
Lal adamı getirin,
Buralarda dilleşir!

Spor salonu, parklar,
Bilgi evi isteriz!
Şair olsa n’olacak;
İzzettin'e küseriz!
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İzzettin Dönmez
Yaşayan Halk Şairi

HA

“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”
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1. AHMET (163-1617)
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Babası 3. Mehmet’in vefatından sonra tahta çıkan
Sultan 1.Ahmet henüz 14 yaşındaydı. Cülustan bir ay
sonra tertip edilen görkemli bir merasimle sünneti
gerçekleştirildi. Bu dönemin ayırt edici özelliklerinden biri “Kardeş Katli” usulü tatbik edilmediği ve bu
yüzden de Şehzade Mustafa’nın hayatına kastedilmemesi sebebiyle kansız bir
cülusun gerçekleşmiş olmasıdır. Şair ruhlu genç
padişahın ilk icraatı devlet işlerine fazlaca müdahil olan büyük validesi Safiye Sultan’ı bütün
maiyetiyle birlikte eski
saraya (Edirne’ye) göndermek suretiyle iktidardan
uzaklaştırmasıdır.
Sultan 1.Ahmet de babası
gibi ordunun başında hiç
sefere çıkmamıştır. Bu
yüzden onun devrinde
isyanlar eksik olmadığı
gibi duraklama devri de
toprak kaybı da devam
etmiştir.
Osmanlı
Devleti
bu
dönemde hem Avusturya hem de İran’la savaş
halindedir. Bu arada
Anadolu’da Celali İsyanları da yer yer devam
etmektedir.
Avusturya
cephesinde zor da olsa
Estergon Kalesi geri alınmış ve Kuyucu Murat Paşa tarafından yapılan uzun
görüşmeler neticesinde Zitvatorok Muahedesi diye
bilinen bir antlaşma imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’ne
vergi vermekle yükümlü bulunan Avusturya, bu antlaş-

ma ile vergi yükünden kurtulmayı başarır. Bunun nedeni de Celali isyanlarıyla uğraşmak durumunda olan
Osmanlı’nın bir hayli güç kaybına uğramasıdır.
Avusturya cephesinde olayların durulmasıyla birlikte,
Celali isyanlarını bastırmak niyetiyle oradan ivedilikle
ayrılmak zorunda kalan Kuyucu Murat Paşa, daha sert
tedbirlerle
isyancıların
üzerine
yürüyecektir.
Dürzi ve Kızılbaşlardan
oluşan pek çok isyancıyı
öldürmek suretiyle kuyulara attığı ve çok zulüm
yaptığı için “Kuyucu” lakabıyla anılan Murat Paşa,
3 yıl süren yoğun bir
mücadelenin sonunda
isyanı bastırır, ancak İran
seferine çıkmak üzere
iken Diyarbakır’da vefat
eder. Yeni sadrazam Nasuh Paşa’nın imzaladığı
Osmanlı-İran Barış Antlaşması ise “geçerli olmayan anlaşma” olarak
tarihe geçecek ve İran’a
taviz verilmesi sebebiyle
de bir hayli eleştirilecektir.

ERDEL
MESELESİ VE
GERİLEMENİN
İLK İŞARETİ
3. Mehmet devrinde Osmanlı idaresine ihanet ederek Avusturya’ya kapılarını açan Erdel Prensliği, halkın

isyanı karşısında zor durumda
kalmış ve Lala Mehmet Paşa’dan
yardım talep etmişti. Bu durum
Avusturya cephesinde yeni bir sorun demekti. Devlet Avusturya’nın
yanı sıra Eflak ve Boğdan ile canla başla uğraşırken, bir yandan da
Celali İsyanlarını bertaraf etmeye
çalışıyordu. Ayrıca bitmek bilmeyen İran savaşlarının da halk üzerindeki etkisi büyüktü. Bu arada
İran’a sefer hazırlığında olan Lala
Mehmet Paşa vefat etti.
Avusturya ile savaş devam ederken imzalanan Zitvatorok Antlaşmasıyla
Osmanlı
Devleti
Avusturya karşısında bir adım gerilemiştir. Nitekim tarihçiler, Osmanlı Devleti’nin büyümesinin bu
antlaşmayla durduğu görüşünde
hemfikirdir.
Böylece
Kanuni
devrinde Avrupa’ya kabul ettirilmiş
olan Osmanlı üstünlüğü son bulmuş, devletin Avrupa ülkeleriyle
hukuki eşitliği başlamıştı. Bunda
tabiatıyla yıllardır devam etmekte
olan Celali İsyanlarının rolü pek
büyük olmuştur.

TİCARİ
MÜNASEBETLER
Sultan 1. Ahmet devrinde Avrupa ülkeleriyle ticari alanda büyük
gelişmeler olmuştur. İngiltere,
Fransa ve Venedik ile olan ticari anlaşmalar yenilenmiştir.
Fransa ile olan anlaşma ise
diğerlerinden biraz daha
farklıydı. Buna göre İspan-

yol, Portekizli, Katalan, Cenevizli ve Floransalı tüccarlar Fransız
bayrağı altında ticaret yapabileceklerdi. Ayrıca Hollanda’ya da bir
ahitname verildi.

SULTAN AHMET
CAMMİİ’NİN
İNŞASI
Mimari tarihimizin en önemli yapıları arasında gösterilen ve
çeşitli özellikleriyle de sanat tarihinde haklı bir yeri olan Sultan
Ahmet Camii bu dönemde inşa
edilmiştir. 7 Kasım 1609’da yapılan
temel atma töreninde Şeyhülislam Mehmet Efendi, Üsküdarlı
Aziz Mahmut Hüdayi ve Veziriazam Kuyucu Mehmet Paşa, caminin temeline birlikte kazma vurmuşlardır. Sultan 1. Ahmet de altın
kazma ile buna iştirak etmiştir.

TÜTÜNLE TANIŞMA
Tarihi kaynaklara göre tütün ilk
defa 1601 yılında bir İngiliz tüccar
tarafından “şifalı ot” olarak İstanbul’a getirilmiştir. Zamanla keyif verici madde olarak kullanımı
yaygın hale gelen tütünün, Kanuni
devrinde keşfedilmiş olan kahve
ile birlikte içilmesi yaygınlaşır.
Ulemanın muhalefet etmesi hatta içilmemesi yönünde fetva vermesi de bu alışkanlığı önleyemez.
Çünkü tütün ve kahve tiryakiliği
ilmiye sınıfı arasında
bile hızla yaygın hale
gelmiştir.

Dönemin önemli tarihçisi İbrahim
Peçevi, konuyla ilgili olarak; “Kahvehanelerin duman olduğunu,
tiryaki lülelerinden çıkan dumanın
İstanbul sokaklarını kapladığını”
mizahi bir şekilde tasvir eder ve şu
ilginç ifadelere yer verir:
“İngiliz keferesi getürdüler ve bazı
emraz-ı rutabe şifa olmak namına
sattılar. Ehl-i keyften bazı yaran
keyfe müsaadesi vardır deyu
mübtela oldular, hatta kibar-ı
ulemadan ve ashab-ı devletten
niceleri ol ibtilaya uğradılar. Kahvelerde erazil ve evbaşin kesret-i istimalinden kahveler gök
tütün olup içinde olanlar biri
birin görmemek mertebelerine
vardı. Esvak ve bazarda dahi lüle
ellerinden düşmez oldu. Biri birinin yüzüne gözüne pof pof deyu
esvak ve mahallatı dahi korkuttular…” (1)
Sultan 1.Ahmet, ülkede içkiyi yasaklamış ancak Kanuni devrinden
sonra 2. Selim devrinde olduğu gibi uygulanamamış ve yasak
kaldırılmıştır. 1.Ahmet de içkiyi
yasak edip emanet-i hamr (içki
eminliği) adlı kurumu da lağvetmişti. Lakin bu yüzden hazine
“nice yüz yük akçelik”
gelirden mahrum kalınca yasaktan
vazgeçilip emanet-i hamr tekrar
kurulmuştur. (2)

SULTAN
1.AHMET’İN
VEFATI

Bir hayli uzun süren bir
mide rahatsızlığı nedeniyle 28 yaşlarında vefat eden Sultan
1.Ahmet, Saray sefa-
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hatine kapılmadığı için halk tarafından sevilen ve takdir edilen bir padişahtır. Ancak sert mizaçlı olup özellikle ihanetleri asla affetmezdi. Oğulları 2. Osman, 4.
Murat ve İbrahim tahta çıkmışlardır. Bahti mahlasıyla
şiirler yazan 1. Ahmet, av ve cirit oyunlarına meraklıydı.
İnşa ettirdiği camii yanında medrese, imaret, darüşşifa ve dükkânlarla tam bir külliye meydana getirmiştir.

Harem-i Şerif’in duvarlarını tamir ettirmiş, Kâbe üzerine örtülmek üzere som altından bir kuşak göndermiş,
Mescid-i Nebevi’nin de eskiyen minberini yenilemiştir.
Ayrıca Mısır’da dokunup gönderilen Ravza-i Mutahhara örtüsü Sultan 1. Ahmet dönemiyle birlikte İstanbul’da hazırlanıp gönderilmeye başlanmıştır.

Padişahların Hocası

AZİZ MAHMUT
HÜDAYİ (1543-1628)
Şereflikoçhisar'da doğan Hüdayi,
çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da ilk tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek Küçükayasofya Medresesi'ne girdi. Üsküdar
Mihrimah Sultan (iskele) Camii'nde
perşembe günleri vaaz vermeye
başladı. Sultan Ahmet Camii'nin
açılışında ilk hutbeyi o okudu ve
her ayın ilk pazartesi günü burada
vaaz etmeyi de kabul etti. Halktan
sultanlara kadar uzanan geniş bir
tesir halkası meydana getiren Hüdayi, Kanuni Sultan Süleyman’dan
4. Murad’a kadar sekiz padişah
devri yaşamış, devrin padişahlarıyla yakın temas halinde olup onların
sevgi ve saygılarını kazanmıştır.
3.Murad, 1.Ahmed ve 2.Osman
gibi padişahlara mektuplar yazarak
çeşitli öğütlerde bulunmuş, 4.Mu-

rad'a ise saltanat kılıcını kuşatmıştır.
Celvetiye tarikatının kurucusu kabul edilen Aziz Mahmut Hüdayi,
İbnü’l-Arabi’nin
sistemleştirdiği
Vahdet-i Vücud anlayışına bağlı
bir mutasavvıftır. Tekke ve ilahi
tarzındaki şiirleri de tasavvufi halk
edebiyatı içerisinde yer alır.

AZİZ MAHMUT
HÜDAYİ VE
BAHÇE
ESTETİĞİ
Hüdayi Efendi’nin ilmi kişiliğinin
yanı sıra önemli bir lalezar olduğu
da bilinmektedir. Şöyle ki; Hüdayi
zamanlarında Lale Devri öncesinde başlayan çiçek yetiştirme
merakının ve bu kültürü besleyen

bahçe düzenleme sanatının gittikçe artan bir tutkuya dönüştüğü
söylenebilir. Bu dönemlerde Üsküdar’ın her tarafı bağlık-bahçelik,
mesire ve dinlenme yerleridir. Sadece padişah ve maiyetindekilere
ait saraylar değil, çoğunlukla tek
katlı sivil konutlar da bahçelerle
çevrilidir.
Nitekim Ali Çelebi’nin Şükufnamesi’nde çiçekçiliğin gelişmesiyle
Aziz Mahmut Hüdayi arasında
ilişki kurulur ve çiçekçilik adeta
kutsallaştırılır. Burada anlatılan bir
çiçekçilik öyküsü şöyledir: Ahmet
dede bir miktar şükufe tohumunu
Aziz Mahmud Hüdayi Efendi’ye
götürüp bunları dikmek istediğini,
bu konuda kendisine izin vermesini
ve dua etmesini ister. Hüdayi Efendi de izin verip dua eder. Ahmet
dedenin yetiştirdiği bu çiçekler
bütün dünyaya yayılmış olur. Uzun
yıllar nergis ve lale yetiştirmiş olan

Bahçıvanların örnek bahçeleri

Abdullah Çelebi de Cezayir’den
getirilmiş olan çiçekleri Hüdayi
Efendi’ye götürdüğünü ve ondan
çiçek yetiştirme talimatı aldığını
söylemiştir. Çiçek yetiştirme sanat
ve merhamet gerektiren bir faaliyet alanı olduğu için bahçıvan
seçiminde bilgili ve sanatkar kimseler tercih edilirdi. Buna göre Aziz
Mahmut Hüdayi’nin de özel bir
çiçek bahçesine sahip olduğu rivayet edilmektedir.(3)

EKBER VE
ERŞAD SİSTEMİ
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Çiçekçilerin Geçişi

Osmanlı'da Çiçek Sevgisi

Dönemİn Özellİklerİnİ
Yansıtan Bİr Eser

PEÇEVİ TARİHİ
Peçevi İbrahim Efendi 1566 yılında soylu bir ailenin çocuğu olarak
Macaristan’da dünyaya gelir. Medrese eğitiminden sonra akrabası
Lala Mehmet Paşa’nın hizmetine
girerek orduda katiplik yapmaya
başlar. Çeşitli devlet kademelerinde görev yapan Peçevi; Diyarbekir, Tuna, Tokat ve Anadolu defterdarlığı, Bosna’da maliye defterdarlığı yapar. Son resmi görevi
ise Temeşvar eyaleti defterdarlığı
olur.

ması hasebiyle seleflerinden ayrılır.
Canlı, gerçekçi, tarafsız, sade bir
Rumeli Türkçesi ve abartıdan uzak
bir üslup ile yazılması Peçevi Tarihi’ni ayrıcalıklı kılar. Eserini yazmak
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Bahçıvanların Geçişi

Osmanlı
hükümdarları
yasama, yürütme ve yargı yetkilerini
kendilerinde toplamışlardı; fakat
uygulamanın hızlı ve kolay olması
için görev dağılımına gitmişler ancak son söz hakkını yine ellerinde
tutmuşlardı. Asıl hedef ise halkın
huzur ve adaletli bir şekilde
yönetilmesiydi ve buna özellikle
riayet edilmiştir. Zira devletin devamlılığı en önemli esastı.

Tarihe olan ilgisi genç yaşlarda
başlayan Peçevi İbrahim Efendi,
daha çok ömrünün son yıllarında
yazdığı Peçevi Tarihi ile bilinir. Kanuni’nin tahta çıkmasından 4. Murat’ın ölümüne kadar olan dönemi
(1520-1640) kapsayan eser, Osmanlı’nın en önde gelen tarihi
kaynaklarındandır. Peçevi, Batı
kaynaklarını kullanan ilk tarihçi ol-
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Şehzadeler arasındaki taht kavgalarını sonlandırmak için Sultan
1. Ahmet’le birlikte Ekber ve Erşad
Sistemi uygulanmaya başlandı.
Buna göre Osmanlı hanedanı
içerisinde yaşça en büyük ve olgun olan şehzadenin tahta çıkması
usulü benimsendi. Bundan böyle
devlet tecrübesi kazanması için
sancağa gönderilmeyen şehzade
için de bir tür “gözaltı” demek olan
“kafes usulü” uygulanmıştır. Kafes
usulü ile tahta geçen padişahlar
askeri ve siyasi olaylarda bilgisiz ve
yeteneksiz hatta uzun yıllar sarayın
metruk bir yerinde tutuldukları
için psikolojileri bozulmuş olurdu.
Devlet yönetimi konusunda yeter-

sizliği açıkça görüldüğü ve devlet
için tehlike arz ettiği görülmesine
rağmen bu sistem uygulamaya
konulmuştur.

Tarihten Notlar
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ÇEKMEKÖY
ERZURUMLULAR
DERNEĞİ AÇILDI

Sultan Ahmet Camii

için memuriyetten ayrılan İbrahim
Efendi, yapılan anlaşmaları gözden
geçirmiş, kendinden önceki tarih
kitaplarını incelemiştir. Macaristan’ın Osmanlı yönetimindeki
tarihini ve geçirdiği değişiklikleri
anlatan eserini Budin Beylerbeyi’ne
sunmuş, Beylerbeyi’nin tavsiyesi üzerine eserini genişletmek
üzere tekrar ele almıştır. Macar
kaynaklarından birebir tercümelerin de yer aldığı tarih kitabı daha
kapsamlı hale getirilerek 2 cilt
olarak basılmıştır.

16189)

3. Mehmet’in oğullarından olup
babasının şehzadeliğinde Manisa’da doğmuştur. Sultan Ahmet’in

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
1-İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi
2-İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi
3-Naciye Turgut, Aziz Mahmut Hüdayi Döneminde Üsküdar’da Bahçe Estetiği
4-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi

Çekmeköy Erzurumlular Derneği
ilçe protokolünün
katıldığı bir
törenle açıldı.
Çekmeköy Erzurumlular Derneği; Çekmeköy
Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy
Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, İlçe
Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş, belediye
başkan
yardımcıları,
meclis üyeleri ve Çekmeköy’de ikamet eden
Erzurumlu
vatan-

daşların katıldığı bir
törenle hizmete açıldı.
Açılış
programında
katılımcıları selamlayan
Çekmeköy
Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “İlçemizde çeşitli il ve ilçe dernekleri
bulunuyor. Bugün bu
derneklere bir yenisini daha ekliyoruz. Erzurumlu hemşehrilerimiz sosyal ve kültürel
alanda
yapacağı
çalışmalarla hem Erzurum’a hem de Çekmeköy’ümüze inşallah
katkı
sağlayacaktır.
Derneğimiz
hayırlı
uğurlu olsun.” dedi.
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1. MUSTAFA (1617-

oğullarının küçük olması nedeniyle yerine kardeşi Mustafa sultan
oldu. Her ne kadar uzun zaman kafeste kalması ve korkulu bir hayat
yaşamasından dolayı akli dengesi
bozuk olan Mustafa’nın sultan olmasının caiz olmadığı söylenmişse
de “zamanla düzelir” düşüncesiyle
rıza gösterilmiştir. Ancak zamanla
durumunda bir düzelme olmadığı
gibi kontrolsüz hatta delice hareketlerde bulunması hoşnutsuzluğa
sebep olmuş ve şeyhülislamın da
fetvasıyla tahttan indirilmesine
karar verilmiştir. 1. Mustafa 97
gün tahtta kaldıktan sonra tekrar
gözetim altına alınmış ve yerine
Şehzade Osman getirilmiştir. (4)
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Peçevi’nin uzun yıllar devlet kademelerinde görev yapması devlet
adamlarını yakından tanımasına ve
onların şahsiyetleri hakkında bilgi

vermesine olanak sağlar. Bunun
yanında Peçevi’nin, devrin kültür
hayatını yakından takip etmesi gerçekçi bir tarih kitabı kaleme
almasını sağlamıştır. Peçevi Tarihi,
Avrupa kaynaklarından faydalanan ilk Osmanlı tarih kitabı olması;
belgelere dayanan, gerçekçi ve
abartısız bir anlatım ile yazılmış
olması ile Osmanlı tarihinin en
önemli kaynaklarındandır.
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YAZ KOMBİNLERİ İÇİN

6

FARKLI STİL TÜYOSU
Yaz resmi olarak başladığına ve hava
sıcaklığı da iyiden iyiye arttığına göre
artık yaz renklerine, ince dokulara
ve ferah kombinlere geçiş vakti de

Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı
www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman
instagram.com/nasilgiyerim

1.

Marin
Temasından
İlham Alın

3.

Keten
Parçaları
Tercih Edin
Yaz sıcaklarının bir sonucu olarak
polyester gibi nefes almayan kumaşlardan uzaklaşarak, terletmeyen
doğal dokulu kumaşlara yakınlaşma
ihtiyacı hissediyoruz. Bu anlamda
keten ve pamuklu kumaşlar imdada yetişiyor. Özellikle üst giyimde,
yani tunik ve gömlek gibi parçalarda
bu doğal dokulu kumaşları tercih etmek; hem bizi yaza adapte
edecek hem de sıcaklık hissinden
kurtaracaktır. Bu tarz parçaları genç
tasarımcı Esra Keskin Demir’in koleksiyonunda bulabilirsiniz, mutlaka
göz atın. Ek olarak keten ve pamuklu
şalları da yaz stiliniz için alışveriş
listenize ekleyin. Kayra, Armine,
Akel, U.S Polo markalarındaki farklı
seçenekleri inceleyebilirsiniz.
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İşte 6 adımda sizi yaza
adapte edecek stil önerileri:

Bahar ve yaz aylarının geldiğinin göstergesi çiçek desenler her sezon olduğu gibi bu
sezon da koleksiyonların göz
bebeği. Çiçek desenli eteklerle
tam bir yaz stili oluşturabilirsiniz. İsterseniz basic bluzler ve
ince ceketlerle kombinleyerek
gün içerisinde kullanabilir; isterseniz akşam dökümlü gömleklerle giyerek yaz düğünlerine katılabilirsiniz. Çiçekli
desenlere alternatif olarak bu
sezon pötikare, çizgili desenler ve piliseler de öne çıkıyor,
aklınızda olsun. Mango, Zara
ve Adil Işık markalarında uzun
maksi etekleri bulabilirsiniz.
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Yaz demek biraz da
deniz demek. Bu nedenle yaz stillerinde
denizi çağrıştıran temalar hem dekorasyonda
hem de giyim koleksiyonlarında fazlasıyla kullanılıyor. Mavi
tonları, kırmızı ve beyaz
renklerin birlikte kombinlendiği marin teması
ile yaz stiline kolayca
adapte olabilirsiniz.

geldi demektir. Bu aylarda olmazsa olmaz bazı ipuçlarına dikkat ederek ve alışverişte nokta atışları yaparak yaza uygun stiller oluşturabiliriz.

2.

Çiçekli Maksi
Eteklerden
Faydalanın

Köşe Yazısı

4.

Köşe Yazısı

Favori Üçlü
(Bez slip-on, deri
sandalet, espadril)

Yaz stilimizde kıyafetler kadar
tercih edeceğimiz ayakkabıların
da önemi büyük. Bu anlamda
babetleri ve kapalı ayakkabıları
geri plana atıp, hafif ve hava
geçirgen slip-on modellere, deri
sandaletlere, keten espadrillere
yatırım yapabiliriz. Üstelik bu 3
farklı modeli de uzun etekler ve
elbiselerle tamamlayarak rahat
bir yaz kombini ortaya çıkarabiliriz. Bez slip-on modeller için
Lacoste ve Keds favori markalarımdan. Deri sandaletler ve espadriller için de Beymen, Hotiç,
Elle gibi markaların koleksiyonlarına göz atabilirsiniz.

5.

Yazın
Vazgeçilmezi
Hasır Çantalar

Son olarak dinamik ve
eğlenceli bir yaz stilinin
anahtarı renkli gözlüklere merhaba deyin! Rengarenk güneş
gözlükleri bu yaz yine revaçta.
Üstelik kombininizle aynı tonları tercih etmeniz şart değil,
zıt tonlardaki gözlükleri tercih
ederek color block trendinden
ilham alabilirsiniz. Renkli kemik
çerçeveli gözlükler ya da incecik uzun matrix filmini andıran
gözlük modelleri bu sezonun
öne çıkan modellerinden.

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Genel Kültür ve İngilizce
derslerini kapsayan yarışma kıyasıya mücadeleye
sahne oldu. Her bir ders için 3 sorunun sorulduğu
yarışmada her gruba 21 soru yöneltildi.
Oldukça çekişmeli geçen yarışmaya ilçemizde
bulunan 5 eğitim merkezimizin kendi aralarında
yapmış oldukları bilgi yarışmalarında bölge birincisi
olan öğrenciler aileleriyle birlikte katıldı. Ailelerinin

heyecanlı dakikalar yaşadığı yarışma sonucunda ilkokullar düzeyinde Turgut Özal Test Çözüm
Merkezi öğrencilerinden Gülce Melek ŞİŞMAN,
Mehmet Akif BARAN ve Ece ÖZDEN birinci
olurken, ortaokullar düzeyinde ise Adnan Menderes Test Çözüm Merkezi öğrencilerinden Yağız
BALCI, Ayşenur İDİN ve Fatmanur ALAOĞLU
birinciliği elde etti.
Her merkezden üçer öğrencinin katıldığı bilgi
yarışmasının birincilerine plaketleri ve madalyaları
takdim edilirken Belediye Başkanımız Ahmet POYRAZ tarafından gönderilen birbirinden değerli hediyeler yarışmaya katılan tüm öğrencilere dağıtıldı.
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İkonik
Renkli
Gözlükler

Çekmeköy Belediyesi, eğitimde başarıyı teşvik etmek amacıyla Test Çözüm Merkezlerinde
eğitim görmekte olan ilk ve ortaokul öğrencilerimiz arasında Adnan Menderes Gençlik ve Kültür
Merkezinde bilgi yarışması düzenlendi. Bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Test Çözüm Merkezi Bilgi
Yarışmasına Yunus Emre Eğitim Merkezi, Turgut
Özal Eğitim Merkezi, Alemdağ Eğitim Merkezi,
Adnan Menderes Eğitim Merkezi ve Ömerli Eğitim
Merkezi olmak üzere beş eğitim merkezimizden
toplamda 30 öğrenci katıldı.
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6.

Yaz stilinin vazgeçilmez parçalarından
biri de hasır çantalar! Elbiseler, etekler,
dökümlü tunikler, bol pantolonlarla
kolaylıkla kombinleyebileceğiniz ve
hatta taktığınızda size kendinizi bir sahil
kasabasındaymış gibi hissettiren favori
parçalardan. :) Yaza adapte olmak için
kendinize bir tane edinmenizi tavsiye
ederim. Koton, Mudo ve Mango’ da
farklı hasır çanta modelleri bulabilirsiniz.

TEÇÖM
BİLGİ YARIŞMASI
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CÜNEYT
ASAN
Cüneyt Asan, nam-ı diğer
et profesörü. Henüz ilkokul
sıralarındayken tanıştığı etle
yarım asırlık bir tecrübesi bulunan Asan mesleğini daha da ileri taşımak için dünyada bir ilki
gerçekleştirerek
steakhouse
tarzı kasap dükkanlarını açtı ve
“ünlülerin uğrak mekanı” olarak
da bilinen Günaydın Et Resto-

çarşısındaki bir kasap dükkânında işe başladım ve etle
tanıştım. 15 yaşıma geldiğimde fark ettim ki, bu iş benim
için bambaşka ifadeler içeriyordu. Sanki kasaplık benim için biçilmiş bir kaftandı.
Ustalarımın etle ilgili yaptığı
birçok işlem bana yanlış geliyordu ve kendimde fark ettiğim ben eti farklı tutuyor ve
farklı kesiyordum. Askerden
döndüğümde İsmet ve Nimet
Yalçın kardeşlerle çalıştığım
kasap
dükkânını
satın
alarak halen devam etmekte olan ortaklığa adım attık.
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Siz yola çıktığınızda Türki-

ye’de tektiniz ve Türkiye’nin
ilk Amerikan tarzı Steakhouse kasabını açtınız. Aklınıza böyle bir düşünce
nereden
geldi?
Gelen
müşterilere o zaman nasıl
bir hizmet veriyordunuz?
Dünyadaki gelişmeleri devamlı takip ettim, Türkiye’de
olmayan şeyleri araştırdım ve
değil Türkiye, Dünya’da olmayan Amerikan tarzı Steakhouse kasabını açtık. Fark
yaratmayı ve de alışverişi
keyifli bir hale getirmeyi
amaçladık. Bu farklılık insanların bizi görmesini, fark etmesini sağladı ve beraberinde
basının da çok ilgisini çekti.
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Steakhouse
kavramının
öncüsü Günaydın Steakhouse’un kurucusu Cüneyt
ASAN’ı tanıyabilir miyiz?
1959 Erzincan doğumluyum.
Ailem geçim sıkıntısından
dolayı ben üç yaşına geldiğimde Erzincan’dan İstanbul’a göç edip Bostancı’da şu
anki lunaparkın olduğu mahallede bir gecekonduya yerleşti. İlkokula giderken ailemin
yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı okulu bırakmak
istedim ve erken yaşta iş hayatına adım attım. Bir şekilde
çalışıp para kazanıp aileme
yük olmamam gerektiğini
biliyordum. Bostancı kasaplar

ranları ile adını tüm dünyaya
duyurdu. Nusret, Özgür Şef,
Gürkan gibi ünlü kasapları da
yetiştiren et kralı bildiklerini geniş kitlelere ulaştırmak
için bir de etin kitabını yazdı.
“Kasaplık yapmak için dünyaya
gelmişim” diyen Cüneyt Asan’la
Çekmeköy2023 ekibi olarak etin
hikayesini konuştuk.
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Kasaplık
yapmak için
dünyaya
gelmişim.

Cüneyt ASAN
bir gününü
nasıl geçiriyor?
365 gün 18 saat,
hafta içi, hafta sonu ve
tatil demeden çalışıyorum çünkü ben dünyaya
gönderildiğime inandığım
işi yapıyorum. Bu benim
için bir iş değil; benim hobim,
eğlencem, hayat kaynağım.
Dolayısıyla bu enerji bende sürekli oluyor. Şunu da
eklemek isterim sevdiğiniz işi yaparsanız hem mutlu
hem de başarılı ve enerjik oluyorsunuz.
Her sabah et işleme tesisimize giderim ve oradan da
şubelerimizi ziyaret ederim. 2018’de yurt içi ve yurt
dışında şubeler açmaya devam edeceğiz o yüzden bu
yoğun tempoya bir de seyahatler eklendi.

Restoranlarınızda etlerinizin
daha lezzetli olması için uyguladığınız özel bir yöntem var mı?
Etin daha yumuşak, daha lezzetli
olması için uyguladığımız yöntemler var fakat bunlardan önce
biz şu süreci takip ediyoruz. Lezzetli et yemenin yolu doğru ırk,
doğru beslenme, doğru kesilme,
doğru dinlendirme, doğru pişirme
ve doğru servis süreçlerinden
geçer. İyi eti zaten marine etmeye
gerek yoktur. Küçükbaş hayvanların da aromaları yüksek olduğu
için damak tadına göre marine
uygulanabilir. Marinenin bir anlamı da terbiye demektir.
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Et’in Kitabı isimli bir kitap çıkardınız. Kitap yazma fikri
nasıl gelişti?
Bu, benim mesleğe başladığım ilk andan itibaren hayâlimdi
diyebilirim. Şaka değil, bu meslekte yarım asra yaklaşan bir
deneyimim, bilgi birikimim var. İstedim ki bildiklerimi herkes bilsin, herkes birbirine öğretsin. Bugün kasaplık takdir

gören prestijli bir iş ve bu işin bu
noktaya gelmesinde katkım olduğunu düşünüyorum. Bir gazete
mesleğe kazandırdığım isimleri
saymış. Hakikaten bu meslekte
parmakla gösterilen çok sayıda genç benim tedrisatımdan
geçti. Nusretler, Özgür Şefler,
Gürkanlar bunların hepsi de çok
başarılılar ve benim çocuklarım.
Soruya dönecek olursak; benim daha çok kişiye, daha geniş
kitlelere katkım olması gerektiğini düşünüyordum. Bunu sağlamanın en güzel yolunun ise kitap
yazmak olduğuna karar verdim.
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Yoğun iş temposunda işiniz ile aileniz arasında
dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
Doğrusu eşime ve çocuklarıma özel bir vakit
ayıramıyorum çünkü ben her şeyimi bu işe, çalışmaya
borçluyum. 3 oğlum var ve iş seyahatlerim sırasında
onların da işe adapte olmaları, aşkla yaptığım bu işi
yakından gözlemlemeleri için fırsat buldukça seyahatlerimde benimle birlikte gelmelerini organize ediyorum.
Benim gibi yoğun çalışan insanların maalesef kendine ve
ailesine zaman ayırmaları oldukça zor.

Okuyucularımız için evde
yapılabilecek kolay-lezzetli bir
tarifi bizimle paylaşır mısınız?
İyi bir et pişirmek için en önemli etken etin kaliteli ve dinlenmiş
olmasıdır. Et iyi olmadığı takdirde yapacağınız hiçbir işlemin
başarıya ulaşmayacağı kaçınılmaz
bir gerçektir. İkinci en önemli faktör hayvanın hangi kısmını nasıl
pişirmeniz gerektiğidir. En doğru
ızgara odun ateşi ya da kömürde
yapılan ızgaradır. Böyle bir
şansınız yok ise demir döküm tavaya sahip olmaktır. Demirin çok
hızlı ve çabuk kızma özelliğine
sahip olması bu tavayı ayrıcalıklı
kılıyor. İyi bir ızgaranın ikinci
koşulu, ön mühürlemedir. Eti bir
tabakta yağlayıp tuzladıktan sonra kızma derecesine gelen demir
tavaya alabilirsiniz. Elinizi tavaya
yaklaştırarak doğru kızma derecesine ulaşıp ulaşmadığını anlayabilirsiniz. 1’den 8’e kadar sayın.
8’den yukarı da sayabiliyorsanız
tavanız doğru kızma noktasına
gelmemiş demektir. Mühürleme
yapılmazsa et tüm değerini kaybeder. Eğer etiniz pişerken suyu
üzerine çıkıyorsa ateşin gücü zayıf
demektir. Lezzetini, aromasını,
protein değerini, kısaca ruhunu
kaybediyordur. Pişme süresi etin
kalınlığına göre değişir. Kalın

Röportaj

etler 5’er dakika, ince etler 3’er dakika pişirilmelidir.
Özellikle ‘’steak’’ tipi kalın etler, pişirildikten sonra bir
tabağa konup servise sunulmadan önce 3-4 dakika
dinlendirilmelidir. Böylece et ateşten çıkma şokunu
atıp rahatlayacak, yemeye hazır hale gelecektir.

Cüneyt Asan kendisini nasıl tanımlar? Restoran
sahibi, gurme ya da kasap?
Ben insanların yaptıkları
işle anılmasından yanayım. İşiyle ilgili bir unvanla anılıyor olmak, beni
gerçekten mutlu ediyor.
Bütün güzel terimleri
benim için kullandılar.
Etin Ordinaryüsü, Profesörü, Dekanı, Rektörü,
Maradona’sı gibi isimler yakıştırdılar. Bir de
aynı zamanda bu benim için bir dürtü oluyor.
İnsanların sizi konumlandırdıkları yerin hakkını
vermek için daha çok
çalışıyorsunuz. Ben önce
kasap sonra işletmeci
sonra da gurmeyim.
Son yıllarda et
kültürünün gelişmesiyle
birlikte sıkça duyduğumuz kavramlar: “kuru
ya da yaş dinlendirme.”
Bu dinlendirme şeklinin
etin tadına ve kalitesine
nasıl bir etkisi var? Biz
evimize aldığımız etleri

derin dondurucuda dinlendirmeli miyiz yoksa hemen mi pişirmeliyiz?
Dry aged Türkçe’de kuru dinlendirme anlamına gelmektedir. Sadece profesyonel ortamlarda
gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Kaliteli sığır etlerinin,
%80-86 nem ve +2C derece sıcaklıkta, 21 ila 28 gün
arasında etin kendi kemiği üzerinde bekletilmesiyle
gerçekleşir. Etin daha yumuşak, lezzetli ve sindirimi
kolay olmasını sağlayan bu yöntem, aynı zamanda
etteki ağır kokuları yok ederek daha aromalı kokmasını sağlıyor. Evlerimizdeki derin dondurucular dry
aged işlemi için uygun değildir. Kasaptan aldığınız
eti uygun porsiyonlara bölerek derin dondurucuda
saklayabilirsiniz. Derin dondurucudan çıkarttığınız eti
dışarda çözmek yerine buzdolabımızın üst kısmında
çözmek yavaşça çözülmesini sağlamak daha sağlıklı
olacaktır.
Hayat mücadelesinde erken yaşta başlayan ve
başarılı yakalayan bir işadamı olarak gençlerimize
neler önerirsiniz?
Sürekli hayal kuracaklar. Ancak hayallerini kendile-

ri gerçekleştirebilirler, bunu unutmamalılar. İkincisi
inanmalılar, sevmeliler ve çalışmalılar. Ben kapıcının
oğlu olarak başardıysam inandım, sevdim ve çalıştım.
Dümdüz bir hayat yok. İnişler ve çıkışlar olacak. Hayal
kırıkları da bu işin içinde var. Ama bırakmak yok. Emek
vermeye devam etmelisiniz. Emek çok kutsal bir şey.
Emeğiniz size hak olarak geri gelecektir.

Röportaj: Engin Erköse
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Kimi zaman hüzünlü
kimi zaman başarılı bir
hayat sürmüşsünüz…
Geriye dönüp baktığınızda iyi ki veya
keşke dediğiniz bir olay
yaşadınız mı?

Geriye dönüp baktığımda ‘’Keşke yabancı dille ilgili
sorunumu çözseydim’’ diyorum. Bugün markam adına bambaşka noktalara gelmiş olurdum. Bu yüzden
de oğlumu New York’ta okuttum.
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Gündemden düşmeyen et fiyatlarıyla ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
Öncelikle ülkemizde et
ırkı ve süt ırkı canlıların
ayrılması
gerekiyor.
Çünkü süt ırkı canlılardan istediğimiz kalite ve
miktarda et alınamıyor.
İthalata bağımlılığı daha
da düşürecek adımlar atıp
sürekliliği sağlamalıyız.
Diğer yandan besi materyalimizdeki pahalılığı
daha uygun seviyelere
indirmek gerekiyor. AB
ortalamasıyla aramızda
yüzde 50’lere varan fark
var. Sorumluluğu olan
insanların bunu görüp
buna göre davranması
gerektiğini
düşünüyorum.

Röportaj

Köşe Yazısı

Kültür Sanat

Müzede Neler
Gördük?
Müze içerisinde sahip olduğumuz bu
değerlerin ne kadar önemli olduğunu,
geçmişini bilmeyenin geleceğine yön
veremeyeceğini müşahede etmek ve
denizcilik tarihimize ait arşivimizi tanımak amacıyla İstanbul Beşiktaş Denizcilik
Müzesini ziyaret ettik. Ayrıca Osmanlı
Arşivleri Uzmanı Mehmet Korkmaz gezi
boyunca bize rehberlik etti. Osmanlı Türk Donanması hakkında bize bil-

BEŞİKTAŞ
DENİZ MÜZESİ

giler verdi ve merak ettiğimiz konularda sorularımızı
yanıtladı. Müzede en çok dikkatimizi çeken eserlerden biri Sultan Abdülaziz’in tuğralı arması oldu. Çok
büyük olduğu için müzeye parça parça getirilen arma,
savaşlarda geminin Osmanlı Donanmasına ait
olduğunu göstermek amacıyla ön tarafa takılırmış.
Müzede dikkat çeken bir diğer bir eser de Tarihi Kadırga’dır. Girişte merdivenlerden aşağı inince göz alıcı bir
görkemlilikle karşılar sizi. Bu kadırga günümüze kadar
Hazırlayan: Feyzanur Eser - Rahime Köklü (Açık Fikir Platformu)

saklanmış dünyanın en eski teknesidir. Aynı zamanda Osmanlı padişahlarının gezi teknesidir. Bunların
haricinde müzede; tarihi kayıklar, silahlar, haritalar,
gemi modelleri, gemi baş figürleri, tuğralar, sancaklar,
madalyalar, mühürler de bulunur. Denizlerin çalkantılı
geçmişlerine boyun eğmeyen Osmanlı – Türk donanmasının gemileri sergilenmeye devam ederken mutlaka herkesin bu müzeyi ziyaret etmesi ve bu gurur
verici güzellikleri görmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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Türkiye’nin en büyük denizcilik
müzesi olan İstanbul Beşiktaş
Denizcilik Müzesi ilk kez Müfreza Komutanlığına ait bir binada
‘’Müze ve Kütüphane İdaresi’’
adıyla kurulmuştur. Daha sonra
birçok yere taşınan bu müze 27
Eylül 1961 yılında bugünkü yeri
olan Beşiktaş’a taşınmıştır. Ancak 2013 yılında faaliyete geçebilmiştir. Türkiye’nin denizcilik
alanındaki en büyük müzesi
olmakla beraber, içerdiği koleksiyon açısından dünyanın sayılı
müzelerindendir. İçerisinde
toplam 20 bin eser bulunmaktadır. Tarihimiz açısından
kıymetli olan bu eserler büyük
bir özveriyle korunmaktadır.
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Denİz Müzesİ
Nasıl Kuruldu?

Köşe Yazısı

Dersi somutlaştırmak:

TABULARI YIKIP

MATEMATiGı

SEViYORUZ
mezi oyunlarından olan sek sek,
saklambaç, uzuneşek, beş taş gibi
esasında matematiği içerisinde
barındıran daha nice oyunumuz
çocukluğumuzun matematiğe
pek de yabancı olmadığını bize
gösteren örneklerdir.

M

Çocuklarımızın herhangi bir dersi
geç öğrenmesi onun o derste
başarılı olmayacağı anlamına
gelmez. Zaman zaman veliler
ve öğretmenler olarak bizler,
öğrencilerin hemen her şeyi
hızlı ve iyi düzeyde öğrenmesini
bekliyoruz. Böyle bir tutum içine
girmemiz diğer arkadaşlarına göre
daha yavaş öğrenen ya da ilgi
alanı daha farklı olan çocukların
özgüvenini düşürür ve dersten
soğumasına sebep olur. Olumsuz
benlik algısı oluşturan çocuklardan sık sık “Ben anlamıyorum”,
“Matematik çok zor bir ders,
yapamıyorum” şeklinde olumsuz
sözler duyarız. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda yapmamız
gereken öğrencilerin öz güvenini
arttırıcı, onları motive eden şeyler
söylemek ve bunun için bir şeyler
yapmak olacaktır.

Her insanın bir işe daha sıkı sarılabilmesi için ondan
zevk alması ve gerçekten motive olması gereklidir. Bu
da ancak olumlu benlik algısı ile sağlanabilir. Öğrenci
ufak da olsa bir konuda başarılı olduğunu görürse
ikinci aşamaya kendisi geçmek isteyecek ve böylece
adım adım başarıya ulaşacaktır. Bu nedenle öğrencinin öğrenebileceği daha basit kavramlar ile başlar
ve başarısını ödüllendirirsek derse karşı ilgisini ve
merakını arttırmış oluruz. Eğer öğrenciden
başarıyı bir bütün halinde isteyecek olursak ve öğrenci de bunu karşılayamazsa,
kendini derse karşı yetersiz hissedecek ve bu sebeple olumsuz tutumlar
sergileyecektir. Hatta derslere karşı
nefret geliştirip, öğrenemeyeceğine
iyice kendini inandırırsa hiç çaba
göstermeyeceğinden, durum içinden
çıkılmaz bir hal alacaktır. Bunların
önene geçmek istiyorsak, çocuğa
kendine güvenmeyi aşılamak için
önce basit ve yapabileceği sorular ve
konulardan başlamak faydalı olacaktır. Sonrasında adım adım
ilerleyerek bütüne ulaşır ve
her başarı sağladığı adımda,
ona pozitif dönütler verecek olursak öğrenciyi
matematik dersine
karşı daha da teşvik
etmiş oluruz.

Derste düzenli not almak ve
planlı ders çalışma ve soru çözme
alışkanlığı geliştirmek:
Ders sırasında verilen bilgilerin hepsi çok önemlidir, bu sebeple öğrenci ders sırasında düzenli not
almalı, derste çözülen soruları tekrar çözmeli, aldığı
notları düzenli olarak tekrar etmelidir. Ayrıca dersi
pekiştirmek ve kalıcı bir öğrenme sağlamak için derste öğretilen konu hakkında soru çözmelidir.
Çözülen testleri, yapılan etkinlikleri
saklamalı ve belli zaman aralıklarında tekrar etmelidir. Soru çözme ve
düzenli ders çalışma alışkanlığı
geliştirmek için planlı olmak faydalı olacaktır. Bu çalışma ortamını
yaratırken renkli kağıtlar, kalemler,
post it not kağıtları, eğlenceli karikatürler, bulmacalar kullanmak da
bu ortamı eğlenceli hale getirecek
ve ders çalışma isteğini arttıracaktır.
Uzun lafın kısası, matematik uygun
çalışma yöntemleri ile başarılı
olunabilecek bir derstir. Doğru yöntemlerle zevkli hale
getirebileceğimiz, kolaylaştırabileceğimiz en
önemli derslerimizden
biridir. Yeter ki istekli
ve sabırlı olalım. Ünlü
Türk matematikçimiz Cahit Arf’ın
söylediği gibi
“Matematikte zekadan önce sabır
gelir.”
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Halbuki matematik, yaşamımızın
ilk yıllarından itibaren farkında
olmadan deneyimlediğimiz, hayatımızın bir parçasıdır. Örneğin;
kendini ifade etmeye başlayan bir
çocuk bir şeyin çokluğunu veya
azlığını parmaklarıyla anlatmaya
çalışırken bile sayıları kullanmaya
başlar. Çocukluğun vazgeçil-

Her çocuğun farklı
olduğunu bilmek ve derse
karşı motive etmek:

Basitten karmaşığa doğru aşamalı şekilde
öğrenme sağlamak:

Dersleri bir oyun ve yarışma haline indirgemek,
konuyu anlatırken ya da ders çalışma esnasında
çocuğun ilgisini çekebilmek için en verimli yöntemlerden birisidir. Öğrencilerin ezbere bilmesi gereken
birçok kavram varken bunların hepsini sadece okuyarak ya da soru çözerek öğrenmesini bekleyemeyiz.
Hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayacak yöntem ve uygulamalar daha kısa sürede sonuç
almamızı sağlayacaktır. Böylece öğrenciler ders ile
iç içe olduklarından hem derslerine karşı oldukça
hevesli olacaklar hem de öğrendikleri bilgileri kolay
kolay unutmayacaklardır. Bazı yarışmalar da yine
çocuklarda derse karşı bir merak uyandırmak için kullanılabilecek yöntemlerdendir. Böylece soru çözmeyi
sevmeye başlayacakları gibi ayrıca bu yöntem öğrencilerin öğrenme hızını arttırmada da oldukça etkili
olacaktır.
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atematik; çocuklar
açısından öğrenilmesi,
öğretmenler açısından
da öğretilmesi zor kabul edilen,
adını duyunca bile öğrencilerin
korktuğu, çalışmak istemediği,
anlamam yapamam dediği ama
bir o kadar da olmazsa olmaz
derslerimizdendir.

Peki, bu kadar iç içe olduğumuz
bir kavramdan nasıl böylesine
uzaklaştık ve gözümüzde
büyüyen, zorluğu ile bizi korkutan
bir ders haline geldi bu Matematik? Aslında bu sorunun cevabı
maalesef biz eğitmenlerde ve
de birbirinden değerli velilerimizde gizli… İlk olarak öz eleştiriyi
kendi meslektaşlarıma yapmam
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
bir öğrencinin başarısında ya da
başarısızlığında öğretmen tutumu
oldukça etkilidir. Öğrenciyi kazanmak veya kaybetmek çoğu zaman
bizim elimizdedir. En önemlisi her
çocuğun her bilgiyi eşit düzeyde
ve aynı sürede alması ve uygulaması beklenemez. Hele ki yetenek
gerektiren bir ders olan matematik için bu beklenti çok yanlıştır
ve öğrencinin performansını geriye çekecek bir uygulamadır. Her
çocuk aynı değildir, yetenek ve ilgi
alanları açısından farklılık gösterir.

Tekdüze ve kalıplaşmış, değişkenlik göstermeyen yöntemlerle farklı
çocuklara ulaşmamız çok zor,
hatta imkânsızdır.

Matematik dersi, pek çok açıdan soyut kavramlarla dolu olduğundan öğrenciler bu dersi anlamakta
güçlük çekerler. İçerisinde formüller, çocukların
belki hayatında ilk kez gördüğü semboller, anlam
veremediği ifadeler barındırır. Öğrencilerimizden
sıkça duyduğumuz sorulardan biri “Öğretmenim
biz bunu kendi hayatımızda nerede kullanacağız?”
olmuştur. Hal böyle olunca bizlere çok iş düşmektedir. Öğrencinin derste öğrendiği bilgiyi kendi
yaşantısından bazı durumlarla bağlı hale getirmek ve
bu tür örneklerle soru işaretlerine cevap olabilmek
önemli ve gereklidir. Öğrenciye indirgenebilen, onun
hayatından örneklerle somutlaştırılan dersler daha
verimli olacaktır. Böylece öğrenci kendi yaşamıyla
ilişkilendirdiği örneklerle daha hevesli ve istekli olacaktır. Böylesi bir durum ise öğrencinin derslere karşı
tutumunu olumlu yönde etkileyecektir.

Oyunlar ve yarışmalarla dersi
eğlenceli hale getirmek:

Haber

Haber

DOLU DOLU GEÇTİ
Çekmeköy Kaymakamlığı
ve Çekmeköy Belediyesi’nin
dördüncüsünü düzenlediği
Kültür Sanat Haftası, Çekmeköylü öğrencilerin hazırladığı
birbirinden farklı etkinliklerle
bu yıl da dopdolu geçti.

Açılışa; Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A,Ş. Genel Müdürü
Kemal Kaptaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, meclis üyeleri,
muhtarlar, öğrenciler ve
vatandaşlar katıldı.
Açılış

programında

katılımcıları selamlayan Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz şunları ifade etti:
“Her sene açık havada yapılan programımızı
bu yıl yapılan istişareler sonucunda büyük bir
çadırda yapıyoruz. Belediye olarak her zaman
sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermek adına
bu yıl bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.
İstanbul’da artık kültür ve sanat denince akla
Çekmeköy geliyor. 2 - 3 gün evvel Hülya Koçyiğit
Hanımefendi ziyaretimize geldi. Bizleri eğitime,
sanata ve kültüre verdiğimiz destek için tebrik etti.
Eğitim denildiğinde akla nasıl Çekmeköy geliyorsa;
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Festival havasında gerçekleşen
program,
2
Mayıs Çarşamba günü
Okullar ve Şehirler etkinliği ile başladı. Yaşadığımız
toprakların köklü tarihi
ve zengin kültürel öğelerinin okullar tarafından sergilendiği etkinlikte; Doğu’dan Batı’ya,
Kuzey’den Güney’e bir-

çok ilin tanıtımı okullar tarafından yapıldı.
Öğrencilerin
kültürel
zenginlikleri
hatırladığı
ve ziyaretçilere hatırlattığı etkinliklerde; yöresel
oyunlar, farklı lezzetler
ve kıyafetlerle bir Anadolu mozaiği oluşturuldu.
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Çekmeköy Belediye bahçesine 2- 8 Mayıs tarihleri
arasında kurulan çadırda
gerçekleşen Kültür Sanat Haftası’nda; Okullar
ve Şehirler, Bilim Şenliği,
Okul Öncesi Şenliği, Halk
Eğitim Merkezi Sergisi,
Kariyer Rehberliği fuarı
yer aldı. Hafta boyunca
ilçedeki öğrencilerin alana
ulaşımı Çekmeköy Belediyesi tarafından sağlandı.

Haber

Köşe Yazısı

kültür ve sanatta da iyi bir noktaya gelebilmek
adına bu çalışmaları yapıyoruz. Her gün farklı
bir etkinliği idrak edeceğimiz bir salon kurduk. Bu çalışma İstanbul’da ses getirecektir.
Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Her zaman
sizlerin yanınızdayız. Çalışmada emeği
geçen Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz ve tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.”
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız ve Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz açılış programının ardından
stantları dolaştı. Başkan Poyraz horon
çeken öğrencilere eşlik etti.

BU KEZ
SAHNE
MİNİKLERİN
Kültür Sanat Haftası’nın 3. gününde sahne
minik öğrencilerindi. İlçedeki okul öncesi
eğitimi yaygınlaştırmak, okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu kurumlarımıza dikkat çekmek amacı ile stantlar
oluşturuldu. Bu stantlarda okul öncesi eğitim kurumlarınca yapılan etkinliklerden ve
atölye çalışmalarından örnekler, uygulamalı
etkinlikler, oyunlar, tiyatro gösterileri sergilendi. Gün boyu devam eden etkinliklerde
yarışmalar, palyaçolar, karakter maskotlar,
yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler yapılırken
etkinlik çadırında bulunan çocuklara pamuk
şeker ikram edildi. Çekmeköy’deki anaokulu

ve okul öncesi eğitim birimlerinin birbirinden renkli gösterilere imza attığı güne; Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Hürol Öztürk, meclis üyeleri, muhtarlar,
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇEKMEKÖY BİLİM ŞENLİĞİNDE
ENGELLİLER İÇİN PROJELER
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Engelliler için yaptığı yukarı aşağı hareket edebilen
lavaboyu anlatan öğrenci İsmail Araz "Bu projeyi engelli vatandaşlarımızı düşünerek tasarladık. Lavaboya
erişim sağlayamayan ya da bu konuda zorluk çeken
kardeşlerimiz var. Bu lavabonun hareket ettirilebilir
özelliği sayesinde engelli kişiler rahatça ellerini yıkayabilme olanağı elde ediyorlar” şeklinde konuştu.
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Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesinin dördüncüsünü düzenlediği Kültür Sanat Haftası
kapsamında Bilim Şenliği Fuarı gerçekleştirildi.
Öğrencilerin birbirinden farklı buluşlarının görücüye
çıktığı fuarda bir öğrencinin engelliler için tasarladığı
lavabo büyük ilgi çekti.

Haber

Dikkat çeken bir diğer proje ise el uzuvları olmayan
engellilerin tekerlekli sandalyelerini ses komutu ile
hareket ettirebilen cihaz oldu. Proje hakkında bilgi veren öğrenci Utku Kral, “Arabası olan fakat
elleri olmadığı için tekerlekli sandalyesini hare-

Köşe Yazısı

ket ettiremeyen, bu sebeple günlük yaşantısında
ciddi zorluklar yaşayan engelli kardeşlerimiz var.
Bu kardeşlerimizi düşünerek ses komutu ile yönlendirilebilen tekerlekli sandalye ürettik. Üstelik
7-8 tane dil eklenebilme olanağı da var.” dedi.

4. KÜLTÜR - SANAT
HAFTASI SONA ERDİ
Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle Türkiye’nin dört
bir köşesini belediye bahçesine taşıdığı Çekmeköy 4.
Kültür Sanat Haftası’nın kapanış töreni yapıldı.

Kültür Sanat Haftası’nda, Çekmeköylü öğrenciler hazırladığı etkinliklerle ziyaretçilerine unutamayacakları bir kültür -sanat
festivali yaşattı. 2- 8 Mayıs tarihlerinde
Çekmeköy Belediye bahçesinde kurulan
çadırda yapılan Kültür Sanat Haftası’nda;
Okullar ve Şehirler, Bilim Şenliği, Okul
Öncesi Şenliği, Halk Eğitim Merkezi Sergisi,
Kariyer Rehberliği fuarı yer aldı.
Kapanış programına; Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BAĞIMLILIĞA İNAT,
BAĞIMSIZ HAYAT!
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Çekmeköy Belediye Başkanı
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UYUŞMAYIN, UYANIN!

Ekonomi

Ekonomi

TASARRUFUN GÜVENLİ LİMANI:

ALTIN
Altın fiyatları
yükselecek mi,
düşecek mi?

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

Günlük olarak altın ve ons fiyatlarının takibini teknik analizlerle
yapan birçok uzman bu sorunun
cevabını saptamak için canla
başla çalışmaktadır.
Özellikle ons altının fiyatı
dolar üzerinden fiyatlandırıldığı
için gram altın dediğimiz TL
üzerinden olan altın fiyatlarında
da dolar kuru etkilidir. Dolayısıyla
gram altın fiyatlarındaki eğilimi
daha net öngörmek için dolar/
tl yorumlarını da yakından takip
etmek gerekmektedir.

le altın, verilerin karmaşık bir
görünüm vermesi ve Kuzey Kore
endişeleriyle buharlaşan bir seyir
izlemişti. Bu durum neticesinde
93 seviyesi üzerine yerleşen
dolar endeksi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuş ve fiyatların 1.300 USD seviyesi altına
gerilemesine neden olmuştu. Bu
geçici bir durumdu ve zaten bu
seviyelerde kalması da beklenemezdi. Çünkü ONS fiyatının
1.300 USD altında olması demek,
alım baskısının artması ve altın
alım fırsatının doğması anlamını
taşımaktadır. Durum böyle olunca orta vadede altın fiyatlarında
artışın söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yukarıda zikredilen durumun yanı
sıra, artan jeopolitik riskler ve gün
geçtikçe yükselişi devam eden
petrol fiyatları da altın fiyatlarını
yukarı yönlü destekleyecektir.
Ayrıca ABD’de tırmanışı hızlanan
enflasyon ve bu duruma rağmen
çok da aceleci davranmak istemeyen FED üyeleri de altın fiyatlarında orta ve uzun vadede yönün
yukarı olmasını desteklemektedir.
Yine tekrarlamak isterim ki

Mayıs ayının ortalarında Amerika yönetimince açıklanan inşaat izinleri ve sanayi üretimi
verileri beklentileri aşmış fakat
bunun yanında inşaat ve konut başlangıçları beklentileri
karşılayamamıştı. Bu sebep-
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Olan ise evlilik hazırlığı içinde olan damat ve
gelinlere oldu. Eskiden düğünlerde çeyrek
altını utana sıkıla takan Sarı Çizmeli Mehmet
Ağa, şimdi çeyrek altın takacaksa gururla
mağrur bir duruşla takmaya başladı. Ama sorun şu ki, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa artık çeyrek altın takamıyor!
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yaşanılan bu durum altın alım fırsatlarının
yaşanması anlamına gelmektedir. Bu durum
ise yazımı kaleme aldığım şu günlerde ortalama 1.300 dolar civarlarında olan altın ons
fiyatlarının orta vadede 1350-1360 dolar civarlarına çıkacağı tahminlerini güçlendirmektedir.
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Çekmeköy Belediyesi’nin Anneler
Günü’nde düzenlediği Anne-Çocuk
Şenliği’nde, anneler de çocuklarla
birlikte doyasıya eğlendi.
Selamlama konuşmasında annelere seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Karşılıksız
sevginin, fedakârlığın adıdır annelik. Çocuklarınıza
iyi bakın, inşallah onlar büyüyünce hem ailelerine
hem vatana hayırlı evlatlar olacaklar” dedi. Başkan
Poyraz konuşmasının ardından alandaki annelere
gül takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı.
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Şenliğin ilk gününde Rafadan Tayfa’yı izleyen çocuklar, ikinci gününde Evrim Akın’la buluştular. Niloya
Müzikali’nden sonra alanda dağıtılan rüzgar gülleri
ile sahneye çıkan çocuklar dans ederek şenliğin
kapanışını yaptı.
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Çekmeköy Belediyesi’nin bahçesinde gerçekleşen
Anne Çocuk Şenliği’nde; anneler, çocukları ve onlara
eşlik eden babalar doyasıya eğlendiler. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı
etkinlikte, alana gelen aileler güllerle karşılandı.
Yağmurlu bir haftanın ardından güneşin ve bahçenin
tadını çıkaran aileler; oyun parkurlarında, kukla
yapımı ve yüz boyama atölyelerinde çocukla çocuk
oldular. Anneler ve çocukları bir yandan da sahnedeki aile yarışmalarına katılarak; hem güldüler hem
güldürdüler.
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MUTLULUĞA

GiDEN

YOL

Bu dünya üzerinde yaşayan bizler yüzyıllardır mutluluğun, mutlu olmanın peşinden koştuk durduk. Koşmaya da devam
ediyoruz. Sürekli yeni formüller keşfetmeye, sihirli yollar aramaya çalışıyoruz.
Çok da güzel yapıyoruz. Çünkü hepimizin mutluluğa ihtiyacı var. Ancak sorun şu ki bu ihtiyacımızı çok uzaklarda
arıyoruz. O nedenle istedim ki bu ay
mutluluğa giden yolu hep birlikte arayalım. Ne dersiniz belki buluruz hem de
çok uzaklara gitmeden…

Konumuza mutluluk nedir sorusunu
sorarak başlayabiliriz. İnternete
bakarsanız aşağıdaki tanımı
bulabilirsiniz:
‘’Mutluluk bütün özlemlere ve
isteklere eksiksiz bir biçimde ve
sürekli olarak erişilmekten duyulan
kıvanç durumudur.’’

Ayşe Nurcan Özüçağlıyan
Klinik Psikolog
nurcan.psikolog@gmail.com

Sizce yukarıdaki tanım size göre
mutluluğu tam olarak ifade ediyor
mu? Eğer ediyorsa bütün istek ve
arzulara sürekli ulaşabilir olmak
mümkün müdür? Mümkünse mutlu

duygulanımı oluşturmaktadır. Olumlu ve
olumsuz duyguların yaşanma sıklığı ise
öznel iyi oluşun duyusal boyutunu ele
almaktadır.
Olumsuz Duygulanım: Öfke,
nefret, üzüntü, suçluluk, korku ve kaygı
gibi duygular ise olumsuz duygulanımı
oluşturmaktadır.

Tekrar vurgulayacak olursak yaşam doyumumuz ne kadar yüksekse ve ne kadar çok
olumlu duygulara sahipsek o kadar çok mutluyuz demektir.

Elbette hepimizin beklentileri ve istekleri farklı
olabilir. Ancak maddi güç, başarı, şöhret… vb
durumlar kısa vadede birer mutluluk kaynağı
gibi görünseler de uzun vadede yaşam doyumumuzu ve olumlu duygularımızı arttırmaya
yetmeyecektir. Önemli olan şu anda içinde
bulunduğumuz şartlar içerisinde bu olumlu
hissiyatımızı pekiştirecek anlamlar bulmamız,
kazandığımız paralardan çok anılar biriktirmemiz, başarılarımızdan çok çevremize ve
sevdiklerimize içtenlikle sarılmamız, sağlığımız
için çaba harcamamız ve şükredebilmemizdir.
Son olarak ideallerimizin peşinden koşmak ve
bir amacımızın olması tabii ki çok kıymetlidir.
Ancak hayatta her istediğimiz de olacak diye
bir kaide elbette ki yoktur ve bu beklenti de
bizleri mutsuz edebilir. O nedenle ideallerimizi
gerçekleştiremediğimiz noktada gerçeklerimizi
idealleştirebilirsek yaşama dair olumlu tutumumuz kısacası mutluluğumuz artacaktır.
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•

O zaman gelin mutluluğu tekrar
ele alalım. Yapılan araştırmalar bu
kavramın bir eş anlamlısını bulmuşlardır: ‘’Öznel iyi olma‘’ durumu. Bu kavramı bizlerin yaşama dair
olumlu düşünce ve duygularımızın
nicelik ve nitelik yönünden fazla
olması olarak açıklayabiliriz. Başka
bir deyişle öznel iyi olma yaşamdan
aldığımız doyum ve olumlu duygularımızın toplamıdır.

Peki hayattan
neler bekliyoruz?
Para, güç, şöhret…
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Yukarıda da yazıldığı gibi bu kavramın;
olumlu duygulanım, olumsuz duygulanım ve
yaşam doyumu olmak üzere üç önemli öğesi
vardır:
• Yaşam Doyumu: Bu tanım öznel iyi
oluşun bilişsel boyutunu ele almaktadır.
Yani bizim çeşitli yaşam alanlarımız (evlilik, iş, sağlık, başarı vb.) ile ilgili değerlendirmelerimizi kapsamaktadır.
• Olumlu Duygulanım: Bu tanıma
göre ise neşe, heyecan, ilgi, güven,
sevinç, heves gibi duygular olumlu

olmamız için yeterli midir veya bu
mutluluk kalıcı bir mutluluk mudur?

Öznel iyi olma bizim kendi yaşantımıza dair bir
değerlendirmemizi içerdiği için öznel bir bakış
açısını yansıtır. Bizler ne kadar iyi olduğumuzu
ortaya koyarken kendi deneyimlerimizi kendi
persfektifimizi, bakış açımızı ortaya koyarız. Bu
nedenle bizler için mutluluk veren bir durum
veya deneyim bir başkası için mutluluk yaratmayabilir. Bu arada şunu belirtmekte de fayda
vardır ki sürekli bu duyguyu aynı düzeyde
yaşamak mümkün olmayabilir, hatta bazen
mutsuzluklarımız da olabilir ancak mutsuz olmamız çaresizlik, depresyon vb tarz durumları
yaşadığımız anlamına da gelmez tam tersine
belki de beklentilerimizi ve ihtiyaçlarımızı
anlamamız noktasında farkındalığımızın da
artmasına sebep
olur.

Köşe Yazısı

Haber

okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Gerek bu yıl gerekse
geçtiğimiz yıllarda yapılan münazara yarışmalarından büyük keyif almıştık. Gençlerimizin kendilerini
geliştirebilmeleri için son derece önemli bir organizasyon. Programda emeği geçen TÜGVA ekibine
teşekkür ediyorum.” dedi. HÖV Tunç Çapa Anadolu
Lisesi Öğrencileri’nin Türkiye Yönünü Doğu Medeniyetine Çevirmeli tezine karşı Şehit Ömer Halisdemir
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye Yönünü Batı

Çekmeköylü Gençler
FİKİRLERİNİ KIYASIYA SAVUNDU

Medeniyetine Çevirmeli tezini savundu. Öğrencilerin fikir ve düşüncelerini görseller ve örneklerle desteklediği
münazara sonucunda Osman Zeyrek, İlhan Şentürk, Hanife Eryazgan ve Serkan
Çetin’ten oluşan Şehit Ömer Halisdemir
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni birinci
seçti. Birinci olan Şehit Ömer Halisdemir
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kupasını
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’dan aldı. Birinci olan okullara
bilgisayar ve kitap da hediye edildi. İkinci Olan HÖV Tunç Çapa Anadolu Lisesi’ne kupasını ve ödüllerini Çekmeköy
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş verdi.
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
Çekmeköy İlçe Temsilciliği‘nin
düzenlediği Liseler Arası 3.
Münazara Yarışması Finali Çekmeköy Nikah Sarayı’nda
yapıldı. 26 Mart’ta ilk tur ile
başlayan ve 15 lisenin katıldığı
Münazara Yarışması 4 tur
halinde gerçekleşti. Yarışmada 60 öğrenci okullarını temsil
etti. HÖV Tunç Çapa Anadolu Lisesi ve Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi arasında yapılan final
müsabakasına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, TÜGVA İstanbul Lise
Koordinatörü Beytullah Çiçen,
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Çekmeköy TÜGVA
Liseler Arası 3.
Münazara Yarışması
Çekmeköy Nikah
Sarayı’nda yapıldı.

Röportaj
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İnsanın kendini bulmak için çıktığı yol; evvela keşfetmeyi, yüzleşmeyi
gerektirir. Bu noktada yazmak, kalbi bir çabayla yazmak, yazı yazacak
derdi kuşanmayı lüzumlu kılar. Henüz tıp fakültesi öğrencisiyken insanla dertlenen, Kur’an’la derman bulmanın yollarını arayan bir isim Senai
Demirci. Hekim kimliğiyle tanıdığımız, edebiyatı psikoterapiye yoldaş
eden bir yazar aynı zamanda. ‘’Yitirdiğimi bulduğum satırları kalbime
yoldaş ederim’’ diyen Demirci’yle yazmak üzerine konuştuk.

Klasik bir soruyla
başlıyoruz. Senai
Demirci kimdir?
Klasik olmayan bir cevapla
başlayayım: bilmiyorum. İç
içe soğan zarları gibiyiz her
birimiz. Özümüzü bulmak
için kabuk kabuk soyuyoruz kendimizi. Ama biraz
gözyaşı akıtıyoruz. “Senai
Demirci kimdir?” sorusunun
cevabını bulana kadar nefes
tüketeceğim.

Bir eserin samimi olması, kalbe dokunması
nasıl sağlanabilir?
Kalbe dokunarak yazılan,
kalbe dokunur.

Siz hem hekim hem de
yazarsınız. Bu iki önemli
yeteneğin, mesleğin
birbirine nasıl faydaları
oluyor?
Hekimliğin özel bir alanında çalışıyorum. Psikoterapistim artık. Psikoterapi insanın içine doğru heyecanlı
bir yürüyüş. Duyguların nehir yatağında kontrollü bir
sürükleniş. Pencerelerden
her an bir sürprizin belirdiği
bir tren yolculuğu… Yazmak
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Yazmak, tam da bir önceki sorunun cevabında söz
ettiğim, kimliğini bulma
yolculuğudur.
Kalbinin
içine doğru eğilir insan
yazarken. İçinde saklı kuyuları yoklar. Sonunda, en
sonunda, herkesle ‘’aynı’’
olduğu zemini bulmaya
çalışır. Siyasi yazılardan söz
etmiyorum; onlar bir tür rafine mühendislik çalışması.
İnsanın yazarken kendisini
kazdığı, kabuklarını kazıdığı
kalbî bir çabadan söz
ediyorum.

İlkesel olarak, beni heyecanlandırmayan yazıyı yazı
kabul etmiyorum. Otuz
yıldır yazıyorum; bir yazıyı
kolay yazmışsam o yazıdan
şüphe ediyorum. Beni zorluyor
olmalı
yazarken.
Bende benden içeri olanla yüzleştiriyor olmalı. Eski
kelimelere yeni bir anlam
yüklüyor olmalıyım. Yeni
bir şiirsel hali keşfediyor
olmalıyım. Sonunda ben
de şaşırmalıyım. Benim olmaktan çıkmış olmalı yazı.
Hecelerin savruluşu, sıfatların dizilişi, cümlelerin kuruluşu kontrolden çıkmış
olmalı…
Beni heyecanlandıran duru
bir dille yazılmış, kalbi eserlerdir.
Meselâ
İbrahim
Tenekeci’yi, Gökhan Özcan’ı, Yusuf Özkan Özbu-

run’u, İsmail Kılıçarslan’ı,
Leyla İpekçi’yi, Esra Yalazan’ı okurken, bilirim ki onlar yazarken yorulmuştur.
Benim yazdıklarıma gelince
“La tahzen…” diye bilinen şiirsel yazıyı yazarken
şaşırdım. 99 Esma 99
Dua’yı yazarken her esmada sürprizler yaşadım. Üç
Yusuf Üç Rüya Üç Gömlek’i yazarken, neredeyse
kontrolü kaybettim; Yûsuf
Kıssası kendini yazdırdı.
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SENAİ
DEMİRCİ

Bir röportajınızda “İçine
doğru yazan yazarları
okumayı severim”
demişsiniz. İçine doğru
yazmak nedir, nasıl olur?

Yazılan yazılar veya
kitaplar kimi okuyucuyu
heyecanlandırırken
kimilerine tesir etmez.
Siz hangi tür eserleri
okurken heyecanlanıyorsunuz veya
eserlerinizden hangisini yazarken heyecanlandınız?
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kitapları önceliklidir. Duru yazanları, diri yazanları öncelerim. Yitirdiğimi bulduğum satırları
kalbime yoldaş ederim.

Genç yazar adaylarına yazarlık hususunda
tavsiyeleriniz nelerdir?

Derdim,
Kur’an’ın insanın
yitirilmişliğine
çare oluşunu
duymak ve
duyurabilmek…

da psikoterapi yapmak da aslında buluşuyor; birbirini besliyor.

Derdim, hakikati insanın iç
acıları üzerinden keşfetmek.
Kur’ân’ın insan diye okunuşuna
rehberlik etmek. Göklü Söz’ün,
yani vahyin, insanın yitirilmişliğine çare oluşunu duymak
ve duyurabilmek.

Yazmaya üniversite yıllarında
başladım. Seksenli yıllarda çıkan
Köprü dergisine aylık yazmayı
denedim. Tıp fakültesi öğrencisi iken bir yandan edebiyat
öğrenciliği yaptım. Çok değerli
dostlarla beraber olduk. Metin
Karabaşoğlu, Ali Mermer, Murat
Çiftkaya, Yusuf Özkan Özburun
gibi özel dostlarım oldu. Yazı
yazacak derdi kuşanmayı birlikte öğrendik.

Yazmaya nasıl başladınız?
Yazım sürecinde sizi etkileyen, örnek aldığınız

Hemen her yazınızda Said
Nursi’ye değiniyorsunuz.
Said Nursi’ye olan ilginiz

nereden gelmektedir,
Said Nursi’nin sizde ne
gibi değişiklikler yaptığını
düşünüyorsunuz?
Said Nursi, İslam’ı insandan
başlayarak anlatan bir düşünür.
İmanı varoluşu şahit tutarak inşa
etmeye çabalayan bir insan. İnsanın iç acılarının toplamından
ahireti hesaplar. İnsanın hayret
ve minnetinin yoğunluğundan
meleklerin kanatlarına dokunur.
Bir gülün güzelliğinden peygamberlerin ve kitabın olmazsa
olmazlığına varır. Bedeli ödenmiş sözler söylemeyi önceler.
Kanaatim o ki, Said Nursî an-

laşılmadı; onu okuyanlar anlamadı onu. Onu okumayanların anlayamayışı yüzünden, okumayanlar da
anlamadı. Saklı sancılarından yola çıkarak yazan,
gizli hasretlerini heceleyerek düşünen bir yazar
olarak, ona ilgisiz kalamazdım. Bu yüzden herkese,
her vesileyle onun diri ve duru tefekkürünü duyurmak istiyorum. Kimselerin tekelinde kalamaz Said
Nursi; herkese, her kesime aittir.

Senai Demirci hangi tür kitapları okumayı
tercih ediyor? Kitap seçiminde dikkat ettiği
hususlar neler?
Benim için şiir kitapları, siyasi olmayan deneme kitapları, içinde komplo teorisi barındırmayan anlatı
Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI
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Yazan herkesin bir derdi olduğu söylenir. Senai
Demirci’nin derdi nedir?
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isimler, eserler nelerdir?

Yaşamaktır yazmak. Yazar olmak yaşamaktan
geçer. Yaşadıkça derinleşiriz. Derinleştikçe de
yazmaya değer ifadeleri avuçlarız. Hayatı daha
derinden kavrarız. Kendilerini hemen şair ilan
etmesinler, yazar saymasınlar. Kitap çıkarmayı
nihai hedef görmesinler. Her şeye tersten bakmaya çalışsınlar. Hakikat karşısında hep acemi
kalsınlar; asla profesyonel olmasınlar; amatör
ruhla yazsınlar…

Köşe Yazısı
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çekilmesi suretiyle açılan aralıktan
ki bu aralığa ağızlık denir, mekik
yardımıyla atkı denilen ipliklerin
geçirilmesiyle oluşturulan düz
yüzeylerdir. Dokumacılık, yapım
teknikleri, kullanılan araçlara göre
iki grup şeklinde incelenebilir.

Mekikli
Dokumalar

DOKUMA SANATI
Geleneksel Sanatlar…

Kolan Dokuma:
Yün, pamuk,
keten, kıl ipliklerinin çözgü, atkı
olarak kullanıldığı; yassı, enli,
kuşak - bağ gibi dokumalardır.

Kirkitli
Dokumalar
Kirkitli Düz Dokumalar: El dokumalarının bir kısmında atkı ipliğini, ilmeleri sıkıştırmak amacıyla
kullanılan araca “kirkit”, bu aracın

Çarpana (Plaka) ile
Dokuma: Çarpana dokuma en basit dokuma
tekniğidir. Bu dokuma
kare şeklinde, köşeleri
delikli kartlarla yapılmaktadır. Deve, öküz gönü
veya ceviz ağacından
yapılan kare şeklindeki levhalara çarpana adı
verilmektedir.
Renk dağılım tablosuna
göre hazırlanan çözgü
iplikleri çarpanaların deliklerinden geçirilip, kartların
döndürülmesiyle
oluşan çözgü aralığın-
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Bu yüzden halılarda düğüm sayısı
oldukça yüksektir. Selçuklu halılarındaki geometrik bir düzenle yerleştirilmiş
motiflerin

oluşturduğu kompozisyonlar, geliştirilmiş biçimleriyle günümüz Sivas
halılarında da görülmektedir. "Çeşmi
bülbül, çamurlu, kuçlu, lalezar, yılanlı"
bunlar arasındadır. Desenlerin kimileri
kent adları, kimileri de sayılarla anılır.
Sivas halılarının bir başka özelliği de
zıt renklerden özenle kaçınılmasıdır.
Halılarda en az 12 renk görülür.
Başlangıçta çok mat olan bu renkler
kullanıldıkça canlılık kazanır. Lacivert,
al ve tonları yaygındır.
Dokuma; atkı, çözgü ipliklerinin dikey
açı yapacak şekilde, birbirinin altından, üstünden geçirilmesiyle ortaya
çıkan düz yüzeyli üründür denilebilir. Dokuma tezgahlarında çözgü denilen yan yana duran ipliklerin gücü
nire denilen araçlarla bir kısmının yukarı kaldırılması, diğer kısmının aşağı

Siirt battaniyesi düz bez ayağı dokumalardandır. Geleneksel Türk
dokumaları, ev, çarşı, saray dokumaları olarak sınıflandırılabilir.
Kadınlar tarafından evlere yün,
ipek, keten veya pamuk kullanılarak yapılan bu dokumalar el
sanatı örneklerindendir.

Kolan dokumada yere çakılan iki
çubuk arasına, dokunacak yere
göre boyu ayarlanan çözgü ipleri
gerilmekte, arasına gücü görevi
yapan gücü çubuğu geçirilmektedir. Çubuğun döndürülmesiyle
açılan çözgü aralığından atkı ipi
atılıp, kılıçla sıkıştırılarak dokuma
yapılmaktadır.

dan atkı ipliği atılarak dokumaya
devam edilmektedir. Çözgünün
bir ucu dokuyucunun beline veya
yene karşılıklı çakılmış çubuklara
bağlanmaktadır. Dokuma çözgü
yüzlüdür.
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GÜLÜZAR ÇEVİK
Çini Hocası ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com

Selçuklular döneminde başlayan dokumacılık sanatı sonraki yüzyıllarda
gelişmiştir. Bunlardan bir dönem çok
ünlü olan şal dokumacılığı günümüzde
yapılmamaktadır. Sivas halılarının en
önemli özellikleri tümüyle yün, sık
dokulu ince havlı olmasıdır. Halının sık
dokulu olması için kirkit oldukça sert
vurulur. Bu arada esnekliği sağlamak
için ilmikler iki tarandıktan sonra özel
ayarlı makaslarla kesilerek hav yüksekliği ayarlanır. "Eriş" denilen çözgü
ipliği çok bükümlü ve incedir.

Gücüler
yardımıyla
gruplar
halindeki
çözgüler
arasında
oluşturulan aralıktan, atkı ipinin mekikle geçirilmesi sonunda
elde edilen düz yüzeyli dokumalardır. Çeşitli kumaş dokumaları,
Siirt battaniyesi, kolanlar ve grup
içinde yer almaktadır.

Kolan ve çarpana dokumalar gücü
yerine kartların, gücü çubuğunun
kullanılması, atkı ipinin mekikle
geçirilmesi nedeniyle mekikli dokumalar içinde değerlendirilmektedir.
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kullanıldığı el dokumalarına da kirkitli
dokumalar denilmektedir.
Kilim Dokuma: Atkı ipliklerinin çözgü
iplikleri arasından bir alt, bir üst geçirilmesi, sıkıştırılması ile çözgü ipliklerinin gizlendiği atkı yüzlü dokumadır.
Kilimde, desenlerin bulunduğu belirli
alanlarda, o desenin rengindeki bir atkı
ipliği, başka renkteki desenin sınırına
kadar gidip geri dönmektedir.
Böylece ayrı renkteki atkıların çözgüler
arasında gidip gelmesiyle desen
oluşturmaktadır. Çok gergin atılan
atkı ipi, çözgüler arasında kaldığında
“çözgü yüzlü”, çözgülerle atkıların eşit
atılıp sıkıştırılmasıyla da “bez ayağı” dokuma oluşturmaktadır.
Dokuma Tekniklerine Göre: Renkler
arasında çözgü aralığı oluşan kilim,
çözgü aralıklarının yok edildiği kilim

Cicim Dokuma: Çözgü, atkı iplikleri arasına renkli
desen iplikleri atılarak sıkıştırılmak suretiyle meydana
getirilen dokuma türüdür. Cicim tersten yapılan dokumadır. Atkısı kıl olanları da oldukça yaygındır.

Cicim dokumalarda, dokumanın yüzeyinde meydana
getirilen desenler, ipliğin kalınlığına, inceliğine, serpme motifler halinde oluşuna göre değişik görünüm
almaktadır. Cicim dokuma ile; heybe, sofra altı, gelin
çuvalı, hurç, minder, divan örtüsü, tandır örtüsü,

Zili (Sili) Dokuma: Her desen ipliği kendi desen alanında, enine
üç üstten bir alttan atlayarak geçirilmektedir. Sıra tamamlandıktan sonra, bir veya birkaç atkı atılarak sıkıştırılmaktadır. Verev desenlerde üç üstten, bir
alttan yapılan işlemler her sırada çözgü ipliği
kaydırılarak devam ettirilmektedir. Bazen hem dik,
hem de verev dokuma birlikte olduğu gibi cicim
tekniği ile karışık olarak yapılanları da görülmektedir.
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(tek kenetleme, çift kenetleme, çapraz dikişli, atkıları
tek çözgü üzerinden döndürerek dokuma), renkler
arasında çözgü aralıklarının yok edildiği kilim, desen
çevresi çerçeveli kilim, sarma çerçeveli kilim, eğri atkılı
kilim, atkılar arasına renkli iplik ilavesiyle kilim dokuma
gibi çeşitlilik göstermektedir.

Dokumanın yüzeyinde, sonradan iğne ile işlenmiş
gibi kabarık desenler oluşturmaktadır. Cicim dokumacılığında desenler oluşturulurken atkı iplikleri ile
desen iplikleri sıra takip etmektedir. Atkı ipliği atıldıktan sonra yapılacak desene göre, desen ipliği bir veya
birden fazlı çözgü ipliği üzerinden atlatılarak desen
oluşturulmaktadır.

Kalın, kaba görünümlü zilinin çözgüsü
genellikle
kıldan
h a z ı r l a n m a k t a d ı r.
Yörük
köylerinde
hala
dokunmakta
olan zillilerin dokuma
tekniğine her desen
uygulanamadığından
eski desenlerde değişiklik
görülmektedir. Zili dokumalar, çeşitli çadır eşyası, ekin
çuvalları, minder, yastık, yaygı
gibi dokumalarda tercih edilmektedir. Dokuma özelliklerine göre, düz, çapraz,
çerçeveli, damalı zili gibi çeşitleri bulunmaktadır.
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namazlağ, yaygı, yastık vb.
yapılmaktadır. Cicim atkı
yüzlü veya bez ayağı tekniğiyle dokunmaktadır. Desen ipinin atılış şekline göre iki veya
üç cicim çeşidi görülmektedir.

Haber

GENÇLERE DERS DESTEĞİ
Gençler okuldan sonra bu
merkezlere koşuyor.
Çekmeköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinde
hayata geçirdiği TEÇÖM'ler bir eğitim yuvası haline
dönüştü. 2016 yılından beri hizmet veren merkezlerin bir tanesinden yılda ortalama 600 öğrenci
düzenli olarak yararlanıyor.
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18 eğitmeniyle 5 farklı eğitim merkezinde
bulunan ve 14 sınıfta eğitim verilen Test
Çözüm Merkezleri'nde sekizinci sınıf
öğrencileri lise sınavlarına hazırlanırken; alt sınıf öğrencilerine de
okul ödevlerinin çözümü noktasında yardımcı olunuyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu
merkezler öğrencilerin sadece ödevlerini yaptıkları
etüt merkezleri değil; aynı zamanda, öğrencilerin
okullarına etki eden başarı destekçisi bir merkez
görevini üstleniyor. 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.” dedi.

5 bin 300 Ziyaretçi
Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açılan Uzay Teknolojileri Merkezi öğrencilerden yoğun ilgi görmeye
devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana toplam
5 bin 300 ziyaretçi ağırlayan Çekmeköy UTM’de; ay
simülatörü, yüzeyinde parçacık toplama imkanı sunan
Mars simülatörü, güneş sistemi modeli, Bing Bang
sanal gerçeklik gözlüğü, yıldız haritası, girdap tüneli,
Apollo 11 uçuş kabini ve uzaya dair bir çok şey bulunuyor.
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İSTANBUL’UN

İZ BIRAKAN

MİSAFİRLERİ

Dünya’nın ilk Türkoloji Enstitüsü’nün kurucusu…
Türkiye’ye basketbolu getiren spor adamı…
Dünyaca ünlü Madam Bovary romanının yazarı…
Mühendishane-i Berr-i Hümayün’da hocalık yapmış Macar subay…
Medeniyetlerin beşiği İstanbul’a misafir olmuş yabancı konuklar…

GUSTAVE FLAUBERT (1821-1880)
Madam Bovary romanıyla
özdeşleşen ve Fransa’da realist akımı başlatan edebiyatçı olarak bilinen yazar.
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Flaubert, 25 yaşındayken kendisinden 10 yaş büyük,
evli bir kadına aşık olur. Gençlik yıllarına yayılan ve
onu depresif bir ruh haline sokan bu aşkın ileride
yazacağı ve oldukça sükse getiren başta Madam
Bovary romanı olmak üzere tüm eserlerine ilham
kaynağı olduğu söylenir. Ivan Turgenyev, Emile Zola,
Guy de Maupassant ve George Sand gibi yazarlarla yakın dostluk içerisinde olan Flaubert, Fransız

Ünlü yazarın İstanbul’a gelmesi, çıktığı Doğu
seyahatine rastlar. Notlarından anlaşıldığına göre
Pera Palas’ta kalır ve Galata Mevlevihanesi’ndeki ayinlere katılır; Ayasofya, Sultanahmet, Nur-u
Osmaniye ve Süleymaniye Camililerini gezer. Şehrin
dini ve tarihi dokusundan büyülenen ve İstanbul’dan
koparcasına ayrılan yazar duygularını şu sözlerle
ifade eder: İstanbul’a hoşça kalasın derken geberircesine üzüntülüydüm. Hoşça kalın camiler, hoşça
kalın çarşaflı kadınlar, hoşça kalın camilerdeki iyi
yürekli Türkler… Beş hafta kaldık İstanbul’da. 6 ay
kalmak gerekirdi…
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Bir cerrahın oğlu olarak
dünyaya gelen Flaubert oldukça içekapanık ve özgüvensiz bir çocukluk geçirir. Buna
rağmen henüz 13 yaşındayken
Sanat ve Gelişim adında bir
edebiyat dergisi çıkaracak kadar
yeteneklidir de. 20 yaşında hukuk
eğitimi almak için gittiği Paris, hayatında bir dönüm noktası olur. Lakin
tüm hayatını etkileyecek sinirsel bir hastalık
yüzünden eğitimini tamamlayamadan memleketine
geri döner. Paris’te geçirdiği günler, yoğun bir şekilde edebiyata yönelmesine de kapı aralar.

edebiyatında gerçekçilik akımını
başlatan isimdir. 1851 yılında yazmaya başladığı Madam Bovary
romanını bitirmesi 5 yıl sürer.
Yüksek idealleri ve romantik
hayalleri yüzünden gayri meşru
ilişkiler yaşayan evli ve çocuklu
bir kadının hayatının anlatıldığı
eser, yayınlandığı dönemde
büyük yankı uyandırır. Roman
gayri ahlaki olduğu gerekçesiyle
Flaubert’a dava açılır. Dava eserin
tanınırlığını sağlar, Flaubert da davadan aklanır.

FRANCOIS BARON DE TOTT (1733 – 1793)
18. yüzyılda kurulan Mühendishane-i Berr-i
Hümayün’de hocalık yapan Macar asıllı subay
ve diplomat.
Baron de Tott bir dönem Osmanlı topraklarında
yaşadıktan sonra Fransa’ya iltica etmiş ve baronluğa kadar yükselmiş asilzade bir subaydır.
Askeri hayatı da babasının tümenine katılmasıyla
başlar. Baron’un İstanbul’a gelişi 1755 yılına rastlar. Fransa Hükümeti tarafından İstanbul elçisi
olarak atanan Compte de Vergennes’in yanında memur olarak görevlendirilir. Görevi; Türkçe
öğrenme, Osmanlı İmparatorluğu’nu inceleme
ve Kırım hakkında bilgi toplamaktır. Levanten
bir ailenin kızıyla evlenip Türkçe öğrenir ve elçilik görevlisi olarak 8 yıl İstanbul’da kalır. Bu ilk
İstanbul macerasının ardından Fransa’ya döner.
1767 yılında Fransa tarafından Kırım Hanlığı’na
gitmek üzere görevlendirilir. 1768 yılında patlak veren Osmanlı-Rus Savaşı’nın çıkmasında
önemli rol oynar. 1 yıl sonra Osmanlı Hükümeti
tarafından modern askeri bilgilerinden faydalanmak maksadıyla İstanbul’a çağırılır. İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nı Rus tehdidine karşı
koruma göreviyle vazifelendirilir. Osmanlı ordusunun cephelerde yetersiz kalarak savaşlarda
yenilgiye uğraması üzerine 3. Mustafa modern
bir mühendislik okulunun açılması için çalışma
başlatır. Baron de Tott’u da tecrübelerinden faydalanmak üzere
daha sonra ismi Mühendishane-i
Berr-i Hümayun olan, bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak eğitim
veren okula eğitmen olarak atar.
Baron
de
Tott,
Osmanlı-Rus
Savaşı’nın sona ermesi üzerine
-Rusya’nın talebiyle- Fransa’ya geri
çağrılır. Fransız Devrimi’nden sonra
birçok Fransız asilzadesi gibi önce
İsviçre’ye sığınır. Ardından son durağı anavatanı Macaristan olur.
Baron de Tott, İstanbul ve Kırım

günlerini Türkler ve Tatarlar Arasında isimli hatıratıyla anlatır. Pek
çok seyyah gibi o da Osmanlı’nın
gizemine, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kalsa da şehircilik
bakımından İstanbul’u yermekten
kaçınmaz. Bunun yanında başarısız
devlet adamlarıyla tanışmasının
da etkisiyle devleti yozlaştıran kişi
ve müesseseleri acımasız bir dille
eleştirir. Yazıldığı dönemde Avrupa’da en çok okunan eserlerden biri
olan bu kitap, Türkler hakkında menfi
düşüncelerin yayılmasında büyük rol

Basketbolu Türklerle
tanıştıran, Galatasaray Kulübü’nün ilk başkan ve kaleciliklerini yaparak Türk spor
tarihinde derin izler bırakan
unutulmaz spor adamı.
oynamıştır. Öyle ki, gerçeklikten uzak, çarpıtılmış ve
abartılı bir dille kaleme alınmış eserin; gerçekleri tahrif
ve tahrip ettiğini düşünen
Fransa’nın Türkiye Konsolosu Charles de Peyssonell,
Baron’un hatıratını şiddetle
tenkit eden bir eser kaleme
almıştır.
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dine öğrenmiştir. 20 yaşını bitirmeden 16 dili
konuşabildiği, 12 dilde de yazabildiği
bilinmektedir.
Diller arasındaki ilişkiye olan ilgisi Vambery’nin aynı dili konuşanların birbirleriyle olan
akrabalıklarını araştırmasına, bu vesileyle filolojik ve etnografik incelemelerde bulunmasına
kapı aralar. Viyana’da tanıştığı meşhur oryantalist Baron Joseph Hummer Purgstall’ın önerisiyle 1857 yılında Türkiye’ye gelir ve Hüseyin Daim Paşa’nın himayesine girerek yabancı

İngiliz bir baba ile Müslüman
Hintli bir annenin 3 oğlundan
biri olarak dünyaya gelen
Robenson’un doğum yeri
ihtilaflıdır. Hindistan’da subay
olarak görev yapan babasının
vefatından sonra ailesi 2.
Abdulhamit’e başvurarak
Türkiye’ye iltica eder. Abdulhamit aile ile yakından ilgilenerek Akaretler’ de
bir ev tahsis eder, Robenson kardeşleri ise Kuleli
Askeri Lisesi’ne yönlendirir. Ahmed Robenson,

eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam etmek isteyince
okuldan ayrılır. Mezun olduğu
Galatasaray Lisesi’ne beden
eğitimi öğretmeni olarak
döner.
80 yıllık ömrüne pek
çok ilki sığdırmış spor
adamı, Galatasaray Futbol
Kulübü’nün ilk kalecisidir.
1908 yılında, ilk kez lig
şampiyonu olan Galatasaray
Kulübü’nün kalesinde de o
vardır. Robenson, Türk sporunun birçok alanında öncü
rol oynayarak ilklere imza atmıştır. Bir Amerikan dergisinde gördüğü basketbol oyununu ilk
kez Galatasaray Lisesi’nde oynatmıştır. 4 Nisan
1921’de Türk spor tarihinin ilk ciddi basketbol
müsabakası olarak kayda geçen Amerikan YMC
takımıyla yapılan maçta takım kaptanı olarak
sahaya çıkmıştır.
Dünyada büyük ilgi gören izcilik faaliyetleriyle
Türkleri tanıştıran da yine odur. Çim Hokeyi
sporunun ülkemizde yaygınlaşması için yoğun
çaba harcamıştır. Öğretmenlik yaptığı liseye
ve Galatasaray Kulübü’ne çok sayıda sporcu
yetiştirmiştir. Biri askeri pilot olan 2 kardeşinin
Irak ve Sarıkamış’ta şehit düşmesinin ardından
annesinin de vefatı üzerine ömrünün sonuna
kadar kalacağı (40 yıl) Amerika’ya yerleşmiştir.
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1865 yılından itibaren Budapeşte Üniversitesi’nde konferansçı olarak görevlendirilen Vambery, dünyanın ilk
Türkoloji Enstitüsü’ne profesör
olarak tayin edilir. Türkoloji’nin en
popüler temsilcisi olarak gösterilen
araştırmacı, uzun süren meslek hayatında 38
kitap ile çok sayıda makale kaleme almıştır. Paşa
konaklarında yıllarca misafir kalan ve 2. Abdülhamit’in danışmanlığını yaparak hatırı sayılır bir
servet elde eden Türkolog Türkleri çok sevdiğini
ifade etmiştir.
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Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarında, yoksul bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak
dünyaya gelmiştir. Ekonomik sebeplerden
ötürü eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalsa da çalıştığı işlerde kendini geliştirmek için
yoğun gayret sarf etmesiyle dikkat çeker. Üstün
zekası ve dil öğrenme konusundaki olağanüstü
yeteneği sayesinde Slav ve İskandinav dillerinin yanında Doğu lisanlarını da kendi ken-

İstanbul’da kaldığı 4
yıl boyunca Orta Asya
Türklerinin dillerine dair
araştırmalar yaparak 1858
yılında küçük bir Almanca-Türkçe sözlük yayımlar. Abuşka Lügatı’nın
çevirisini tamamlayıp Macar İlimler Akademisi’ne gönderir. Muhabir üyeliğine seçildiği akademiden aldığı maddi destekle Orta Asya
gezisine çıkar. İngiliz hükumeti için Rusların

aleyhine ajan olarak çalıştığı bu
gezide derviş kılığına girerek
Semerkand, Buhara, Herat
gibi Türklerin yaşadığı önemli
merkezlere gider. Din ve lisan
bilgisiyle insanları inandırmakta hiçbir güçlük çekmez. Türk dünyasına yönelik
yaptığı araştırmaların ardından Macar Türkoloji Enstitüsü’nü kurar.

AHMED ROBENSON (1886 – 1968)

ARMINIUS VAMBERY (1832-1913)
Dünyanın ilk Türkoloji Enstitüsü’nün kurucusu
olarak bilinen Macar asıllı Türkolog.

diller hocalığı yapmaya başlar. Aynı zamanda Nur-u Osmaniye Medresesi’ne devam ederek İslam inancını
öğrenir. Batı dillerine hakimiyeti
sayesinde Hariciye Nezareti’nde
tercüman olarak çalışırken
bir yandan da Keçecizade
Fuad Paşa’nın sekreterliğini
yürütür. Avrupa’nın yüksek tirajlı gazetelerinde
kendisine takılan Reşid
Efendi adıyla İstanbul’a
ilişkin değerlendirmelerde
bulunur.
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SAĞLIKLI BİR BEYİN İÇİN

Tüm vücudu kumanda eden beynimizin
sağlığının anne karnından itibaren
yaşam boyu koruyup geliştirilmesi büyük önem taşır. Tüketilen besinlerden, uyku düzenine; gün içindeki
etkinliklerden, spora hatta içten bir
gülümsemeye kadar birçok nokta beyin
sağlığına etki eder.

Prof. Dr. İlhan Elmacı
Beyin, Sinir ve Omurilik
Cerrahi Uzmanı
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Balık:
Beyin fonksiyonlarının daha düzgün
çalışması, hafızayı
güçlendirerek
daha hızlı düşünmeyi sağlamak
için Omega 3
bakımından zengin
olan balığın belirli
aralıklarla mutlaka
tüketilmesi gerekmektedir.

Beyin gelişimi anne karnında başladığı
için anne adaylarının özellikle folik asit
içeriği yüksek olacak şekilde düzenli
beslenmesi önem taşımaktadır.
Muz ve kuru baklagiller: B vitamini
içeren muz, kuru baklagiller, et, balık,
yağsız süt, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi önemlidir. Hafıza
ve zeka gelişimi bakımından B vitamini
önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda B vitamini yeni hücreler üretilmesine ve var olan
hücrelerin yapısının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Üzüm
ve çilek:

Kaju ve
yer fıstığı:
Beyinde yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan gerilemeyi yavaşlatmak
için; E vitamini bakımından zengin
ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı, ay
çekirdeği, susam, keten tohumu
tüketilmelidir.

Dopamin salgılanmasını sağlayan üzüm,
problem çözme yeteneğini artırırken yüksek oranda antioksidan
içeren çilek, yaban
mersini gibi meyveler
ile domates, havuç
gibi sebzeler belleği
geliştirerek beyni korumaktadır.

Türk kahvesinden
vazgeçmeyin
Kültürümüzde
önemli bir yeri
olan Türk kahvesi,
beynin
çalışmasını
motive eden
uyarıcıların en
önemlilerindendir. Kahvenin
içinde bulunan ve
beyinde uyarıcı görev yapan kafeinin yorgunluğu azaltıcı etkisinin
yanında konsantrasyon ve uyanıklığı
yükselten özelliği de bulunmaktadır. Ara öğün gibi değerlendirilen
Türk kahvesi yapılış, sunuş ve tüketimi bakımından fabrikasyon olarak
nitelendirilen diğer kahvelerden
farklılıklar içermektedir. Bir ritüel
eşliğinde tüketilen Türk kahvesi,
yarattığı fiziksel etkilerinin yanı sıra
gün içinde hoş bir mola verilmesine
olanak sağlayarak beynin dinlenmiş vaziyette tekrar motive olması
konusunda da etki göstermektedir.

Hayatınızda özel
anları artırın
Türk kahvesinin tüketiminde olduğu
gibi kişinin hayatında özel anlara
zaman ayırması, vücudun birçok
hormon salgılamasına zemin hazırlamaktadır. Dinlenen müzik, sevilen
bir arkadaşla zaman geçirilmesi,
spor hatta zevkle tüketilen bir yemek bile mutluluk sağlayan birçok
hormonun salgılanmasını harekete
geçiriyor. Beyin sağlığı için oldukça
önemli olan bu hormonlar insanın
duygu sistemini kontrol eden ve
hafıza için hayati öneme sahip olan
limbik sistemi uyararak harekete
geçirmektedir.

Beyninize 4
mevsimi yaşatın
Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle
büyük şehirlerde büyük bir elektro
manyetik çöplük oluşmaktadır. Algılamayı etkileyen elektromanyetik
alan, uyaran kirliliğine neden olarak
beyinde aşırı yüklenmeye yol açmaktadır. Odaklanma problemi, dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi birçok
soruna neden olan elektromanyetik alanlar beynin dinlenmesine ve
kendini yenilemesine izin vermemektedir. Beynin kendisini

en fazla yenilediği zaman dilimi olan
uyku anında elektro manyetik etki
yapabilecek cep telefonu, televizyon gibi ürünlerin kişinin yakınında
olmaması gerekmektedir. Kaliteli bir
uyku ile bir ilkbahar havasında güne
başlayan beynin mevsimlere benzetilirse gün içinde 4 mevsimi de
yaşaması gerekmektedir.

Uyku düzeniniz
tarlakuşu gibi olsun
Beynin gün içinde 4 mevsimi yaşamasının yanında gece ve
gündüzü de biyoritme uygun saatlerde gerçekleştirmesi önemlidir.
Tarlakuşu örneğinde olduğu gibi kişi
erken yatıp güne erken başlandığı
zaman vücudun salgıladığı steroit, melatonin gibi hormonlardan en üst seviyede faydalanmaktadır. Erken kalkıp uygun besinlerle
yapılan kahvaltının ardından salgılanan hormonlar sayesinde beyin; enerjik, algısı yüksek, ne ekilirse verim
alınacak bir toprak gibi güne başlamaktadır. Doldur boşalt ritmiyle hareket eden beynin en iyi temizlendiği ve kendini yenilediği
uyku saatlerini kaliteli hale getirmek
hayati önem taşımaktadır.

Beyninizin yükünü kahkaha ile hafifletin
Dilimize yerleşen “Bir kahkaha
bir kalem pirzola” deyimi aslında
gerçeği yansıtmaktadır. İçten bir
kahkaha beyne oksijen gitmesini
kolaylaştırırken tansiyonun dengede
tutulmasına ve hormonların düzenlenmesine zemin hazırlamaktadır.
Gülme esnasında, beyindeki alt
kranial sinirler koordineline olarak
çalışarak, endorfin salgısının yükselmesine ve pozitif uyarıcıların
devreye girmesine olanak
sağlamaktadır. Omurga
sağlığında olduğu gibi 45 dakika
çalışıp 15 dakika
dinlenme esasına beyin sağlığı
için de uyulması gerek-

mektedir. Gün içinde gülmek, bir
arkadaşla sohbet etmek veya kahve
gibi ritüellerle beyindeki yükü azaltarak es verdirilmesi gerekmektedir.

Tek başınıza bulmaca
çözdüğünüz kadar sosyal
aktivitelere de ağırlık verin
Bulmaca çözmenin beyin sağlığı ve
hafıza için önemli olduğu bilinmektedir. Ancak gün içinde gerçekleştirilen sosyal aktiviteler hafızaya
bulmaca çözmekten çok daha
iyi gelmektedir. Kişinin tek başına
oturup saatlerce bulmaca çözmesi
yerine bir bulmaca çözdükten sonra
sokağa çıkarak sosyal ortama girmesi, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi
veya aile ziyaretlerine gitmesi beyin
sağlığı bakımından önemlidir.

Beyninizi sporla
güçlendirin
Kalp damar, diyabet, tansiyon gibi
hastalıkların kontrol altında tutulmasında önemli rol
oynayan düzenli egzersiz ve spor, beyinde
de olumlu etkiler
yapmaktadır. Mutluluk hormonu
olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasını artıran spor,
insani ilişkilerde daha yapıcı hareket
etmeyi sağlarken mutluluk eşiğinin
yükselmesine zemin hazırlamaktadır. Demans, Alzheimer, Parkinson
gibi nörodejeneratif hastalıklardan
kaçınmak için düzenli egzersizin
hayatın bir parçası haline getirilmelidir. Uygun şekilde tamamlanan bir sportif aktivitenin zemininde
becerikli şekilde tamamlanmış bir
zihinsel aktivitenin bulunduğu
unutulmamalıdır.
Sağlık ve Yaşam dergisine katkılarından
dolayı teşekkür
ediyoruz.
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Suyun üzerinde duran bir dağ, ev,
ağaç, insan… Parmağınızın ucuyla dokunduğunuzda yapboz gibi
dağılıp eski haline dönen, birbirinden güzel görüntüleriyle doğa
tablolarını andıran manzaraların, en
az kendileri kadar gerçek ve kusursuz yansımalarını sizler için derledik.
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ÇEKMEKÖY’DE
SATRANÇ HEYECANI
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Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Satranç Turnuvası’nın finali
Alemdağ Çatalmeşe İlköğretim Okulu’nda yapıldı.

larımıza
satrancı
sevdirebilmek
için
aracımda bile satranç takımı taşıyorum. Yolda gördüğüm çocuklu ailelere hediye ediyorum. Satranç bence çok önemli. Halkımızda
bu kültürü oluşturmak için çeşitli teşvikler
yapıyoruz. Bu organizasyon da onların bir
parçası. Yarışmaya katılma özgüveninde
bulunan öğrencilerimizi, onların üzerinde
emeği bulunan öğretmenlerimizi ve ailelerini
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Satranç Turnuvası’nda birinci olan
takıma diz üstü bilgisayar hediye edildi. İkinci ve üçüncü takıma kupa ve madalya verildi.
Bireysel olarak dereceye giren öğrencilerden
birinciye tablet, ikinciye fotoğraf makinesı,
üçüncüye taşınabilir şarj cihazı hediye edildi.
Öğrenciler Ödüllerini Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş’tan aldılar.
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Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği
Satranç Turnuvası’nın finali Çatalmeşe
İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti. Final programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkan Vekili
Ahmet Sandıkçı, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, Gençlik
Spor İlçe Müdürü Muhammet Kılıç, vatandaşlar ve
çok sayıda öğrenci katıldı.
Yarışmaya katılan öğrencilere seslenen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “Programa
hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Çocuk-

Teknoloji

ALTINA

DÖNÜŞEN

Yarışmada kategorilerine göre
dereceye giren okullar ise şöyle:
•

•

önce üretilen ve hiçbir fonksiyonu olmayan telefonlardan çıkan
değerli maden de akıllı telefonlardan çıkanın iki katından fazla.

“Cep”te ne
kadar altın var?
Leicester Üniversitesi’nde jeolog
ve ekonomist Dave Holwell, altın
yataklarında, milyonda bir veya
iki altın yoğunlaşması olduğunu,
bunun da bir ton altın cevherinden,
1-2 gram altın elde edilebileceği
anlamına geldiğini bildirmiştir. BM
elektronik atık raporunda yer alan
bilgiye göre ise, 1 gram altın elde
etmek için, geri dönüştürülmesi
gereken telefon sayısı 41’dir. Başka bir ifade ile bir ton eski telefon
(bataryaları hariç) 300 gram altın
içerir. Bu bilgiye göre, cep telefonlarında altın cevherinden daha
fazla altın olduğunu söyleyebiliriz.

Üretimi Miktarı & Geri
Dönüşümden Sağlanabilecek
Altın Miktarı
Dünyada günde yaklaşık olarak 7,4

ton altın çıkarılmaktadır. Bu miktar
o kadar büyük ki dünyadaki bütün
cep telefonlarını (7 milyar adet)
geri dönüşüme yollasak bile ancak
23 günlük üretimle elde edilen kadar altın elde edebiliriz.

Geri dönüşüm, sadece maddi
kazanç sağlamaz!
Genuine Solutions Group, cep
telefonlarının geri dönüşüme
gönderilmesi ile maddi bir kazanç
elde edilmesinin pek mümkün
görünmediğini bildirmiştir. Ancak
cep telefonlarının geri dönüşüme
gönderilmesi
ile
ekonominin
“dönüşen bir ekonomi” haline
gelmesi sağlanabilir. Dönüşen
ekonomi, dünyamızı daha temiz
tutmamıza, (günümüz moda terimi ile) karbon ayak izimizi küçültmemize yardımcı olur.

Not:

Apple, 2016 yılında yayınladığı, Çevre Sorumluluk Raporunda, 2015 yılında 27 bin 831 ton
materyali geri dönüştürdüğünü
bildirdi. Kullanıcıların eski ürünlerini toplayarak geri dönüştürme
işlemi ile elde edilen altın miktarının 1 ton olduğu belirtildi.
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Bu maddeler cihazların işlemci ve çiplerinde kullanılmaktadır.
Ana kart üzerinde mevcut birçok
devrenin birbirine bağlantı yolu
gümüş ve bakırdan yapılmakta; maddi değeri altının yarı fiyatı
olan paladyum madeni de ana
kart üzerinde kullanılmaktadır.
Üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucuna göre 7 bin adet
cep telefonu 1 tona karşılık geliyor. 1 ton ana karttan da ortalama
1 kilogram altın, 2 kilogram paladyum ile yüksek oranlarda gümüş
ve bakır madeni çıkıyor. 10-15 yıl

LER
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•

Gençler Kategorisi: Mehmetçik Anadolu Lisesi, Özden Cengiz Anadolu Lisesi, Güç Kardeşler
Anadolu Lisesi
Yıldızlar Kategorisi: Özel Taşdelen Uğur Ortaokulu, Hatice Mehmet Ekşioğlu Ortaokulu, Özel
Alev Ortaokulu
Küçükler Kategorisi: Özel Taşdelen Uğur İlkokulu, Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu, Alemdağ
Emlak Konut İlkokulu

Altın maddesi iyi bir iletken olduğu
için, cep telefonlarının yapımında
kullanılmaktadır. Bu sebeple de
kullanım ömrünü tamamlamış ve
teknolojiye uyum sağlayamayan
eski cep telefonlarında servet
yatıyor. Bu geri dönüşüm sürecinde Türkiye’de aylık 1-2 ton cep
telefonu dahil olmaktadır. Eski ya
da arızalı telefonlar geri dönüşüm
firmalarınca
belli
bir
ücret
karşılığında toplandıktan sonra Almanya, Belçika, Japonya, Çin gibi
ülkelere gönderiliyor. Bu ülkelerde
içindeki altın, paladyum, gümüş
ve bakır gibi madenler ayrıştırılıp
ekonomiye
kazandırılıyor.

“CEP”

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler

İnsan yaratılış olarak güzeldir ve
güzelliği de sever. Nitekim Yüce
Allah muhtelif ayetlerde insanın
bu özelliğine bilhassa dikkat
çeker: “Biz insanı güzel biçimde
yarattık.” (Tin,95/4)
“Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak gerektiği
gibi O yarattı. Size biçim ver-

di ve şeklinizi de güzel yaptı.
Dönüşünüz O’nadır.” (Tegabuun,64/3)

Yaratılışında var olan bu özelliği
gereği insan, güzel söz söylemekten ve işitmekten, güzel iş
ve davranışta bulunmaktan tabii
olarak hoşlanır.

Ahlak nedir?
Sevgili peygamberimiz, ”Din güzel ahlaktır” sözüyle
dinin amacını veciz bir şekilde ifade etmiş ve güzel
ahlaklı olmayı çokça öğütlemiştir. Ahlakı en geniş ifadesiyle davranış biçimleri ve belli kurallar olarak kabul edersek bu durumda iman da ibadetler de sonuç
itibariyle ahlaka etki eden unsurlar olarak
görülebilir. Buna göre “Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız” hadisi
başkası hakkında güzel düşünmenin de imanın bir göstergesi
olduğunu açıkça ifade eder.
Yine
namazın
insanı
kötülüklerden, çirkinlik
ve fenalıklardan alıkoyduğunu beyan eden
ayetten anlaşılmaktadır
ki; bihakkın yerine getirdiğimiz ve ruhumuza
tesir eden ibadetlerimiz
ahlakımızı güzelleştirdiği
gibi, bizi daha iyi insanlar
olma yolunda terbiye ve
teşvik etmektedir:
“… Namazı da dosdoğru
gereğine uygun olarak kıl.
Çünkü namaz (doğru ve şuurlu
eda edildiği takdirde) insanı hayasızlıktan ve
kötülükten alıkoyar. Allah’ı zikretmek ise şüphesiz en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. (Anke-

Kur’an’ın
Gösterdiği
Örnek Ahlak

“Andolsun ki, Allah’ın
rızasını ve ahiret saadetini uman ve Allah’ı
sürekli hatırda tutan
kimseler için Allah’ın
Resulünde sizin için pek
güzel bir örnek vardır.”
(Ahzab,33/21)

Tüm ahlaki güzelliklere sahip
Resul-i Ekrem güzel ahlaklı olmayı ısrarla öğütlemiş ve yaşayışıyla
da bizlere örneklik teşkil etmiştir. “Sizin
en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır” gibi sözleri
güzel ahlaka ne kadar önem verdiğini gösterir. Güzel
davranışların kalıcı ve yaygın hale gelmesini
tembihleyen Rahmet Elçisi şöyle buyurmuştur:

Hadisin anlaşılmasıyla ilgili olarak
İsmet Özel şu ifadeleri kaydeder:
“İslam içinde güzel bir çığır açmak bütün insanların lehine bir numune ortaya koymak anlamına gelir. İnsanlık camiasında her kim kötü bir adet çıkarırsa onun bu
yaptığı İslam’a karşı işlenmiş bir cürümdür. Güzel çığır
açmış milletler olabileceği gibi mücrim milletler de
olabilir. Aynı insanın güzel bir çığır açtığına ve kötü bir
adet çıkardığına şahit olabiliriz. Açtığı güzel çığırla başka milletlere fayda temin eden millet, işlediği suçlarla
başka milletlere eziyet çektirebilir. Her şeyin hesabı din
gününde görülecektir. O gün gelinceye kadar hesap
pusulasında hangi kalemlerin yer aldığını kendimize iş
edinmeliyiz. Okur-yazar olmak hepimiz için bilhassa bu
bakımdan elzem.”*

Güzel Ahlak Sahibi İnsanın
Temel Özellikleri
Güzel ahlaklı insan her şeyden önce görev ve sorumluluğunun bilincindedir. Güvenilir olmak, kamu malına
karşı özenli olmak, savurganlıktan kaçınmak, verilen
sözde durmak, doğruluktan ayrılmamak, görgü kurallarına uymak ve gerektiğinde öfkeyi yenebilmek en
temel erdemli davranışlardandır. Başkasını hor görmemek, kıskançlık, yalan ve iftiradan kaçınmak da yine güzel ahlak sahibi insanın özelliklerinden bazılarıdır.
Hz. Peygamber’in dilinden düşürmediği dua:
Allah’ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da
güzelleştir. Rabbim, ömrümün kalan kısmını geçen
kısmından daha hayırlı eyle…
*İsmet Özel, Kırk Hadis
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Belli ki ibadet ve ahlak birbirinden kesin çizgilerle
ayrılan şeyler değil, bilakis birbirleriyle iç içe, biri diğer-

Ancak günümüzde “dindarlık ölçüsü” her ne hikmetse
daha çok namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle ölçülmektedir. Oysa ahlak, adalet, emaneti ehline verme, kamu malına karşı
özenli olmak, istişare ve işi ehline
vermek gibi ilkeler de ibadetler kadar Yüce Allah’ın kesin
emirleridir.

tabu’l-İlim)
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but,29/45)

inin şartı ya da sonucu olarak ortaya çıkan ve birbirinden bağımsız olarak düşünülmeyen unsurlardır.

“Her kim İslam içinde güzel bir
çığır açar ve o güzel çığır kendisinden sonra da tatbik edilip
sürdürülürse, kendi sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin onu
sürdürenlerin sevaplarının benzeri kendi lehine yazılır. Ve her
kim de İslam İçinde kötü bir adet
çıkarır ve bu kötü adet kendisinden sonra da sürdürülürse,
kendi günahlarından hiçbir şey
eksilmeksizin onu sürdürenlerin
günahlarının benzeri de o kimse
üzerine yazılır.”(Sahih-i Müslim, Ki-
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RAMAZAN SONRASI

NASIL BESLENMELİYİZ

B

ir önceki gün lezzetli bir iftar sofrasından kalktınız ve ilk kez sabah
erken saatte sahur yerine biraz
daha geç saatte tüm aile bireyleriyle
birlikte kahvaltı yapıyorsunuz. Öncelikle gün içerisindeki ziyaretlerinizi
de düşünerek bu kahvaltınızı insülin
salınımını az uyaracak şekilde yani
hafif, besin değeri yüksek ancak yeterli
ve dengeli tutmanızı öneriyorum. Kah-

?

valtınızda yağda kızartılmış ağır ürünler, şarküteri ürünleri, hamur işleri ya
da tatlı olarak reçel tüketmek yerine
yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, mevsim yeşillikleri gibi hafif ama
sizi sağlam tutacak ürünlerle geçirmeniz; beyaz buğday ekmeği yerine
birkaç dilim tam buğday veya çavdar ekmeği ile kahvaltı yapmanız gün
içerisinde oldukça işinize yarayacaktır.

genelde tok bir şekilde gidiyorsunuz. Buna rağmen ilk misafirlikte
ikramları geri çevirmemek adına
karnınızı doyurursanız bu sizi ve
midenizi zor duruma sokacaktır.
Hem de bu şekilde günün ilerleyen
saatlerinde gittiğiniz misafirliklere
tok gitmiş olacaksınız. Eğer oradakilere de ayıp olmaması adına
verilen ikramları geri çevirmeyip
tüketirseniz hem vücudunuzu bulunduğu duruma adapte etmekte
sıkıntı çekeceksiniz hem de kısa
vadede kilo alacaksınız. Bu yüzden
bu 30 gün sonrası öğün planlamanızı doğru yapabilmeniz ve
sağlıklı tercihlere yönelmeniz çok
önemli.
Yine Türk kültürünün vazgeçilmez
parçası olan çay ve kahve ikram-

larında da ölçüyü kaçırmamalısınız.
Mümkünse çaylarınızı ve kahvelerinizi gün içerisinde tükettiğiniz
şekerli ürünleri düşünerek şekersiz tüketmeye dikkat edin. Gün
içerisinde fazla miktarda çay ve
kahve tüketiminin, bu meşrubatların yüksek oranda kafein içermesinden dolayı çarpıntı, uykusuzluk,
halsizlik gibi sağlık problemlerine
yol açabileceğini unutmayın.
Öğle yemeğine geldiğimizde ise
klasik Türk mutfağı olarak isimlendirebileceğimiz (az yağlı ve az
salçalı olacak şekilde) zeytinyağlı
yemekler, çorbalar, sebze yemekleri tercih edilmeli. Yine akşam yemekleri de aynı mantıkla hazırlanabilir.

Ramazan sonrasında aşırı şeker, çikolata ve tatlı tüketmek hazımsızlık, mide bulantısı, bağırsak
sistemi rahatsızlıkları, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri yükselmesine
yol açabilir. Bundan dolayı sağlık
kuruluşlarına çoğunlukla hazımsızlık, şeker atakları gibi rahatsızlıklar sebebiyle başvurulmaktadır. Ramazan süresince boşalan
karbonhidrat depolarınızın üzerine aşırı karbonhidrat tüketimi
farkında olmadığınız hipoglisemi
veya hiperglisemi rahatsızlığınızı
ya da diyabetinizi tetikleyebilir ve
hiç beklenmedik bir şekilde kendinizi hastanede bulabilirsiniz. Tüm
bu durumlardan kaçınmak ve Ramazan sonrasını sağlıklı bir şekilde beslenerek geçirmek için öğün
sayısını kademeli olarak arttırmalı,
bayram süresince sizlere tavsiye
ettiğim şekilde beslenmeye dikkat etmelisiniz. Ayrıca kan şekerini
dengede tutmak için sadece tatlılara değil aynı zamanda içtiğiniz
gazlı içecekler ve hazır meyve sularına da dikkat etmeli bu tarz besinlerin içerisinde de şeker
olduğunu unutmamalısınız.
Ramazan’da sıvı tüketimi 1 litreye
kadar düşebiliyor. Ramazan’ın bitmesiyle beraber su tüketimi artırılmalı. Özellikle bayram ziyaretlerinde yenilen her ikramlıktan
sonra 2 bardak su içilmeli. Böylece
hem daha az besin tüketmiş hem
de sıvı alımını düzene sokarak metabolizmayı tekrardan hızlandırmış
olursunuz. Ayrıca öğünlere ayran,
cacık, şekersiz limonata, komposto gibi sıvı gıdaların eklenmesi de
su ihtiyacını karşılaması yönünden
yararınıza olacaktır.
Akşamları yürüyüş yapmaya çalışılmalı. Yemeklerden 1,5-2 saat sonra
yapılan yürüyüş sindirime yardımcı
olarak ağırlığınızı korumada da etkili olacaktır. Asansör yerine mer-

diven kullanılması, kısa mesafelerde araç kullanılmaması ağırlık
yönetiminde avantaj sağlayacaktır.

Ramazan Bayramı’nda ikram
edilebilecek hem şekersiz
hem sağlıklı bir tarif :)

Kabızlık bayram sürecinde yaşanan
şikayetlerden biridir. Öğün düzeninin değişmesi, yiyecek ve içeceklerin farklılaşması, su ve sebze-meyve tüketiminin azalması
bu şikayetlere sebep olabilmektedir. Öğle ve akşam yemeklerinde
1 tatlı kaşığı yağ eklenmiş salata
tüketmek, su tüketimini 2 litrenin
altına düşürmemek ve öğün düzenini sağlamak bu şikayetlerin azalmasını sağlar.
Ramazan’dan sonra bayramın ilk
günlerinde sağlığımız için bilmemiz gereken en önemli nokta şudur:
Ramazan’da uzun süre aç kalınması sonucunda yavaşlayan metabolizma eski formuna birdenbire
kavuşamaz. Yavaşlayan metabolizma sonucunda bayramda o 30
günün hevesi ile yapılan ilk kahvaltıda alınan kalorilerin çoğu yağa
ve sonrası kiloya dönüşür. Yine
iftara kadar aç kalmaya alışmış bir
metabolizma için, gündüz alınacak
yüksek kalorili gıdaların (tatlı,
şekerleme gibi) hızla yağa ve kiloya
dönüşeceği unutulmamalıdır. Az
az, sık aralıklarla yemek ve metabolizmayı sık sık uyarmak son
derece önemlidir. Badem, avokado, ceviz, çiğ sebzelerin ara öğün
olarak tüketilmesi bu yönde olumlu etki yapacaktır.

Malzemeler
200 gr rondodan çekilmiş ceviz
50 gr doğal kakao
10-12 adet hurma
2 yemek kaşığı süt

Yapılışı
Hurmaları sıcak suda çekirdeklerini çıkartarak 15-20 dakika bekletin. Yumuşamış hurmaları bir çatal
yardımıyla püre haline getirin. Ardından içerisine kakao ve ceviz tozunu da ilave edin ve süt ile
kıvamını ayarlayın. Hamur haline
gelen karışımı küçük toplar haline
getirip Hindistan cevizi, kakao ya
da cevize bulayarak kaplayabilirsiniz.
Ramazan Bayramı ikramınız hazır.
Afiyet olsun :)
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İlk ziyaretimiz ile bayram ikramlarını
tatmaya sabahın erken saatlerinde
başlıyoruz. Adetlerimiz gereği
ikram edilen lezzetleri geri çevirmek hoş karşılanmasa da bunun
bir yolunu bulmalısınız. Çünkü her
ikram edileni yediğimizde yaşayacağımız sindirim sistemi problemleri oldukça tehlikeli. Size tavsiyem
durumu ev sahibine anlatın ve
mümkünse öğlen saatlerine kadar az porsiyonlarda besin tüketin.
Tabi önemli olan bir diğer nokta
ise size gelen misafirlere hazırlayacağınız ikramlar ve ısrarınız. Mümkün olduğunca sağlıklı tariflerle
bayramı geçirebilirsiniz. Bayramdaki en önemli şey eş dost ziyareti
tabii ki. Gidilecek çok kapı var ise
bunun planlamasını önceden yapmalısınız. İlk misafirliğinize zaten

Tatlı olarak şerbetli tatlılar yerine
sütlü tatlıları, meyveli dondurmaları
hatta meyveleri tercih etmek gerekir. Misafirliklerde tatlı yerine çok
rahat bir şekilde mevsim meyveleri
veya kuru meyve ve kuruyemişleri
tercih edebilirsiniz. Tüm bu besinler gaz ve şişkinlik oluşumunu
azaltacaktır.
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Haber

Çekmeköy Belediye bahçesinde ikincisi düzenlenen Çekmeköy Çocuk Şenliği’nin ilk günü renkli etkinliklerle hem
çocukları hem de büyükleri eğlendirdi. Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı Çekmeköy Çocuk
Şenliği’ne; Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy Milli Eğitim
Şube Müdürü Şakir Gülder de katılarak çocukların mutluluğunu paylaştı.

139

138

Çekmeköy Belediyesi’nin çocuklara özel hazırladığı Çekmeköy Çocuk dergisinin ikinci yaşı,
belediye bahçesinde düzenlenen şenlikte kutlandı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 2. yaş
pastasını çocuklarla birlikte kesti.
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2 YA Ş I N D A

Haber

Röportaj

Belediye bahçesine kurulan şenlik
alanında şişme oyuncaklarla güne
başlayan çocuklar; kum boyama, kukla yapımı, yüz boyama
atölyelerinde eğlenceli vakit
geçirdi. Gün boyu alanda bulunan maskotlar ve cansız heykeller
çocuklara eşlik ederken Çekmeköy Çocuk dergisinin kahramanları Bilge ve Kağan
çocuklardan büyük ilgi
gördü.

Sitede Yaşam

Villa Sera
Yemyeşil ormanları ve şehrin gürültüsünden
uzak yerleşimiyle dikkat çeken Villa Sera Evleri’ne misafiriz bu ay. Site yöneticisi Ayşegül
Hanım’la site yönetimini, komşuluğu ve site
hayatının artı-eksilerini konuştuk.
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Çekmeköy Çocuk Şenliği’ne katılan
çocuklar ve ailelerini selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çekmeköy Çocuk dergimizi iki
yıldır her ay çocuklarımızın sıralarına
kadar götürüyoruz. Bu dergide çocuklarımıza insani değerleri, coğrafyamızı,
tarihimizi anlatıyor; sporu, sanatı,
bilimi sevdirmeyi, eğlenirken öğretmeyi amaçlıyoruz. Çocukları çok
seviyorum, bu yüzden sürekli okulları
ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde
çocuklar çığlık çığlığa beni karşılıyor;
işte o zaman dünyalar benim oluyor.
Anneler, babalar iyi bakın bu tamamen
karşılıksız, çıkarsız sevginin ta kendisi”
dedi. Başkan Poyraz tüm çocuklara
sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dileyerek
sözlerine son verdi.
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Gün boyu sahnede
devam eden etkinliklere katılan, sihirbaz
ve jonglör gösterilerine
eşlik eden çocukların
coşkusu Rafadan Tayfa’nın sahneye çıkması
ile doruğa ulaştı.

Röportaj

Röportaj

Ayşegül Şahin’i
tanıyabilir miyiz?

Villa Sera Evleri ne zaman
kuruldu, kaç blok ve
daireden oluşuyor?

Sitemizin yönetimini 2014 yılında özel yönetim şirketinden
devraldık. Bu tarihten bu yana
her yıl sıra ile bir mülk sahibi
yönetim kurulu başkanı olmaktadır. Ben 2015 yılında yönetim
kurulu başkanlığı yaptım. Sonraki dönemlerde arkadaşlarıma
yardımcı ve destekçi olmaktayım. Ayrıca sitemizin bulunduğu mahallede kurulu bulunan
diğer siteler ile kurduğumuz siteler birliğinde de aktif görev almaktayız.

Site yönetiminde
görev alma
sebebiniz
nedir?
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Yapımı 2008 yılında tamamlanan
Villa Sera Evleri, bağımsız konutlardan oluşmaktadır. 10 bin
metrekarelik arazi üzerine kurulmuştur. Villa Sera’da 11 adet
villanın her biri 345 metrekare büyüklüğünde, 4 adet villanın her biri ise 488
metrekareden oluşmaktadır. Konutların bahçe kullanım alanları
farklı büyüklüklerdedir. Yemyeşil
orman alanlarının yanı başında
kurulmasına ek olarak ulaşım alanlarına da çok yakın lokasyondadır.

Kaç yıldır yönetimde yer
alıyorsunuz ve kadronuz
kaç kişiden oluşuyor?
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Öncelikle kendimi ve yaşam
alanımız olan sitemizi, hatta caddemizi tanıtma fırsatını tarafıma tanıdığınız için çok teşekkür
ederim. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. 48 yaşındayım. Son iki yıldır aktif meslek
yaşamıma son vermiş olsam da
çalışma hayatım boyunca özel
sektörün çeşitli kuruluşlarında insan kaynakları müdürlüğü
ve üst düzey yöneticilik yaptım.
Kızım ve minik patiler diğer evlatlarım. 3 kedi ve bir köpek ile birlikte yaşıyorum. Bir kitap kulübü
üyesiyim, çevrem ve içinde
yaşadığım dünyada bir
farklılık yaratmak, birilerinin hayatlarına
dokunmak amacıyla elimden gelen

gayreti göstermeyi hayat felsefesi haline getirmiş durumdayım.
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yalnızlaşması normal görülebilir ama
ben bunu Türk adet ve geleneklerine
uygun bulmuyorum. Biz millet olarak
daima yardımsever, misafirperver, açı
doyuran, düşeni kaldıran insanlarız. Birbirimize selam vermeyi, duygudaşlık
yapmayı unutmamalıyız.

Site sakinleriyle iletişiminiz
nasıl?
Villa Sera’ya ilk taşındığımda burada
oturan ailelerden hiçbirini tanımıyordum, tesadüfen bir araya gelmiş farklı
kültür ve hayat beklentisinde olan insanlarız. İletişim düzeyinin günümüzde alt
seviyede olduğunu düşündüğümüzde
normal oranda bir diyalog hakim site
sakinleri arasında. Karşılıklı anlayış ve
hoşgörü çerçevesinde hareket ediyoruz. Ancak bir yerde yanlış var ise
derhal söylerim ve düzeltilmesini
beklerim. Yardım gerekli ise de elimden geleni yaparım. Bencilce taleplerde
bulunulmasına da hoş bakmam. Bazılarının sevmediğini diğerleri sevebilir.
Ortak yaşam içinde orta yolun bulunması ve insanların rencide edilmemesi
taraftarıyım.
larını,
eşlerini,
yönettiklerini
düşündüğümüzde bu tarz işlerde
daha başarılı olacakları açıktır.
Tüm kadınların da bu tür yönetim
işlerinde görev almasını tavsiye
ederim.

Buraya taşındığım günden beri
burada yaşadığım için çok şanslı
olduğumu düşünmekteyim. Güzel olanı daha güzel hale getirmek
amacıyla çorbada tuzum olsun istiyorum. Aslında bu işlerin angarya
olarak görülmesini talihsiz bir yaklaşım olarak görüyorum. Yapılan
işlerin tamamı ailemizle birlikte
yaşadığımız alanı daha yaşanır kılmak için yapılıyor. Elimizi taşın altına koymak, işlerin ucundan tutmak zorundayız ki daha huzurlu ve
mutlu yaşayabilelim.

En çok zorluğu iletişim konusunda
yaşıyorum. İnsanların komşularının
problemleriyle ilgili konuları yüz
yüze konuşmayı tercih etmemeleri
bizi zorluyor. Farklı tercih ve kültür
düzeyindeki insanların tesadüfen
bir araya gelmesi halinde ortaya
çıkan sorunlar yaşamaktayız.

Site içerisinde sosyal tesis
vb. alanlarınız bulunuyor
mu? Günümüzü Villa Sera
Evleri sınırları içerisinde
nasıl değerlendirebiliriz?
Bir yarı olimpik yüzme havuzumuz, tenis kortumuz, basketbol
sahamız, bir de küçük çocuk oyun
parkımız var. Günümüz dünyasını
son derece umutsuz olarak
değerlendiriyorum. Yaşam konforu arttı, istediğimizi istediğimiz an
elde edebiliyoruz. Bunun yanında
insanlık değerleri de aynı ölçüde
azaldı. Kent hayatında insanların

Küçük bir site olması hem avantajı aynı
zamanda dezavantajıdır. Masrafların 15
ev için de 25 ev için de aynı olması, bazı
kalemlerin 15 ev tarafından paylaşılması
tabi ki işletme gideri için dezavantaj
oluşturmaktadır. Çevresinin ormanlık alan olması ise en büyük avantajı
sanırım, kentsel görüntü kirliğine maruz
kalmıyorsunuz. Tabi yeni yapılan 3.
köprü bağlantı yolu sebebiyle eskiye
nazaran-en azından inşaatlar bitene
kadar- daha çok gürültüye maruz kalıyoruz. Muhteşem yürüyüş
parkurlarını ise armağan olarak nitelendirebilirim.

Çekmeköy’ün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İlçemizin sizce nelere ihtiyacı var?
Çekmeköy bildiğiniz üzere yeni bir ilçedir. İstanbul banliyö hayatının en iyi örneğidir. Kısaca kır ile kent yaşamının iç içe geçtiği
bir muhitte yaşıyoruz. Belediye başkanımızdan ve belediyemizden, özellikle veterinerlik hizmetlerinden, son derece memnunum. Başarılarının devamını dilerim. Yalnızca sokak hayvanlarına zarar verilmesini önlemeye yönelik pankartlar asılmasını
talep ediyorum belediyemizden. Bence İstanbul’un en güzel
ilçesinde nefes alıyoruz. Çekmeköy2023 okurlarına çalışanlarına
sağlıklı mutlu günler dilerim ayrıca mübarek Ramazan Ayı’mız
hayırlı, uğurlu, barış dolu olsun.

Röportaj:Engin ERKÖSE
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Asla herhangi bir zorluluğunu
yaşamadım. Kadınlar yönetim
işlerinde daha dikkatli ve özenlidir. Kadınların ailelerini, çocuk-

Şöyle düşünüyorum; sitelerde
komşularımızı kendimiz seçemiyoruz ve ev alırken bu konu en
büyük kâbus oluyor. Oturduğunuz
site küçük ise seçme şansınız
da azalıyor. Kapısında güvenlik
bekleyen, sokaklarında kimsenin
yürümediği, birbirlerini tanımayan,
her zaman çok meşgul olan insanların oturduğu muhitler, siteler var.
Bu da evinde tuz bitse isteyecek
tek yerin market olduğu anlamına geliyor. Aslında aile içinde bile
sohbetlerin azaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu durumda yaşam
motivasyonunun yan komşularınızla paylaşımlarda bulunmak olduğunu keşfediyor, müşterek say-

Yönetim olarak sitenin
işleyişiyle ilgili en çok hangi
konular sizi zorluyor?

Villa Sera Evleri Çekmeköy’de
yer alan diğer sitelere göre ne
gibi avantaj ve dezavantajlara
sahip?
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Kadın olarak yönetimde olmanın herhangi bir zorluğu
var mı?

Duvarlarla çevrelenen
blokların mahalle kültürünü
öldürdüğü düşünülüyor.
Siz bu görüşe katılıyor
musunuz?

gı çerçevesinde yaşamaya devam
ediyorsunuz.

ÇEKMEKÖY’DE
Çekmeköy’ün Tarihi

HABERLEŞME VE ULAŞIM-2

GERÇEKLEŞMEYEN BİR RÜYA: ÜSKÜDAR - ALEMDAĞ TRAMVAYI

dar’da tramvay inşa edebilirdi.
Fakat geçen zaman içinde şirketin Üsküdar’a tramvay getirme
konusunda bir faaliyet ve çabası
olmadı. Çünkü Avrupa yakasında yapılması gereken başka
hatlar bulunuyordu.
Bu tarihten sonra, tramvayın
Üsküdar’a getirilmesi için
başarısızlıkla sonuçlanan birçok
girişim yapıldı. Mesela 1899

yılında Belçikalı Henry Bormans, Üsküdar ve havalisinde
buharla işleyen tramvaylar inşa
etmek istedi fakat bundan bir
sonuç alınamadı.
Yine, 1907 yılının son aylarında, Üsküdar’dan başlayarak
Çamlıca ve Alemdağı’na,
Kadıköy’den Moda ve Fenerbahçe’ye, Üsküdar’dan Kuzguncuk’a kadar elektrikli bir tramvay hattı inşası imtiyazı için
İngiliz sermayedarlarından
oluşan bir şirket adına Moris
Dikson isimli bir kişi Osmanlı
Hükümeti’ne başvurdu. Hatta
bunun için gerekli olan mukavele ve şartname müsveddeleri de başvuru sırasında
takdim edilerek Hükümet’ten
izin talep edildi. Fakat bundan bir netice çıkmadı.
Aynı tarihlerde dönemin
Adliye Nazırı Abdurrahman
Paşa da, Üsküdar ve havalisine tramvay yapmak ve çevreye elektrik getirmek için
imtiyaz talep etti. Abdurrahman Paşa, aynı zamanda Osmanlı Hükümeti’nin bir üyesi
olduğundan hükümetin diğer
üyeleri imtiyaz konusunun
görüşüldüğü toplantıda
kendisini şiddetle eleştirdiler.
Toplantıya katılan nazırlar
ve şeyhülislam da Abdurrahman Paşa’yı ayıplar bir tarzda,
bu imtiyaz talebinin usul ve kanuna aykırı olduğunu belirtince
Paşa toplantıyı terk etti. Sonuçta Üsküdar’a tramvay yapımı
yine gerçekleşmedi.
İstanbul’da ilk tramvayın işlemeye başlamasının üzerinden
neredeyse 40 yıl geçmesine
rağmen Anadolu tarafında

bizzat Vakıflar tarafından yapılmasını önerdi.
Bu suretle Alemdağ ormanlarından ve Taşdelen
suyundan faydalanmak daha kolaylaşacaktı. Evkaf
Nezareti bu düşünceyi 26 Nisan 1912 tarihinde
Osmanlı Hükümeti’ne iletti.
Omnium D’Entreprise şirketi ise, bu gelişmeler
karşısında, Fransız sefareti aracılığı ile hükümete
bir protesto notası göndererek, kendilerine ait
olan imtiyazın bir başkasına verilemeyeceğini
iddia etti. Fakat hem Fransa ile ilişkilerin iyi olmaması hem de imtiyazın geçici olarak verilmesi
sebebiyle Oktave Besançon ve şirketi imtiyazlarını
muhafaza edemedi. Daha sonraki yıllarda şirket
bunun peşini bırakmayıp devletten tazminat
talepleri oldu ise de kabul edilmedi.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TRAMVAY HATTININ
YAPILIŞINA ENGEL OLDU
Fransız şirketi tramvay yapım hakkını kaybettikten sonra, 8 Mart 1913 tarihli irade ile Üsküdar-Kısıklı-Alemdağ elektrikli tramvay hattının
imtiyazı Evkaf Nezareti’ne verildi. Nezaret, Üsküdar iskelesinin uygun bir noktasından başlayarak,
Bağlarbaşı ve Kısıklı istikametinden Alemdağı’na
kadar gidecek hattı yapacak ve sonra da işletecekti.
Evkaf Nezareti, 1914 yılı Nisan’ından itibaren
çalışmalara başladı. Tramvayın işlemesi için gerekli olan elektriğin de nezaret tarafından temin
edilmesi gerektiğinden Bağlarbaşı’nda bir elektrik
fabrikası kurulmasına karar verildi.
Evkaf Nezareti bu amaçla, Berlin’deki Bergman
Şirketi ile temasa geçerek, elektrik fabrikasının
kurulması için gerekli siparişleri verdi. Fabrika
aksamının bir kısmı İstanbul’a getirildi. Bu ak-

samın bedelleri ödendiği gibi daha sonra gelecek
malzemelerin ödemesi de Alman şirketine yapıldı.
Bunun yanında, tramvay güzergâhındaki yolların
düzenlenmesi faaliyetlerine de başlandı. Fakat
kısa bir süre sonra, Osmanlı Devleti I. Dünya
Savaşı’na dâhil oldu ve tramvay konusundaki tüm
çalışmalar bir kenara bırakıldı.
Aradan geçen yıllar içinde Üsküdar tramvayı ile
ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmadı. Mütareke döneminde hattın yapılması yeniden gündeme
geldi. Alman Bergman Şirketi, daha önce ödemesi
yapılmış olup savaş nedeni ile İstanbul’a gönderilemeyen tramvay hattı malzemelerinin ve vagonların teslim alınması gerektiğini bildirdi. Bunun
üzerine, geriye kalan birçok malzeme 1922 yılında
İstanbul’a geldi. Fakat o yılların ortamında hattın
bitirilmesi yine mümkün olmadı.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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geçmesi büyük ilgi gördü. Bu
ilgi kısa bir süre sonra Üsküdarlıları da harekete geçirdi.
1872 yılında, Üsküdarlılar
kendi aralarında örgütlenerek
hükümet yetkililerine dilekçe ile
başvurdular ve atlı tramvayın
kendi semtlerine de getirilmesini istediler. Üsküdarlıların
bu talebi değerlendirmeye
alındı. Zaten tramvay şirketi

ile yapılan mukavele gereği,
imtiyaz tarihinden itibaren beş
yıl içinde İstanbul’un Anadolu
yakasına da tramvay yapmak
için şirkete rüçhan hakkı verilmişti. Bu hakkın dolması için
daha iki yıl vardı ve yetkililer
Üsküdarlılara bu sürenin tamamlanması gerektiği cevabını
verdiler. Bu sürede tramvay
şirketi dilediği takdirde Üskü-

bir türlü yapılamamasının en
önemli sebeplerinden birini,
Anadolu demiryolları idaresinin
bu bölgede yapılacak tramvay
hatlarına karşı çıkacağının
düşünülmesi oluşturuyordu.
Üsküdar’da tramvay yapımının
ciddi şekilde ele alınması, ancak
1912 yılında gerçekleşti. Esas
itibariyle bu yıllarda, Avrupa yakasında elektrikli tramvayların
inşa edilmesi de söz konusu idi.
Buna paralel olarak, Üsküdar,
Kadıköy ve havalisinde elektrikli tramvay işletmek üzere Mart
1912’de bir ihale açıldı. İhalede
en iyi teklif Fransız Omnium D’Entreprise firması
ve temsilcisi Oktave Besançon tarafından verildi.
Bunun üzerine Besançon’a geçici imtiyaz verilerek
mukavele yapıldı.
Mukaveleye göre firma Üsküdar- Haydarpaşa Kadıköy, Kadıköy - Moda ve Kadıköy - Fenerbahçe
hatları yanında Üsküdar - Kısıklı - Alemdağ arasında da tramvay hattı yapacaktı.
Şirkete geçici imtiyaz verilmesinden sonra Evkaf
Nezareti konu ile ilgilenmeye başladı. Hatlardan
birinin son durağında yer alan Alemdağ ormanları
ve kaynağı burada bulunan Taşdelen suyu Vakıflar’a aitti. Bakanlık bir proje geliştirerek, ÜsküdarKısıklı-Alemdağ hattının yabancı bir şirket yerine,
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İstanbul’da ilk atlı tramvay
hattı 31 Temmuz 1871’de
Karaköy-Beşiktaş arasında
açıldı ve işlemeye başladı.
Tramvayın karşı tarafa yani
Üsküdar’a ulaşması ise tam 57
yıl sonra gerçekleşti ve Üsküdar-Kısıklı tramvayı, ancak
1928 yılında hizmete girebildi.
Atlı tramvayların ilk olarak şehrin Avrupa yakasında faaliyete

Çekmeköy’ün Tarihi

Haber

Köşe Yazısı

Çekmeköy’de

19 MAYIS COŞKUSU
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu
gibi Çekmeköy’de de coşkuyla kutlandı.

Cemal Hüsnü Kansız
Çekmeköy Kaymakamı

Şenol Çetin
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı

Haziran 2018

“Özellikle geçmişimizi çok iyi bilmek
zorundayız. Gençlerin geçmişimizden
ders alarak geleceğe çok iyi hazırlanmaları gerekir. 19 Mayıs bir avuç
idealistin, bir avuç vatanseverin, bir
kararlılık, bir irade göstererek ülkenin
içinde bulunduğu zor durumu atlatmak için yola çıktığı, kıvılcımı yaktığı
gündür. Zor şartlarda kazanılan bir
savaşın ardından kurulmuş büyük bir
Cumhuriyet var. Gazi Mustafa Kemal
sizlere güvenerek, ülkenin geleceğinin gençlerde olduğunu bilerek bu
Cumhuriyeti sizlere emanet etti.
Bizler de Mustafa Kemal Atatürk gibi
sizlere güveniyoruz. Geçmişte atalarımızın yaptığı fedakarlıkları yeri ve
zamanı geldiğinde gözünüzü kırpmadan yapacağınızı biliyoruz. Bu
sebeple geçmişten aldığı derslerle
geleceğe hazırlanan, geleceğimizin
teminatı siz gençlerimizin bayramını
kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı Çekmeköy’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Taşdelen’de bulunan Atatürk
Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan

kutlamalar, Özden Cengiz Anadolu Lisesi Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonla
devam etti. Folklor gösterileri, spor etkinlikleri, günün anlam ve önemini belirten
şiirler, mehteran ve müzik gruplarının yer
aldığı kutlama programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin,
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla
başlayan
programda katılımcılara seslenen Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin şunları kaydetti:
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Kültür Sanat

Geldik Sayılır

Ve ustamızın unutulmaz teşhisi:
Kalem eski sahibini özlemiş.
Aslında durum çok basit,
etrafımızdaki eşyaları, nesneleri
bir madde olarak görmeyi bırakıp
kalplerini bulmaya çalışmak…

Her insanın hayatı bir yoldur,
insan ise bu yolun yolcusu. Yolda gördüklerini, tanıştıklarını,
yaşadıklarını yolun sonuna kadar gönül heybesinde biriktirir.
Her durakta, her dönemeçte
yolun sonuna varacağı düşüncesiyle kat eder hayatı, “Geldik
Sayılır” diyerek.

Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk
bölüm yazarın gezip dolaştığı
dağları, mağaraları, köyleri-şehirleri, bahçeleri, bostanları, müzeleri konu edinmiştir. Nitekim
yazar “Şiirimiz hava almalı. Fakat
bunu, pencereyi açarak değil;
şehir dışına çıkarak, dünya yolculuğumuz esnasında bize eşlik
edenleri yakından tanıyarak yap-

İbrahim Tenekeci Geldik Sayılır
kitabında yıllar boyu kaleme aldığı gezi ve dostluk yazılarını,
tabiata, köye ve şehre dair
keşiflerini bir araya getiriyor.
Tenekeci’nin bu eseri aslında
bir hatırlatma kitabıdır. Unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş
değerleri, kültürleri, arkadaşlık ve dostluk biçimlerini,
günümüzde pek çok kimsenin
belki de adını dahi bilmediği
ağaçları, hayvanları okuyucuya,
yolculuğunuza şahitlik edenleri
unutmayın dercesine anlatıyor,
hatırlatıyor. Nitekim bazen
gölgesinde serinlediğimiz, bazen dibinde oturup azığımızı
yediğimiz
ağaçlar,
kanat
çırpışlarını duyduğumuz, ötmelerini bir melodi gibi dinlediğimiz kuşlar, tepesinde daima
kar barındıran, yöre halkına güven veren dağlar bütün
yaşanmışlıklara ve yaşantımıza
şahitlik ederler.

onların da bir hayatlarının olduğu anlatılır. Yazar bize bir
kalemin veya bir tespihin sadece bir kalem ve tespih olmadığını şöyle anlatır:
Sabah evden çıkarken yanıma
bir tespih alıyorum. O benim
gün boyunca arkadaşım oluyor. İsterim ki iyi bir insanla
gezeyim. Huyunu suyunu bildiklerimle yarenlik edeyim.
Yeni bir kalem aldığım vakit,
önce onu yakından tanımaya
çalışırım. Özelliklerini bilmek
isterim. Uç kalemin kalbidir.
Ucunu sabırla incelerim. En
sonunda mürekkebine karar
veririm.
Elime alışmış kalemlerden
birini tercih edeyim diyor İbrahim Tenekeci yazısında. Burada alışan tarafın insan yerine
kalem olması dikkat çekmektedir. İnsan kendi alışkanlıklarına
öncelik verir, elinin, yüreğinin
alışık olduğu şeyleri seçer. Ancak burada kalemin insan eline
alışmış olması farklı bir durumdur. Bu noktada Geldik Sayılır
kitabından bir anekdotla devam
edelim:
Bir arkadaşımız, ikinci el
olarak aldığı dolma kalemini
Murat Usta’ya getiriyor. Yazı
yazarken, kalemin ucundan rahatsız edici bir ses çıkıyormuş.

malıyız. Canlı ve samimi bir şiirin
peşindeysek eğer, hayatın en diri
olduğu yerlere gitmeliyiz. Gerçek
hayatı ve samimiyeti şehirlerde
veya dört duvar arasında değil,
tabiatta bulabiliriz.” diyerek
doğanın
müdavimi
olmanın
yazıya ve şiire nasıl etki ettiğini
göstermektedir.
İkinci bölümde ise biraz çocukluğundan, çocukluğunun İstanbul’undan dem vuruyor ve ardından maddelerin, eşyaların ruhuna
sesleniyor. Zaman içinde değişen
ve tarihi dönemlere ışık tutan
pul koleksiyonlarını, eski İstanbul

sokaklarını, her daim cebimizde
taşımamız gereken dolma kalemlerin teknolojiyle birlikte önemini
yitirmesinin hüznünü okuyucu ile
paylaşıyor.
Betonlaşan
dünyadan
ve
düşüncelerden
sıyrılmamıza
olanak sağlayan bu eser okuru
doğaya, çiçeklere, dağ çileğine,
saka kuşuna, ahlat ağacına,
tespih ustalarının yanına, bazen bir yazarın odasına ziyarete
götürüyor. Eminim ki sizler de bu
kitabı okuyunca ziyaretlerinizden
çok memnun kalacaksınız.

İbrahim Tenekeci
Kimdir?
Kitabın
Künyesi
ADI: Geldik Sayılır
YAZARI: İbrahim Tenekeci
YAYINEVİ: Profil Kitap
Sayfa Sayısı: 200
İLK BASIM YILI: 2017

1 Eylül 1970 yılında Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk şiir ve
yazıları Milli Gazete’nin ‘sizden gelenler’
köşesinde yayınlandı. Sonrasında ağırlıklı
olarak Dergâh, Kırklar, Derkenar, Merdiven, Endülüs, Kaşgar ve Türk Edebiyatı
dergilerinde bulundu. Çeşitli gazetelerde
kültür-sanat editörü ve köşe yazarı olarak
görev yaptı. 2000-2005 yılları arasında
yayınlanan Kırklar dergisinin genel yayın
yönetmenliğini yaptı.
Halen Profil Yayınları’nda şiir editörlüğü, Yeni Şafak
gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca aylık
edebiyat ve fikriyat dergisi İtibar’ın genel yayın yönetmenidir.
Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008 yılında, Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” seçildi. Aynı
yıl, “Yılın Yazarı” ödülünü de aldı. Celaleddin Ökten
Ödülleri çerçevesinde “Yılın Edebiyatçısı” ödülüne
layık görüldü.

Eserleri
Şiir: Üç Köpük, Peltek Vaiz, Güzellik Uykusu, Giderken Söylenmiştir, Ağır Misafir, Kimsenin Kalbi.
Deneme: Uçuş Denemeleri, Son Düzlük, Tüfeksiz
Hareketler, Öbür Divan, Sürekli Kayıp, Geldik Sayılır.

Hazırlayan:
Havva KOTAN
Sosyolog
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Eserde gündelik olarak kullandığımız eşyaların aslında
hayatımıza ortak olduklarını ve
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Kır Çiçekleri

Kır Çiçekleri

Çekmeköy’ün

yakasındaki fundalıklarda zengin
popülasyonları bulunur. Avrupa çapında
nadir bir bitki olan İstanbul Nazendesi’nin
koruma altına alınması önemlidir.
Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran

İsimlendiren: C.Presl
Ömerli havzasının nemli bölümlerinde yetişen küçük, narin bir bitkidir. 10-20 cm’lik gövde üzerinde
beliren çiçekleri beyazımsı-mavidir.
Diğer sulak alan bitkileri gibi doğal
Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.

yaşam alanlarının tahrip edilmesi
nedeniyle sayıları hızla azalmaktadır. Bu nedenle mutlaka koruma
altına alınması gereken, ülke çapında nadir bitki türlerimizden biridir.
Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran
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İsimlendiren: Boiss. İlk örnekleri Noe
tarafından İstanbul’dan toplanmıştır ve
E. Boiss tarafından 1831 yılında bilim
dünyasına tanıtılmıştır. Türkiye’nin
kuzeybatısında endemik, çok güzel
görünüşlü bir bitkidir. İstanbul’un Asya

Solenopsis laurentia = Laurentia gasparrnii-Cılız Çıngırak
Haziran 2018
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Lathyrus undulatus-İstanbul Nazendesi

Kır Çiçekleri

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

mi verilirken, skeçler Erdem
Baş ve Damla Kaya tarafından
çalıştırıldı. Toplamda on iki skeç
hazırlandı. Üç skeç final
programında Çekmeköylüler
için sahnelendi.

“Çekmeköy’de sanata ve
sanatçıya değer verdiğimizi
herkese göstereceğiz’’

Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Törene; Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, Sinema
Akademisi Genel Sanat Yönetmeni oyuncu Burak Hakkı ile
sertifika almaya hak kazanan
öğrenciler katıldı.

17 Şubat 2018’de başlayan
Sinema Akademisi programı
yapılan sertifika töreni ile sona
erdi. On iki hafta boyunca sinemanın teori ve pratiğine ilişkin
yoğun bir ders dönemi geçiren
öğrenciler bu süreçte kırk skeç
kaleme aldı. Senaryo yazma
eğitimi Barış Başar tarafından verildi. Erdem Baş tarafından temel oyunculuk eğiti-

Başkan Poyraz selamlama
konuşmasından sonra Sinema
Akademisi’nde 12 hafta boyunca eğitim veren Barış Başar,
Erdem Baş ve Damla Kaya'ya
hediye takdim etti.
Tören öncesi Çağatay Akman
verdiği konser ile salondakilere
unutulmaz anlar yaşattı. Konserden sonra eğitim alan oyuncular tiyatro oyunlarını sergiledi. Program sonunda 12 hafta
boyunca eğitim alan öğrenciler
sertifikalarını aldılar.
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Sanata yeteneği olan insanların
profesyonelliğe giden yolda
donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çekmeköy
Belediyesi Sinema Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler
sertifikalarını aldı. On iki hafta
süren ve her hafta ünlü bir
oyuncuyu misafir eden Sinema
Akademisi’nin sertifika töreni

Çekmeköy oluşturmaya devam edeceğiz."
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Tiyatro oyunlarını izleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz duygularını şöyle ifade
etti:
"Maşallah ben çok beğendim. Bir tiyatro bu kadar güzel
oynanır. 3 ayda bundan daha
iyisinin olması beklenemez.

Çok güzel günler geçirilmiş burada. Ben bir kez daha
altını çizerek söylemek istiyorum: Hakikaten çok mutlu
oldum. Demek ki yaptığımız
bu çalışma yerini bulmuş, tam
nokta atışı yapmışız. Ben başka
bir tat aldım bu işten. İnşallah
bundan sonra da bunun devamını getireceğiz. Çekmeköy’de sanata ve sanatçıya ne
kadar değer verdiğimizi herkese göstereceğiz. Burada
gençleri yetiştireceğiz. Bu tür
etkinliklerle orta yaşlı insanlarımızın daha güzel günler
yaşamasını sağlayacak, onların
mutlu olmasına vesile olacağız. Hep beraber güzel bir

Köşe Yazısı
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İNSAN, ŞEHİR VE
MEDENİYET

Ahmet Ali Şahin
Araştırmacı Yazar

İnsanlık ilkellikten uygarlığa geçerken
göçebe hayatını zamanla terk etmiş ve
sahip olduğu ortak yaşam kültürünün
doğal bir gereği olarak yerleşik düzene
geçmiştir. Bu durum özellikle insanlık
tarihinin ilk çağlarında bir arada yaşama
kültürünün belirli kurallara bağlanması
ihtiyacını doğurmuştur. Bunun yanında,
sosyolojik nüfusun, alışkanlıklar ve paradigmalar arasındaki ilişkiden hareketle
farklı beklentilere sahip olması, gelenekten geleceğe bir yaşam biçimi önerisi
oluşturmuştur.

Özellikle kadim kültürlerin gelenek
- gelecek çatışması temelinde sergilediği tartışma performansı; her
çağın kendi entelektüelleri bakımından farklı algılanan bir insan, şehir
ve medeniyet algısına sebep olmuştur. Bu durum ilk olarak toplumsal
medeniyetin zirve noktası olarak
görebileceğimiz şehirlerde görülür.
Toplumsal
medeniyetin
kozası
olarak nitelendirebileceğimiz şehir
hayatı, esas itibarıyla medeniyetin kurgusal anlayışını gözlemleme
şansını sağlayan bir açık hava
laboratuvarı; ev sahipliği yaptığı
yaşam biçimi önerilerini zamana
yansıtan bir medeniyet aynasıdır.
Bu durum aynı zamanda şehirlere
bir kimlik ve paradigma kazandırır.
Hatta bazı kozmopolit şehirlerde
farklı sosyolojik özelliklere sahip
olunması kültürel bir zenginlik
olarak görülmekte ve bu durum

toplumsal yaşamın yüksek bir nitelik arz ettiğini kanıtlamayan bir argüman olarak öne sürülmektedir. Bu
iddia günümüz bakımından yanıtlandığında, kısmen de olsa doğruluk
payı olan bir husustur. Zira şehircilik
esas itibarıyla şehrin, bir ruh olarak
kentin kimliğine uygun bir kıyafetle
donatılarak dünyaya takdim edilmesinden ibarettir. Ve bu yaklaşım kendini sadece fiziksel yapılarda değil,
zamanın değişken koşularına bağlı
olarak hayatı anlamlı kılan bir
sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik varoluş hikayesine sahip olmak
anlamına gelir.
Milli tarihimize baktığımızda ise; şehircilik kültürümüzün bir medeniyet havzasından ilham alan; ruhu,
kimliği ve yaşam biçimi bakımından genel topluma şamil olması
beklentisiyle matuf bir tür yaşamsal
değerler zincirinden bahsedebiliriz.
Özellikle de imparatorluktan cumhuriyete geçişte yaşanan psikolojik
algı değişiklikleri toplumun belli bir
kesiminde “yeni durum” u algılama
hususunda farklı refleksler oluşturmuştur. Bu tablo her ne
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Örneğin bazı toplumlar değerler
sıralamasında geleneklerini öncelikli
olarak benimseyip yaşamsal standartlarını koruma anlayışıyla muhafazakar
bir medeniyet algısı geliştirirken, bazı
toplumlar yeni arayışlar içerisine girerek yeryüzündeki farklı şartlar, farklı

Ancak bu durum, zamanın dinamizminden kaynaklanan katalizör etkisi sayesinde sancılı dönüşümlerin
temel gerekçelerinden biri olarak
kabul edilmiş ve bireysel yaşamdan
toplumsal yaşama geçiş sürecinde
kayda değer merhaleler kat edilmiştir. Örneğin keşifler çağı; insanlığın Helenistik Dönem’den kalan
alışkanlıklarını değiştiren bir zaman
ve deneyim zincirinin gölgesinde
günümüzdeki halidir. O dönemde
her yenilik insanlığı geleceğe taşıyan
bir ileri adım olarak kabul gördüğünden değerler ve beklentiler arasındaki çatışma her daim diri tutulmaya
çalışılmıştır. İşte insanlık tarihinde
yaşanan büyük dönüşümlerin, jeo-

lojik hareketlerin coğrafi koşulları
değiştirmesi gibi, sosyolojik fay hatlarını aktive eden büyük sarsıntılara
tesadüf etmesinin en temel nedeni
budur.
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Bu durum her ne kadar entelektüel
gözlemcilerin iddia ettiği gibi toplum-

sal yapıyı oluşturan sınıflar arasındaki
geçişkenliğin doğal sonuçlarından biri
olarak algılansa da; gerçekte tarihsel
süreç içerisinde, bireylerin ve toplumların sahip olduğu sosyo-ekonomik
imkan ve kabiliyetlerle birlikte farklı
yaklaşımlar içeren davranış biçimlerini
ortaya çıkartmıştır.

koşullar ve farklı sosyal deneyimler
yaşamanın kaygısı içerisinde olmuştur. Ancak bu yaklaşım insanlık tarihinde çok da yeni olmayan kadim
bir mücadelenin çıkış noktasını
teşkil eder. Günümüzde, uygarlık ve
muhafazakarlık olarak lanse edilen
bu tartışmanın esası, mevcut olanla
ideal olan arasındaki dengeye hakim
olma kaygısını somutlaştıran bir olgunun bütünlüğüne işaret eder.
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kadar tarihsel dönüşümler yaşayan
bütün toplumların kaderi olsa da,
bizim kültürel kimliğimiz ve sahip
olduğumuz değer yargıları dikkate
alındığında, toplu bir değişimden
ve yenilenme hareketinden çok,
içerideki sosyo-psikolojik reaksiyon
nedeniyle kabuk değiştiren bir
toplumun varlığından bahsetmek
mümkündür.

kamu otoritesini şehirlerin ruhunu
muhafaza eden değerlere karşı
hoyratlaştırmış, ihtiyaçlar gerekliliklere tabi olmaya başlamıştır. Özellikle teknolojinin mesafeleri kısaltan
özelliği bu durumu ne yazık ki çok
daha belirgin bir hale gelmiştir.
Hatta tablo o derece vahimdir ki;
bu henüz yeni geldiğiniz bir şehirde
açık kalması gereken kapıların kilitlenmeye başlamasından tutun da,
insanların aynı çatı altında yaşayan
yabancılar haline dönüşmesine
varan dramatik tabloların vakayı
adiyeden sayılmaya başlandığı bir
zamana tekabül eder. Oysaki ruhu
olan şehirlerin medeniyet algısı çok
farklıdır. Örneğin;

Kısacası yaşayan tarihin çocukları,
sonbaharda döktükleri yaprakların
toprağa bir tohum gibi düştüğünü
görerek umutlanmış ve toplumsal
dinamiğin değerlerinden aldığı cesaretle yepyeni bir bahar iklimine
kavuşmak adına meyveye durmuştur.

Değişen Birey,
Gelişen Toplum...

Ancak bu husus sadece son birkaç
yılın meselesi değil, Tanzimat’tan bu
yana yetiştirdiğimiz entelektüeller-

Oysaki medeniyet ruhuna sahip bir
şehirden söz etmek için, her şeyden önce şehrin bir kısmını yaşam
alanı, diğer kısmını dinlenme alanı
olarak dizayn eden anlayıştan kurtulmak gerekir. Çünkü bu durum
gettolaşmayı beraberinde getirerek;
toplumsal birlik ve dayanışma ruhuna ağır darbeler vurur.
Esasen bir şehri planlarken yapılması

Ne var ki, vicdan sahibi sanatçılar
bu durumu, ‘’medeniyetin ruhunu
öldüren izm’ler sebebiyle tek dişi
kalmış bir canavar’’ olarak tasvir etmekte pek de haksız sayılmazlar. Zira
onların gönül dünyasıyla gördükleri
şehir anlayışı, yaşayan ve nefes alan
bir toplumdan, düşünen, inanan,
hisseden ve empati yapabilen bir
topluma evrilmeye tekabül eder.
Yani meselenin özünde değişen bireyle gelişen toplumu birlikte omuzlayan insan unsuru yer almaktadır.
Bu itibarla bir medeniyetin ihyasından bahsetmek; insanı salt ihtiyaçlarının peşinde koşan bir varlık olmaktan kurtarıp onu içinde yaşadığı
toplumun
derdiyle
dertlenen,
devasıyla ilgilenen bir canlı haline
dönüştürmeyi gerekli kılar. Ama bu
anlayış ne yazık ki “gelişmiş” olarak
nitelendirilen toplumlar tarafından
pek fazla rağbet görmemektedir.
Çünkü gelişen ve değişen şartlar;

Bu tip kentlerde yaşayan insanlar;
sahip oldukları tarihi mirası attıkları
her adımda solumaya devam ederler. Öyle ki; gelişen imkanlar onları
tarihsel alışkanlıklarından, kimliklerinden, inançlarından ve değerlerinden çekip alamaz... Çünkü şehir ve medeniyet onlara her şeyden
önce “Amaç, araç dengesi” ni kurmayı ve yönetmeyi öğretmiştir. Bu
tip şehirler genellikle aydın insanlar
yetiştirir. Ve ilginçtir bu tarz kentlerde yetişen aydınların ilim tahsili
daima gurbet yollarına düşer. Çünkü
onlar için en büyük gurbet cehalettir. Kimliksiz yaşamaktansa başka
bir şehirde hayatını idame ettirmeyi
adeta bir çilehaneye katlanmak
olarak görüp yolarına böyle devam
ederler. Ve ürettikleri eserler sırf
bu yüzdendir ki, toplumsal kabule

Nasıl ki kişisel mazisini inkar eden bir
bireyin gelecekte elde ettiği makam
sadece oturduğu koltuktan ibaret
ise; kimliği, kültürü ve medeniyeti
olmayan toplumların, ruhsuz şehirlerde yaşamak zorunda bırakılması hangi şart ve koşular altında
olursa olsun, sosyal ve toplumsal
yozlaşmayı beraberinde getirir.
Bakıldığında tarihte yıkılan birçok
medeniyetin
varlıklı
haldeyken
çöküş sürecini yaşadığı görülür. Bu
bir tesadüf değildir oysaki. Çünkü,
hazırı tüketmeye alışan tüccarlar
nasıl ki sermayelerini kaybedip müflis duruma düşüyorlarsa şehirler ve
ülkeler de, kültür ve medeniyet algılarının deformize olması sebebiyle
“beka sorunu” yaşamaya başlarlar.
İşte tarihte altın çağlarını yaşayan
medeniyetlerin hiç umulmadık bir
şekilde yerle bir olmalarının temel
sebebi budur.

Sizler, içinde yaşadığınız kentin
sizden önceki kuşaklar tarafından
tayin edilmiş varislerisiniz. Ve bu nedenle nasıl bulmayı hayal ediyorsanız o şekilde bırakmayı öğrenmelisiniz. ‘’Peki bunu nasıl yapacağız?’’ derseniz; şehrin ruhuna
dokunmak ve onu sadece bir ekmek teknesi olarak görmekten
vazgeçerek içinde gerçek manada
yaşadığımızı hissettiren eserler bırakarak… Eminim; “Hepimiz sanatçı
değiliz ki” diye geçirmişsinizdir
içinizden. Ancak unutmayın ki;
yaşamak ve yaşadığınız hayatın içini
doldurmak bizi yaratan kudretin icra
etmemizi istediği en büyük sanattır.
Ve bunu nasıl yapacağımız konusunda gerekli bilgiler hem maddi hem
manevi kaynaklarıyla karşımızdadır.
Bunun için de, yapmamız gereken,
tek şey okumak, okumak, okumak
ve en sonunda okuduğumuzu anlamak ve hayata geçirmektir.

Sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Gönül pencereniz açık olsun…
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Eleştirel bir gözle bakıldığında bu
tabloda hangi siyasal pozisyonda
olursa olsun toplumumuzu oluşturan bütün kesimlerin payı vardır.
Çünkü öz ile kimlik uyuşmadığında
imrenmek ile taklit etmek arasındaki temel fark gözden kaybolmaya başlamıştır. Bu o kadar büyük ve
yakıcı bir gerçekliktir ki, kimliğimizi
ifade ederken tarihsel şuuru ayakta
tutan anılarımızın farklı bakış açılarına sahip kalemler tarafından değişik
perspektiflerle sunulması entelektüel bir zenginlikten ziyade ne yazık
ki toplumsal ayrışmaya ve kutuplaşmaya sebep olmuştur.

Bu durum belki dışarıdan bakıldığında şükredilmesi gereken bir nimet
olarak kabul edilebilir; ancak enformasyon çağının getirdiği hızlı bilgi
akışı, kadim değerlerin zamanla yozlaşmasına engel olamamış ve yeni
bir kültürel formasyonun gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Örneğin vaktiyle,
büyük ve gelişmiş kalabalıklara ev
sahipliği yapan şehirler artık eski cazibesini kaybetmiş ve adeta bir açık
hava hapishanesine dönüşerek içinde yaşayanların kaçmak için
fırsat kolladığı “cam fanus”lar haline
dönüşmüştür.

gereken; aynı ortamda yaşayan yabancıların cirit attığı bir ortam yerine, o şehirde yaşayanlarla o şehri yaşayanlar arasındaki en sağlıklı
dengeyi kurabilecek bir kültür
medeniyetinin tesis edilmesidir. Hatta kimlik sahibi kentlerde yaşayanlar
fiziksel ihtiyaçlarının ötesinde sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının da
dikkate alındığı bir kamu yönetimiyle
muhatap olma arzusu içerisindedir.
İşte değişen şehircilik anlayışı klasik
toplumdan modern topluma geçiş
sürecini bu yolla hızlandırmış ve 21
yüzyıl modernizminin günümüzdeki
şeklini
ortaya
çıkarmıştır.

Peki bizler, yani Payitaht’ın 21. yüzyıl
varisleri... Bu durumu önlemek için
neler yaptık? İşte bu sorunun tek bir
cevabı yok. Tek bir muhatabı da…
Fakat, yaşadığımız kentin bir kısmını
yatak odası haline getirip diğer
kısmını çalışma alanı olarak belirlerken “Bu şehirde hissederek yaşamayı” ihmal ettiğimizi söyleyebilirim.
Peki neden bu şehri yaşayamıyoruz?
Böyle bir sorunun pek çok cevabı
olabilir. Ama gerçeği duymak isterseniz o da ruhsuz kentler inşa etmeyi öğrendiğimizdendir. Mimari ile
müteahhitliği aynı şey zannetmeye
başladığımızı söyleyebiliriz. Bunu
nereden mi anlıyoruz? Ehh onu da
başka bir yazının konusu haline getirmek üzere buraya bir virgül koyalım, ancak takipçilerimiz eğer bir
sonuç paragrafı okumak niyetindeyse söyleyeceklerimiz şundan
ibarettir:
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Tarihsel sürecin varoluş mücadelesinden ikbal bir mühendisliğe evrilmesi neticesinde tarihteki 16
büyük devletin sahipleri olarak
payımıza milli bir şuur ve tarihsel
bilinç düşmektedir. Ancak özellikle
Sanayi Devrimi sonrasında; imparatorluktan cumhuriyete geçiş
sürecinin neden olduğu sosyolojik ayrışmanın sancıları, toplumsal
kimlik ve kültürel değerler arasındaki ilişkinin sıhhatine darbe niteliğinde müdahaleler içermektedir.
Dolayısıyla bu tablo genel manada
toplumumuzun hatrı sayılır bir süre
iki cami arasında beynamaz misali,
ruhuyla bedeni arasında bir kimlik
bunalımına mahkum olması gibi bir
sonuca matuf olmuştur.

in; kalbi Doğu’da aklı Batı’da, bedeni Orta Doğu’da yaşamaya mahkum edilmiş bir devletin; kelepçeli
fikirleriyle derdini anlatmaya çalışan
aydınların zuhur ettiği dönemlerden
kalma bir büyük sorundur. Neyse ki,
bilgi ve enformasyon çağında fikirler
ve eylemler arasındaki duvarlar kalkmaya başlamış; insanlar artık kendilerini ifade edebilecekleri bir yaşam
biçimi önerisi oluştururken kendilerinden farklı birkaç yaşamsal deneyimi aynı zihinsel çerçevede fotoğraflama imkanına kavuşmuştur.

Binalar inşa edilmeden önce içinde
yaşayacak insanlar dikkate alınarak
çizilen yapı projeleri ruh ve kimlik
sahibi şehirlerin temel özelliğidir.
Ayrıca şehirlerin, karakteristik mimarinin ötesinde planlı şehirleşme
ve altyapının ihtiyaçları göz önünde
tutularak değil, idealleri hedef
alan düzeyde projelendirilmesi de
yine ruh sahibi şehirlerin temel
özelliklerinden birisi olarak kabul
edilmektedir.

şayan hale gelerek evrenselleşmiştir.
Sonuç itibarıyla baştan beri bahsettiğimiz tablo esasında bize bir
gerçeği vaaz etmektedir. Nedir o?
Gelenek ve gelecek birbirinden ayrılmaması gereken bir bütünün eşit
parçalarıdır. Onları isteseniz de istemeseniz de birbirinden ayırıp farklı
bir anlayışa kurban edemezsiniz.
Toplumların da tıpkı bireyler gibi geleceklerini inşa etmelerini sağlayan gelenekleri vardır.
Bunlar asla ama asla çağdışı olarak
nitelendirilemez. Çünkü gelenek
dediğimiz şey, zamanın ruhuna hitap eden değer yargılarının teoriden
pratiğe aktarılmış şeklidir. Onlar birer
dogma değil, dinamik bir öğretidir.
Ve toplumsal medeniyetin kimliğini
şekillendirir.
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si mevcut ve çok
basit… Kan bağışı
gibi
yapılabilen
kök
hücre/kemik iliği naklinde,
bağışçılar nakilden
1,5 saat sonra normal
hayatına devam ederken; bir yandan da bir hayat
kurtarmış olmanın manevi hazzını yaşıyorlar.

Nakilden Korkulduğu İçin
Bağış Yapılmıyor

Çekmeköy’de
BİR

İLİK ZAMANI

İlik naklinin kan bağışı gibi yapıldığını bilmeyen çoğu
kişi, yanlış bilgi ya da belirsizlikten kök hücre bağışına
sıcak bakmıyor. Kemikten ilik alınmasının ameliyatla
yapıldığını düşünenler, kök hücre bağışını organ bağışı
gibi zannedenler, işlem sırasında çok acı çekileceğini sananlar yüzünden; her yıl, çoğu çocuk çok sayıda
hasta, yeterli donör bulunamadığı için hayatını kaybediyor.

Peki, kök
hücre nasıl
alınıyor?
Gönüllüden
5mm’lik bir tüp kan
örneği alınıyor ve bu
kan örneği çeşitli testlerden geçirilerek kemik iliği bankasına gönüllü bağışçı
olarak kaydediliyor. Kan örneğinin, ilik bekleyen bir
hasta ile uyuşması durumunda bağışçı nakil için
davet ediliyor; kısa süreli bir ilaç tedavisi sonrası kemik iliğindeki kanı oluşturacak hücrelerin kana geçişi
artırılıyor. Daha sonra kan bağışı yapar gibi kemik iliği hücreleri bir makine aracılığı ile kandan toplanıyor.
İşleminin bitiminden 1,5 saat sonra bağışçı normal
yaşantısına dönüyor. Doktorlar, uzun bir süredir uygulanmakta olan bu yöntemin, bağışçı için hiç bir tehlike
taşımadığını belirtse de halk arasında bu yöntemin bu
kadar basit olduğu yeteri kadar bilinmiyor.
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Dokulara oksijen taşıyan kan
hücrelerinin
üretilmesini
sağlayan kemik iliği, yeterli şekilde çalışmadığında vücut sağlıklı
çalışmaz ve hastanın hayatı tehlikeye girer. Ölümcül olarak tanımlanan bu hastalığın aslında tedavi-
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Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi, Türk Kızılayı
Çekmeköy Şubesi ve ÇESADER, vatandaşları bilinçlendirmeyi
amaçlayan bir bağış hareketi başlattı. Çekmeköy Madenler
Meydanı’na 4-5-6 Mayıs’ta kurulan kan ve kök hücre bağışı
çadırlarında bir yandan kan
örnekleri alınırken, diğer yandan ilik nakli anlatıldı. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
vatandaşları ilik/kök hücre nakli konusunda bilinçlendirmek ve
gönüllülerden kan örnekleri almak için kurulan ilik ve kan bağışı
çadırını ziyaret etti.

Röportaj

Röportaj

SOKAK
RÖPORTAJI
Uyuşturucu, modern çağın en
tehlikeli tuzağı. Her gün onlarca
insan aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybediyor.
Uyuşturucu kullanım yaşının gittikçe düştüğü ülkemiz-

de sokaklarda nöbet geçiren,
uyuşturucudan kopamadığı için
ailesinden kopan birçok insanla
karşılaşıyoruz. Biz de Çekmeköy2023 dergisi olarak sokağa
çıkıp halkın nabzını tuttuk:

Son dönemlerde uyuşturucu kullanımının bu kadar
artmasının sebebi sizce nedir?
Vatandaş ve devlet bu konuda ne tür bir yaklaşım
sergilemeli, nasıl önlemler almalı?

RIDVAN ÇAY – 18 Yaşında
Artık insanlar çok rahat. Herhangi bir yerde
uyuşturucu kullanabiliyorlar. Ben arkadaş
ortamının gençleri bu alışkanlığa ittiğini
düşünüyorum. Uyuşturucu kullanımı çok arttı,
gün geçtikçe daha çok vaka ile karşılaşıyorum.
Ailelerin çocuklarına ilgi göstermemesi, değer
vermemesi de bir başka sebep.

SEVİL YAZGEÇ -27 Yaşında
Gençlerin çok fazla sosyal aktiviteleri yok. Bunun
yanında okul bitiminden sonra hemen iş bulma imkanı bulamıyorlar. Fakat en büyük etken
arkadaş. Bu iş biraz da ailelerde bitiyor. Anne-babaların çocuklarının üzerinden ellerini hiç çekmemeleri gerekiyor. Ailede huzuru bulamayan çocuklar
kendilerini dışarı atıyor ve girdikleri ortamlar da onları kötü maddelere yaklaştırıyor. Gençlerin eğlendikleri, iyi hissettikleri, ev harici gidip nitelikli zaman
geçirebilecekleri yerlere ihtiyaçları var. Bu noktada
ailelerin de çocuklarını ne başıboş bırakması ne
de onlara baskı uygulaması doğru. Devletin
belediyelerle işbirliği içerisinde bunun önüne
geçebileceğine inanıyorum.

RECAİ KARATAŞ –
53 Yaşında
Gençlere uyuşturucu kullanımı aşılandı.
Bir yandan heves, arkadaş ortamı ve cahillik
de etkili oluyor uyuşturucuya başlamada. Yeterli
önlemin alındığını da düşünmüyorum. Devletin
daha sert yaptırımlar uygulaması gerekiyor
hem satanlara hem de
kullananlara karşı.

163

162

TUĞBA ÇAKICI – 32 Yaşında
Yetersiz eğitime bağlıyorum. Öğretmenlerimizin de bu konuda eğitim almaları şart. Toplum
olarak evlatlarımızı iyi yetiştirmeye çalışmak herkesin
öncelikli sorumluluğudur. Çocukları hiçbir şeyden
geri çekemeyeceğimiz için -ne kafeler ne okul
önleri ne sokaklar- kötü alışkanlıklardan uzak
durmaları için gerekli bilinci vermeliyiz

MUSTAFA SİPAHİOĞLU – 46 Yaşında
Gençlerimiz çok başıboş bırakılıyor. Bu noktada baş
sorumlu aileler. Aileler iyi eğitim vermediğinden bu
tür sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Uyuşturucunun
pençesine düşmüş insanların toplumdan dışlanmaması
ve tedavilerinin sağlanması gerekiyor. Bu illetin
mutlaka kurtuluşu vardır. Yetkililer bunun takibini
yapıyorlardır muhakkak. Bizim de vatandaş olarak
ilgili birimlere şahit olduğumuz kişi ve olayların
ihbarını yapmamız gerekiyor.
Ancak birlik-beraberlik içerisinde bu olayların üstesinden gelebiliriz.
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HALİS EROĞLU – 59 Yaşında
Özentilik ve denetimsizliğe bağlıyorum
uyuşturucu kullanımındaki bu artışı. Devlet
caydırıcı önlemler almalı elbette. Fakat
evvela biz vatandaş olarak çoluğumuza-çocuğumuza, çevremizdekilere sahip
çıkmalıyız. Çocuğu anne-baba yetiştirir. Bu
devirde çocuk yetiştiren ebeveynlerin biraz
daha özen göstermeleri, çocuklarına ilgili
davranmaları lazım.

AYSEL ABAY – 43 Yaşında
Bir insan uyuşturucuya başlıyorsa ilk sebebi arkadaş
ortamıdır. Biri kullandıktan sonra diğerini kandırır.
Bizim hem vatandaş hem de devlet olarak bağımlı
bireyleri uyarmamız lazım. Her yerde uyuşturucu
bağımlısı kişilerle karşılaşıyoruz. Başka bir ilçede
bağımlı bir çocuk oğluma saldırdı. Yine oğlum okula
gittiğinde kaç sefer para vermesi için tehdit ettiler,
dövmeye kalktılar.

Röportaj

Köşe Yazısı

MELDA KEREM – 46 Yaşında
Ailelerin ilgisizliği çok etkili. Merak,
özenti, farklı ortam arayışı da var. Bizim
vatandaş olarak duyarlı olmamız gerekiyor. Gençleri bilgilendirmemiz lazım.
Gençlerin de birbirlerini uyarmaları
gerekiyor.

SİNAN KOÇ – 18 Yaşında
Uyuşturucu kullanımı tamamen ortamla
alakalı. Girdiği ortamlarda mahcup düşmemek
adına sigaraya, uyuşturucuya başlayan insanlar tanıyorum. Arkadaş ortamını bırakmak
istemeyen kişiler ortama uyum sağlamak,
kabul görülmek için uyuşturucu kullanıyor.
Bunun önüne geçmek için uyuşturucuya bulaşmış insanın ailesini durumdan haberdar
etmek gerektiğini düşüyorum. Ailesi engel
olur, doktora götürür en azından.

KALBİMİN
FİLİSTİN YANI
AĞRIYOR

Çekmeköy Belediye Başkanı
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MEHMET GÜRSOY – 77 Yaşında
Aileden başlayan eğitimsizlik bu işin baş
aktörü. Anaokulundan başlayarak çocuklarımızı eğitmek, bunun yanında aileleri de
bilinçlendirmek gerekiyor. Bir de işsizliğin
önüne geçmek şart. Gençler işsiz olunca
sapkın düşüncelere meylediyorlar. Uyuşturucunun ardında çok ciddi
paralar dönüyor. Ve para menfi
olan şeylerin hızını arttırıyor.
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EBRU KARAYAKA –
38 Yaşında
Sorumsuz, ilgisiz aile çok. Uyuşturucu
kullanımının önüne geçmek için insanlar uyuşturucuya karşı uyarılmalı. Etrafımda
uyuşturucu bağımlısı olan insan yok ama
bu konuyla alakalı çok şey duyuyorum.
Başlayanlar arkadaş ortamının etkisine
kapılıp da başlıyor.

İki Şiir Bir Şair

İ kİ Ş İ İ r Bİ r Şa İ r

BURSA ’DA ZA MA N

AHMET HAMDİ
TANPINAR

Bursa’da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdıyan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar…
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarîlerin en ilâhisi.
Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

Bir garip rüya rengiyle
Uyumuş gibi her şekil,
Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.
Başım sukutu öğüten
Uçsuz, bucaksız değirmen;
İçim muradıma ermiş
Abasız, postsuz bir derviş;
Koku bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim

Şanlı hikâyesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
Nakleder yâdını gelen geçene.
Bu hayâle uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,

Ahmet Hamdİ Tanpınar'ın Eserlerİ
Şiir:
• Bütün Şiirleri
(1976-1981)

Roman:
• Mahur Beste (tefrika 1944 - basım
1975)
• Huzur (1949-1983)
• Sahnenin Dışındakiler (tefrika 1950basım 1973)
• Saatleri Ayarlama
Enstitüsü (19611977)
• Ay'daki Kadın

(ölümünden sonra
1987)

Araştırmaİnceleme:

Öykü:

• Tevfik Fikret (19371944)
• Namık Kemal
(1942)
• Edebiyat Üzerine
Makaleler (19691977)
• Yahya Kemal
(1940-1982)
• 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Ancak birinci cildini tamamlayabildi,1942-1985)

• Abdullah Efendi'nin
Rüyaları (1943-1983)
• Yaz Yağmuru
(1955-1983)
• Hikayeler (Kitaplaşmayan iki hikayesiyle
birlikte tüm öyküleri,
1983)

Deneme:
• Beş Şehir (19462001)
• Yaşadığım Gibi
(1970-1977)

Su sesi ve kanat şakırtılarından
Billûr bir âvize Bursa’da zaman.
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk bir musikî gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayâl içinde… Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî âhenk..
Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyâsı bu cetlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.
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On parmağında on marifet Ahmet
Hamdi Tanpınar, 1901 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kadılık
yapan babasıyla birlikte Anadolu’yu dolaştı. 1919 yılında İstanbul’a gelerek İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde eğitim aldı.
Aktif olarak edebiyat dünyasına
girmesi 1921 yılında Yahya Kemal ve çevresindekilerin çıkardığı
“Dergâh” adlı dergide şiirlerinin
yayınlanmasıyla gerçekleşmiştir.
İlk şiirlerini hece vezniyle yazmıştır.
Adını ilk kez “Altın Kitap” dergisinde
yayınlanan “Musul Akşamları”
şiiriyle duyurdu. Şiir haricinde
makale, roman, deneme, edebiyat tarihiyle ilgili eserler de kaleme
almıştır ve eserlerinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in esintilerinden söz etmek mümkündür.
1932-1939 yılları arasında Erzurum, Konya ve Ankara liseleriyle, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Güzel
Sanatlar Akademisi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı, aynı akademide estetik ve sanat tarihi dersleri verdi. 1939 yılında İstanbul
Üniversitesi'ne Yeni Türk Edebiyatı
Profesörü olarak atandı. Maraş
Milletvekili olarak 1942-1946 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. 1946’da İstanbul
Üniversitesine döndü. 1962 yılında
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,

Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare geniş bir anın
Parçalanmış akışında,
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Hilal Durmaz
Mola Dergisi Editörü

NE İÇİND EY İ M
ZAMA NIN

Haber

Haber

BAŞKAN POYRAZ
HOŞ GELDİNİZ DEDİ

ve Lapanta ailesinin Ali bebeği ziyaret ederek aileleri
tebrik etti. Evler arasındaki
mesafeyi yürüyen Başkan
Poyraz mahalledeki esnafları
da dolaşarak hasbihal etti.
Sokakta vatandaşlarla sohbet edip karşılaştığı çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, yeni taşınanlara
ilçeyi tanıtmak amacıyla hayata
geçirilen Çekmeköy’e Hoş Geldiniz projesi kapsamında Kirazlıdere
ve Çatalmeşe Mahallelerinde
ziyaretlerde bulundu. Kirazlıdere Mahallesi’nde ikamet eden
Özcan, Yılmaz ve Tüfekçi ailelerini

hoşgeldin

ziyaret eden Poyraz, ailenin
merak ettiği soruları da cevapladı.
Çatalmeşe Mahallesi’nde
gerçekleştirdiği ziyaretlerde Buluş, Sevindik ve Yıldırım ailelerine “İlçemize hoş geldiniz” diyen
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Atlı, Köse ve Çelik
ailelerini de yeni doğan bebekleri
için tebrik etti.
Başkan Poyraz; Hoş Geldin Bebek
projesi kapsamında Eren ailesinin
Emir, Çimentepe ailesinin Deniz

bebek
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Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz Çekmeköy ailesine
yeni katılan fertlere “Hoş geldiniz” demek için ev ziyaretlerini
sürdürüyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Mimar Sinan Mahallesi’nde hasta ziyareti gerçekleştirdi. Düzenli olarak ev ve
esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz; sağlık problemleri yaşayan Mehmet amcayı
Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek Geçmiş
olsun dedi. Başkan Poyraz ziyaret sırasında Mehmet amcaya
günlük ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olabilecek bir akülü
tekerlekli sandalye temin etti.
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Çekmeköy
Belediye
Başkanı Ahmet
Poyraz Çekmeköy ailesine
yeni katılan
fertlere Hoş
geldiniz demek için ev
ziyaretlerini
sürdürüyor.

BAŞKAN POYRAZ HASTA ZİYARETİNDE

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Çilekli
Tart
Kek İçin Malzemeler:
2 yumurta, 1’er çay bardağı şeker,
süt, sıvıyağ, 3 çay bardağı un,
kabartma tozu ve vanilya.

Kreması İçin Malzemeler:

Kremalı
Körili
Tavuklu
Makarna
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•

Tavada eriyen tereyağının üstünde tavukları kavurun. Köri, karabiber,
tuz ve kremayı ilave ederek kısık ateşte krema kıvam alana kadar pişirin.
Son adım olarak haşlanmış makarnayı ve rendelenmiş parmesanı ekleyin. Sunum tabağına aldığınızda isteğe bağlı olarak üzerini baharat veya
dereotuyla süsleyebilirsiniz, afiyet olsun…

Yapılışı: Kek için derin bir kapta yumurta ve toz şekeri
çırpın, süt ve sıvıyağı ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek
karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış tart kalıbına karışımı
dökün. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 20 dakika
kadar pişirin. Krema için tereyağı ve vanilya hariç

tüm malzemeleri tencereye koyun. Krema pişene
kadar aralıksız karıştırın, kıvamını alan kremayı vanilya
ve tereyağını ekleyerek soğumaya bırakın. Fırından
çıkardığınız ve soğuttuğunuz kekin üzerine kremayı
pürüzsüz bir şekilde dökün ve dilediğiniz kadar çilek
dilimleriyle süsleyin. Tartınız hazır, afiyet olsun…

Yoğurtlu
Semizotu
Salatası
Malzemeler:
2 demet semizotu, 2 diş
sarımsak, 1,5 su bardağı
süzme yoğurt, 2 yemek
kaşığı zeytinyağı ve tuz.
Yapılışı:
Temizlenen semizotunun yapraklarını büyükçe bir kaba alın.
Ezilmiş sarımsakları zeytinyağı ve tuzu eklenmiş süzme yoğurda ekleyin
ve yoğurt pürüzsüz oluncaya dek çırpın. Üzerine semizotunu yerleştirin
ve nazikçe karıştırın. Servis için arzuya göre baharat eklemesi yapılabilir.
Afiyet olsun.
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Yapılışı:

Yapılışı:
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•

Yarım paket
makarna,
1 paket krema,
1 tatlı kaşığı köri,
1 tatlı kaşığı tuz,
1 çay kaşığı karabiber,
1 yemek kaşığı
tereyağı,
2 parça tavuk
göğsü,
100 gr parmesan
peyniri

3 su bardağı süt, 2,5 yemek kaşığı
un, 1,5 yemek kaşığı buğday
nişastası, 2 çay bardağı şeker, 1
yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 1
yemek kaşığı tereyağı ve üzeri için
çilek.

Haberler

ÖNE ÇIKAN HABERLER
OTOKAR, EFES-2018'DE
İLK KEZ SERGİLENECEK

Cobra II platformu üzerine geliştirilen Cobra II Yük
Taşıyıcı Zırhlı Araç, Cobra II’nin sahip olduğu üstün
arazi ve manevra kabiliyetine sahip. Araç, gece ve
gündüz, zorlu arazi ve iklim koşullarında, farklı operasyon bölgelerinde ihtiyaca cevap verebilecek. 2,5 ton
faydalı yük taşıma imkanı sunan Cobra II Yük Taşıyıcı
Zırhlı Araç, gelişmiş hareket kabiliyetinin yanı sıra
operasyon bölgesinde görev yapan diğer araçlarla
uyumlu yüksek koruma sağlayacak. Araç, yük taşıma
amacının dışında farklı görevler de yerine getirebiliyor. Aracın kasasına monte edilen uçaksavar silahıyla
hem yakın koruma hem de birlikte kendini savunabilecek ateş gücü sağlanıyor. Aracın en büyük avantajını
Cobra II ile aynı platform üzerinde geliştirilmiş olması
oluşturuyor. Bu sayede envanterdeki diğer Cobra II’lerle birliklere standart yedek parça kullanımı kolaylığı
sağlanıyor, düşük işletme ve bakım maliyeti sunuluyor.

TÜRK HAVA ARACI

GYROTÜRK
Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü
mezunu Burcu ve Cem Aydemir çifti, bilgisayar, otomasyon ve güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösterirken, sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta izledikleri vide-

odan etkilenerek 2009 yılında hava aracı üretmek için
kolları sıvadı. Yaklaşık 9 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu "GyroTürk" adını verdikleri hava aracını geliştirmeyi
başaran çift, ilk etapta 6 hava aracı üretti. Bunlardan
biri yurt dışına olmak üzere 4'ünü satan Aydemir çifti,
seri üretime geçerek sektörde söz sahibi olmak istiyor.
İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İşadamları Derneğinin desteğiyle düzenlenen "ROBOCOT
Malatya 2018 Bilim Şenliği" kapsamında kente gelen
girişimci çift, ürünün meraklıları ve bu alanda çalışmak
isteyenlerle tecrübelerini paylaştı. Aydemir, 2011'de
KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan
faydalandıklarını, 2015'te de "Gyrotürk" projesini
başarıyla tamamladıklarını anlatarak şöyle devam etti:
"Ürettiğimiz hava aracını, test aşamalarının tamamlanmasının ardından uçurmaya karar verdik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru yaparak TC-UGR
kuyruk numarasını aldık. Geçen yıl aralık ayında Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktık. Cumhurbaşkanımız ''Tek kişilik olmaz, 2-3
kişiliğini bekliyorum'' dedi. GyroTürk'ün motor hariç
tüm parçalarını biz üretiyoruz. Seri üretim yapmak için
tekno yatırım projemizi hazırladık ve KOSGEB'e sunduk. Mayıs ayında proje onaylandıktan sonra seri
üretime geçeceğiz. Ayda 10 GyroTürk üretmeyi planlıyoruz."

"Biz daha ucuza satacağız"

Araştırmaya önderlik eden Profesör Debashish Bhattacharya, bugüne kadar bitkiler gibi fotosentezle enerji
üretebilen herhangi bir hayvan türüne rastlanmadığına
dikkat çekti. Bhattacharya, "Bu keşif yapay fotosentez
meselesini gündeme getiriyor. Salyangozun bu çalıntı
ve izole plastidleri bitki hücresinden ayrı olarak karbon
üretmek için nasıl kullanabildiğini anlayabilirsek, biz de
izole plastidleri kullanarak yeşil makinalar tasarlayabilir
ve biyo-enerji üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

YERLİ

GÖRÜNTÜLEME CİHAZI

HAYVAN TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nden bilim insanları, ilk kez bir hayvan türünün fo-

yar liralık katkı sağlanacak.
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK)
kararıyla görüntüleme cihazlarının yerelleştirme
kapsamında satın alımı Sanayi İşbirliği Projesi (SİP)
aracılığıyla yapılacak. Yaklaşık iki ay içerisinde global ve yerli firmaların içinde bulunduğu ortak girişimler netleşecek. KOBİ ve genç yenilikçi girişimcilerin
kalkınabileceği bir üretim ortamına imkan verilecek.
Görüntüleme cihazlarından sonra sıra, tıbbi sarf malzemelerinin yerelleştirilmesine gelecek. Bu kapsamda ilaçlı stent, kateter, ortopedik implantlar, cerrahi
el aletleri gibi tıbbi sarf malzemelerinden yerli üretim
kapasitesi olanların yaygın kullanımı sağlanacak. Yerli
üretimi olmayanlar ise teknoloji transferiyle Türkiye'de
üretilecek.

İstihdam katkı sağlayacak
Yerli üretimde yüzde 80 oranında Türk mühendis çalıştırma şartı uygulanacak. Projeyle Türkiye'de
mühendis, tekniker ve teknisyen gibi teknik personelin
mesleki gelişimlerine katkı verilecek, Ar-Ge'ye önemli kaynak aktarılacak. Yeni nesil ve ihracat potansiyeli
ürünler dünya pazarına Türkiye'den dağıtılacak. Tıbbi
Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi, "kamu-üniversite-sanayi" iş birliğinin bir örneği olacak.

TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN

DEV ADIM!

Prof. Dr. Engin Ulukaya liderliğinde Uludağ Üniversitesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz ile birlikte
geliştirilen bir metal kompleks bileşiği, hücre kültürü
ve deney hayvanları aşamasını başarıyla geçerek ABD
Patent Ofisi tarafından patente değer görüldü.
"Tıbbi Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi" ile Sağlık
Bakanlığı hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan
görüntüleme cihazlarının Türkiye'de üretilmesi için
çalışma başlattı. Bu kapsamda, dijital röntgen, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason
cihazları ile hasta başı monitörleri yerli üretilecek. Tıbbi
cihazların yaklaşık yüzde 85'ini ithal eden Türkiye'de
bu çalışmayla yerli firmaların kalkınması ve küresel
pazarda marka değerini artırmasına olanak verilecek
ve bu sayede kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 mil-

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya,
"Tamamen bu ülkeye ait bir bileşik ortaya çıkardık ve
ilk aşamalardan başarıyla geçti. En büyük hayalimiz
ülkemize kanser ilacı hediye etmek" dedi. Palladyum
adı verilen bir metal kullandıklarını aktaran Prof. Dr.
Ulukaya, "Palladyum Aterpi, klor, sakkarin, barbitürat
gibi yan bileşikler de takarak tamamen kendimize
özgü yeni bileşikler ortaya çıkardık. Bu bileşiklerden
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Bugüne kadar rastlanmamıştı

GyroTürk'ün herhangi bir piste ihtiyaç duymayacağını
bildiren Aydemir, hava aracının tarlaya da inebileceğini
söyledi. Havada herhangi bir motor arızası olması durumunda GyroTürk'ün rüzgar gülü mantığıyla çalışacağını ve aşağı inerken pilotun hiçbir şekilde zarar
görmeyeceğine dikkati çeken Aydemir, şu bilgileri aktardı: "Dünyanın en güvenli hava aracı. Emniyet Genel
Müdürlüğü, belediyeler ve sahil güvenlik kullanmayı
planlıyor. Tarım İl Müdürlüğünün de bizden talebi
var, yukarıdan arazilerin kontrolünü yapabilmek için.
Oteller turistik amaçlı istiyor. Şu ana kadar 6 GyroTürk
ürettik, 4'ünü sattık. Yurt dışına ise İsviçreli bir iş adamına sattık. Yurt dışında üretilen gyrocopterler ortalama
90 bin avroya satılıyor. Biz çok daha ucuza satacağız.
Kullanımını artırmak amacıyla daha ekonomik fiyata
satacağız. GyroTürk için yerli malı belgesini de aldık."

FOTOSENTEZ YAPABİLEN
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tosentez yoluyla güneş
enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebildiğini
keşfetti. "Elysia chlorotica" adlı kabuksuz deniz
salyangozunun kahverengi yosun türlerinden
aldığı krolofil içeren plastid hücre organelleriyle
fotosentez
yapabildiği
tespit edildi. Yaklaşık 5
santimetre büyüklüğe ulaşabilen yumuşakça, kahverengi yosundan aldığı milyonlarca plastid organeli mide bölgesine dizerek küçük güneş panelleri gibi
kullanıyor. Organeller bağlı oldukları bitkiye ait hücre
çekirdeğinden koparıldıkları halde hayvan hücreleriyle
fotosentez işlevini sürdürebiliyor.

Haberler

biri hücre kültür laboratuvarında çeşitli tümör
hücrelerinde yapılan testlerden başarıyla geçti.
Ümit verici sonuçların alınması üzerine Yunanistan'daki deney hayvanlarında oluşturulan
tümörlerde (zenograftlarda) test edildi. Deney
hayvanlarında da başarılı bulunması üzerine uluslararası patent başvurusu yapıldı ve
yakın zaman önce tescillendi. Ardından Hollanda’da farmakokinetik çalışmalar da yapıldı.
Böylece neredeyse artık insan çalışmaları aşamasına kadar gelindi" diye konuştu.
Bileşiğin insan çalışmalarına hemen hemen hazır
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ulukaya, "Bileşiği
artık ülkemizde insanlar üzerinde test etmek istiyoruz. Bileşik hem ülkemizde hem de Amerika'da koruma altında. Bir de 1 buçuk ay içerisinde
Avrupa Birliği'nden (AB) patent gelecek. Sırada
3 fazdan oluşan insan çalışmaları var. Üçüncü
faz da başarıyla geçilirse bileşiğe artık ilaç diyebiliriz ve eczane raflarında görebiliriz. Kanser ilacı yapmak için 1 milyar dolara yakın para
harcıyorsunuz ama başarılı olması halinde yıllık
10 milyar dolar kazanıyorsunuz. Tabi bu arada
inanılmaz bir zaman ve emek harcanıyor" dedi.
Kanseri tamamen yok etmenin bazı kanser türlerini hariç tutarsak şimdilik mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Ulukaya, "Ama
kanser hastasının uzun süre yaşaması mümkün
olacak. Kronik hastalıklar gibi örneğin 20-25
yıl yaşayabilecek. Tümörümüz olacak bir yerde
ama metastaz (sıçrama) yapma şansı olmayacak,
biz ona metastaz yaptırmayacağız. Şu andaki
en iyi senaryo bu, yoksa kanseri tamamen yok
etmek günümüz teknolojisi ve bilgi birikimiyle
halen mümkün gözükmüyor. Çünkü çok akıllı
bir hücreyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Sinema

VİZYONDAKİLER

ANT-MAN VE WASP

THE BOOKSHOP

Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Michael Pena,
Evangeline Lilly, Paul Rudd
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 06.07.2018

Yönetmen: Isabel Coixet
Oyuncular:
Patricia Clarkson, Emily
Mortimer, Bill Nighy
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 08.06.2018

YOL KENARI

PETER PAN VE TİNKER
BELL: SİHİRLİ DÜNYA

JURASSİC WORLD:
YIKILMIŞ KRALLIK
Yönetmen: J.A Bayona
Oyuncular: Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 08.06.2018

Yönetmen:
Tayfun Pirselimoğlu
Oyuncular:
Tansu Biçer, Ercan Kesal,
Rıza Akın, Taner Birsel,
Nalan Kuruçim
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 25.05.2018

Yönetmen: Jake Paque
Tür: Animasyon
Süre: 104 dk.
Vizyon Tarihi: 25.05.2018

KARAVAN
Yönetmen: Paolo Virzi
Oyuncular: Donald
Sutherland, Christian
McKay, Helen Mirren
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 01.06.2018
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Prof. Dr. Engin Ulukaya, İstinye Üniversitesi
Moleküler Kanser Araştırma Merkezi'nde (İSÜMKAM) birkaç ana başlıkta çalışmalar yürüttüklerini
söyledi. En önemli çalışmalarının kanser hastalarına yönelik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulukaya, "Kanser hastasının tedavisi artık hastanın
moleküler yapısına göre belirlenmelidir. Ancak
bu şekilde uzun yaşam sürelerine ulaşılabilir çünkü her insanın kanseri farklı, dolayısıyla her hastanın farklı ilaç kullanması gerekiyor.
Merkezimizde, bu amaca yönelik hem araştırmalar hem de bizzat hastaya yönelik test hizmetleri
(örneğin, likit biyopsi veya immünoterapi için
test gibi) başlamış durumdadır. Ayrıca, kanser hastalarına ücretsiz danışmanlık hizmeti de
verilmektedir. Tüm bu hizmetlerin ortak amacı,
hekime hastasına özgü tedavi verebilmesi için
laboratuvar desteği sağlamaktır" diye konuştu.
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Kanser Araştırma Merkezi'nde
yapılan çalışmalar

Kıssadan Hisse

BUNLARI
BiLiYOR
MUSUNUZ?

Bir insan, ömrü
boyunca dünyanın
çevresini yaklaşık
üç defa dolaşacak
kadar yürür.
Bir yılan
3 yıl
uyuyabilir.
Dünyadaki ilk telefon
rehberinde sadece elli isim yer
almıştı.

Plüton keşfedildiği tarihten
itibaren bir kez bile güneşin
etrafında tam tur dönmemiştir.
Bu yüzden artık bir gezegen
olarak kabul edilmiyor.

Tat alma duyumuzun renklerle
büyük bir ilişkisi var.

Steve Jobs
Suriyeli göçmen
bir ailenin
çocuğuydu.

Allı turna
denilen
hayvan
flamingodur.

GENÇLER BİLEBİLSE YAŞLILAR YAPABİLSE
Çok eski zamanlardan birinde kötü bir âdet varmış.
Yaşlılar iyice ihtiyarlayıp iş yapamaz duruma geldiklerinde ormana götürülür, orada yırtıcı hayvanlara bırakılırmış.
Böylece zaten az olan yiyeceklerin çalışan gençlere
yetmesi sağlanmaya çalışılırmış.
İhtiyarları belli bir yaştan sonra evde tutmak yasak olduğundan kimse yaşlı anne babasını evde
gizleyemez, komşusu görüp ihbar edecek diye
korkarmış. Bir gün yaşlılardan birini oğlu ormana
götürüp bırakmak istemiş. Kış mevsimiymiş. İhtiyar,
oğul ve küçük torun beraberce ormana gitmişler.
İhtiyarı bırakmış dönüyorlarmış ki küçük torun
oyuncak kızağını dedesinin yanında unuttuğunu
fark etmiş. Babasına dönüp almalarını söylemiş.
Babası umursamayınca da:
- Kızağımı almalıyım, yoksa sen yaşlandığında seni
neyle ormana götürüp bırakacağım, demiş.
Oğul o an anlamış ki ihtiyar babasının kaderi,
yaşlandığında kendi kaderi olacak. Dönüp ellerini
çözmüş, alıp eve geri getirmiş babasını. Samanlıkta saklayıp her gün ona gizlice yemek vermeye
başlamış. Bir süre sonra köyde hayvanlar arasında
bir hastalık yayılmış. Hayvanlar birbiri arkasından
ölüyormuş.
İhtiyar oğluna şöyle demiş: “Hastaları iyilerden
ayır. Onlara şu, şu otlardan ilaç hazırla. Sağlıklılara
da şöyle şöyle yap.” Oğlan ihtiyar babasının dediklerini yapmış. Gerçekten de onun hayvanları arasında
ölüm azalmış. Çoğu kurtulmuş.
Bayram geldiğinde her sene
olduğu gibi o sene de köy
halkı kurbanlar kes-

meye başlamış. İhtiyar oğluna şu öğüdü vermiş:
“Köyde hayvan çok azaldı. Senin de fazla hayvanın
yok. Bu sene kurban kesme.”
Bir iki ay içinde bütün köy tarlalarda çalıştırılacak
hayvan sıkıntısı çekmeye başlamış ama ihtiyarın
öğüdünü dinleyen gencin hayvanı varmış.
İlkbahara doğru köyde artık ekmek yapacak tahıl
bile kalmamış. Ama asıl sorun tohumluk olarak kullanabilecek kadar bile tahıl olmamasıymış. Köylüler
tarlaya ne serpeceklerini, gelecek senenin mahsulünü nasıl hazırlayacaklarını bilemiyorlarmış. İhtiyar bu konuda da oğluna öğüt vermiş:
- Yavrum, ahırın çatısı samanla doldurulmuştur.
Onları çıkar, yeniden döv. Oradan tohumluk buğday çıkarabilirsin.
Oğlan, ihtiyar babasının dediği gibi yapmış. Köyde
tohumluğu olan tek aile onlar olmuş. Bütün köy
halkı bu gencin büyücü olduğunu düşünmeye
başlamış. Öyle ya herkesin işi kötü giderken, bu
evde garip bir şekilde kötülüklere bir çare bulunuyormuş. Evi gözlemeye başlamışlar. Sonunda
da gerçek anlaşılmış; ihtiyar babanın hala yaşadığı
ortaya çıkmış.
Köylüler genci krala şikayet etmiş. Kral önce yasalarını hiçe sayan gence kızmış. Ama olup bitenleri
dinledikten sonra iyi ve yerinde bir öğüdün çok şeyi
değiştirebileceğini kabul edip ihtiyarlarla ilgili yeni
bir kanun çıkarmış. Bundan böyle çocuklar, anne
ve babalarına yaşlılıklarında bakacaklar. Onların
gönlünü hoş tutacaklardır. Çünkü onların hayat
deneyimlerinden her zaman için öğrenilebilecek
şeyler vardır.
“Gençler yaşlıların aptal olduğunu sanır, oysa
yaşlılar gençlerin
aptal olduğunu bilir.”

Yalan söylendiğinde insan
burnundaki ısı artar ve buna
Pinokyo Efekti denir.
Peynir ve bitter
çikolata, diş çürümesini önler.
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19. yüzyıldaki tüm insanlar,
şu an 2 dakikada çekilen
fotoğraflar kadar fotoğraf
çekememişti.
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Bulmaca

Sudoku
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Bulmaca
18

19

1. Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak

9. İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle

2. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü

10. Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan,

3. Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
4. Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu

9 8 2
11. Akıcı, rahat konuşamayan.
7 1 3
12. Uğraşı.
5 4 6
13. İri taneli bezelye.
8 7 9
14. Bir şeyi oluşturan katlardan her biri. 6 2 4
15. Anıt.
1 3 5
6 8
16. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan,3âlem,

kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya
nesne.

varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.

sivri demir.

5. İsimler.
6. Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde

veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.

inceleyen bilim.
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kozmos.
4 5 1 7
17. Karşılığı sonra ödenmek üzere, peşin karşıtı.

18. Genel görünümlü.
19. Altın kökü.
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7. Ekmek.
8. Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek

yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik
vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk.

9
7
5
8
6
1
3
2
4
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oluşturulan görüntü.

Bir önceki sayının yanıtları:

