Değerli Çekmeköy2023 Okurları,
Çocuklarımız hayata dair ilk kazanımlarını toplumun en temel yapı taşı olan ailede
edinmektedir. Bu nedenle ebeveynlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.
İnsan kendisini şekillendiren özelliklerini genetik olarak aileden alırken yaşamın
pratik tarafları gibi pek çok bilgiyi ve eğitimi de aileden, çevreden ya da okuldan
öğrenir. Diğer taraftan çocuklarımızın kalıtsal özelliklerine etkide bulunamayacağımız
da bilimsel bir gerçektir. Fakat çocuklarımızın manevi değerlerinin bilincinde
olarak yetiştirilmesine özen göstererek sağlam, güvenilir, kendine güvenen bir neslin
oluşmasına katkı sağlayabiliriz.
Sevgili Okurlar,
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twitter.com/A

İyi bir ebeveyn olarak çocuklarımıza temel ahlaki değerleri öğretmemiz gerektiğine
inanıyorum. Doğru ahlaki ilkelere sahip bireylerin yanlış karşısında dik bir duruş
sergilemesinin önemi ve gerekliliğini anlatmalıyız. Onlara gerçeği yansıtmayan

hmettPoyraz

sözlerin kendilerine daima zorlu bir hayat sunacağını bilinçli bir şekilde aktarmalıyız.
Söyleyeceği her sözün, sergileyeceği her davranışın bilincinde olmasını ve bu

instagram.com
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z

çerçevede hareket etmesi gerektiğini de daima hatırlatmalıyız. Temel ahlaki değerlerin
pratik hayattaki karşılığının insan olarak onu değerli kılacağını aynı zamanda

facebook.com

/cekmekoybele
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Vatanımızı bizden sonraki nesillere en iyi şekilde bırakmak istiyorsak çocuklarımızı en
iyi şekilde yetiştirmek hepimizin üzerine düşen en büyük sorumluluktur. Çocuklarımız
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youtube.com/c
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üç ay boyunca okullarından örgün eğitimden uzak kalacaklardır. Bu noktada
bizlere düşen en büyük görev evlerimizi, sokaklarımızı, caddelerimizi, parklarımızı,
camilerimizi, spor salonlarımızı, kafelerimizi birer okula dönüştürmektir. Yaşamın

ekmekoybeledi

www.cekmek

bulunacağı her ortamda saygınlığını arttıracağını öğretmemiz gerekmektedir.

pratik hayatta karşılığı olan eylemleri bu mekânlarda en iyi şekilde öğretmeliyiz.
Bu vesileyle Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en içten dileklerimle
kutlar, bayramın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini dilerim.
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GÜÇLÜ TÜRKİYE
Güçlü olursan eğer yaşanılan
adaletsizliklere boyun eğmez,
ülkenin ve bölgenin imarına
katkı sunarsın. Kısacası zalime
korku, mazluma umut olursun…
Sadece Adam kazanmadı. Milletin adamı kazandı, milletin
kendisi kazandı, tüm Türkiye
kazandı… Asıl bu milletin Osmanlı sonrası şahlanışı şimdi
başladı…
Biz ki gemiyi karadan yürüten
neslin torunları, 15 Temmuz
gecesi çıplak elleriyle tankları
durduranlarız. O gece ölümün
kendisini korkutanlarız biz… Bu
toprak kanlarımızla yoğruldu
bir kere… Ayaklarımızın altında binlerce kefensiz yatanların
nesliyiz biz… İşte Çanakkale’deki o asil ruhun son çerileriyiz
biz…

Güçlü olmaya, dipdiri olmaya ve
dimdik olmaya hiç olmadığımız
kadar ihtiyacımız var. Dik duran
liderin arkasında dimdik duran
bu millete, bu ümmete bu duahan ordusuna hiç olmadığımız
kadar ihtiyacımız var şimdi.
Malum yeni bir döneme geçtik,
ikinci şahlanış dönemi bu…

Güçlü olursak sadece ülkemize değil, bölgemize ve tüm
dünyaya yani tüm insanlığa,
tüm canlı mahlukata hizmet
edebiliriz. İçinde yaşadığımız
dünyada adaletsizliklerin giderilmesi noktasında işte ancak
bu şekilde söz sahibi oluruz.
Zalimlerin korkulu rüyası,
mazlumların duası ve umudu
oluruz…
İnanıyorum ki biz kararlı olursak Rabbimiz üzerimize sabır
yağdıracak, ayaklarımızı sabit
kılacak
ve
kafirler/hainler
topluluğuna karşı bize her daim
yardım edecektir.
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Mutlu olmak için ille de bayramı seyranı beklememek gerek. Gün ortasında gelen hoş sohbet dostlar, ofisimizde
veya evimizde az da olsa duyduğumuz kuş sesleri, bir
aileye sahip olma ya da birine faydalı olabilecek bir iş yapma
gayreti de hayatımızın genelinde mutlu olmamız için yeterli.
Gündemin nabzını tutan ve renkli içeriklerle siz kıymetli
okuyucularımızın karşısına çıkan derginiz Çekmeköy2023
Ağustos sayısı ile sizlerle! Sevilen sanatçı Hakan Ural,
televizyonun tanınan ve güvenilen yüzü Prof. Dr. Arif
Verimli, oyuncu Yalçın Özden gibi birbirinden değerli isimlerin samimi söyleşileriyle; Psikolog Ayşe Nurcan
Özüçağlıyan’dan çocuğa karşı şiddeti önlemede ailelerin
alması gereken tedbirler, Mekan Tasarımcısı Zuhal Ufuk’tan
balkon dekorasyonu, Beslenme Uzmanı Betül Ceylan’dan
Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme, Dr. Ender Saraç’tan
terlemeyi önleme, Prof. Dr. Kültegin Ögel’den bağımlılık
üzerine tespit ve öneriler içeren konuların yer aldığı bu
sayıda size keyifli okumalar diliyorum…

Editör - Soner KARTAL
cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
facebook.com/Cekmekoy2023

@cekmekoy2023
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Sonuç, ülkemizi bağımlı hale
getirmeye uğraşanların koskocaman bir hayal kırıklığından
başka bir şey olmadı… Kahroldu
kahrolasıcalar…

Daha güçlü olmamız için bu
şahlanış vaktinde daha dik,
daha diri, daha dinç durmamız
lazım bu Adam’ın arkasında…
Siper etmeliyiz bu aziz şehitlerimizin naciz kanlarıyla sulanan
bu topraklarda göğsümüzü…

Bahane aramak gerek mutluluk için. Mutsuz olmak, bahaneler üretmek kolay iş. Ama eğer siz önemliyseniz ve
sizin hayatınız önemliyse, tekrarı olmayacağını bildiğiniz
yaşamınızı basit yakınmalarla harcamamalı, tüm güzellikleriyle yaşamalı ve mutlu olmak için küçük de olsa
bahaneler aramalısınız. Ağustos ayının hem şükretmek hem
yardımlaşmak hem de mutlu olmak için en büyük bahanesi: Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu ay adı
gibi bayram olacak günler bekliyor bizleri. Evinde sadece
bayramdan bayrama et olanlara gücümüzün yettiğince
kurban eti götürmek, büyük küçük koca bir sofrada toplanmak ve sahip olduklarımız için şükretmek…
Ve Zafer Bayramı, göğsümüzü gere gere kutlayacağımız
bağrında nice acıları yoğurarak bize bu günleri yaşatan
şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan,
hayırla yad etmeden geçilmeyecek günler…
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Hedef çok netti birileri için:

“Erdoğan’sız bir yarın oluşturmak…” Gayesiydi birilerinin
‘’Adam’sız yaşamak…’’ Modern
siyaset tarihimizin eşi benzeri
görülmemiş farklı bir direnişiydi
15 Temmuz… İşte Erdoğan’sız
bir gelecek adına, devlet içine
sızmış olan terör örgütü unsurlarınca bağımlılık günlerine
döndürülmek istenen Türkiye’nin direnişiydi…

Danışma Kurulu
Şenol Çetin-Başkan Yardımcısı
Latif Coşar-Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım-Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli-Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı-Başkan Yardımcısı

MUTLU OLMAK ELİMİZDE Mİ?
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“Hayatımızda müziğin
olmadığı bir alan yok.”
Safa YEPREM
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“Anne kadife eldiven giymiş
demir bir el olmalı.”
Arif VERİMLİ

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Önlemler Neler Olabİlİr?
Sizi serin tutabilecek ve ter emen bir doğal giysi seçin.
Gün içerisinde giysi değiştirmeye çalışın çalışma ortamınızı serin tutun ve iyi havalandırın. Aşırı stres ve
gerilimden el verdiğince kaçınmaya çalışın.
Doğal ipuçları: Ilık ada çayı, aşırı terlemeyi azaltır. Aşırı
kokan ayaklar için 25 gr. kadar atkuyruğu ve bir çorba
kaşığı deniz tuzunu bir kabın içerisinde birkaç litre serin ılık suya koyun ve 10-15 dakika kadar bekledikten
sonra ayağınızı yıkamadan güzelce kurulayın.

H
Dr. ENDER SARAÇ
facebook.com/haydrendersarac
twitter.com/haydrendersarac
instagram.com/haydrendersarac

Terlemeyi baskılamayan ve kötü kokan durumlarda çam yağı damlatılmış su ile koltuk altı ayaklar ve
göğüs bölgesini silmek kötü kokuya karşı yardımcı
olabilir.
Koltuk altı ve genital bölgeyi su ile yıkadıktan sonra
elma sirkeli su ile silmek kötü koku ve aşırı terlemeye
karşı yardımcı olur. Bol ılık ada çayının yanı sıra taze
veya kuru nane, özellikle 2-3 kahve kaşığı dolusu toz
zerdeçal tüketmek bedendeki aşırı salgıları azaltır ve
kişiyi rahatlatır.

Tıbbİ Tedavİ

avaların ısınmasıyla birçok
kişinin kabusu olan terleme problemi başladı. Buna
karşın pek çok kişide terleme
sadece yaz değil aynı zamanda kış
aylarının da problemidir.
Terlemeyle ilgili herhangi bir tedaviye başlamadan önce kişiye detaylı
sorular sorulmalı hatta gerekirse bazı
kan tahlilleri ile bir hastalığın olup olmadığı araştırılmalıdır. Örneğin; şeker
hastalığında, tiroit hastalıklarında,
bazı kronik enfeksiyonlarda tıbbi bir
nedene bağlı olarak aşırı terleme söz
konusu olabilirken bazen de hiçbir
tıbbi neden olmadan sadece yapısal
olarak da aşırı terleme söz konusu
olabilir.
Tabii ki terlemeyi normal kabul etmek

ve bir hastalıkla karıştırmamak gerekir.
Aslında çoğu kez terleme vücudun
doğal bir savunma mekanizmasıdır
ve hiç terlememek sağlıklı bir durum
değildir. Normalde her canlı terlemez.
Örneğin: etoburlarda terleme bezleri
yoktur ve dillerini dışarı çıkararak aşırı
ısıyı atmaya çalışırlar. Oysa otoburlarda ve vejetaryen canlılarda ise terleme
bezleri vardır ve fazla ısı ter bezleri
aracılığıyla dışarı atılır. Örneğin, aslında vejetaryen olan insanoğlu kediler,
köpekler, aslanlar, sırtlanlar gibi dilini
dışarı çıkararak değil ter bezleri aracılığıyla ısıyı dengelerler.
Dolayısıyla terlemekten çok da
yakınmamak gerekir çünkü bedenin
doğal bir serinleme ve toksin atma
mekanizmasıdır.

Aşırı terleme tedavisinde bazı deodorant
ve spreyler kullanılabilir ancak bu terlemenin nedene yönelik tedavi edilmesi
yerine parfümlü kokular ile karışması çok
daha kötü ve istenmeyen koku karışımlarına yol açabilir. Geçtiğimiz yıla kadar
en çok kullanılan yöntem iyontoforez
idi, ancak haftada iki kere uygulama gereği ve etkinin kalıcı olmaması nedeni ile
tedavi başarısı ve hasta uyumu düşüktür.
İyi uygulanan iyontoforezde bazen birkaç
yıla kadar rahatlama söz konusu olabilir.
İyontoforez kabaca el ve ayak gibi terlemenin yoğun olduğu bölgelere çok düşük
dozda elektrik akımı ve ilaçlı su verilmesi
işlemidir.

Bu yakınmalardan bİrİ sİze yakın mı?

Terlemeden bahsederken terlemeyle ortaya
çıkan kokudan bahsetmemek olmaz. Esasında
ter, koku yapmaz. Kokuya yol açan, terin ciltte
uzun süre kalmasıyla oluşan bir bakteridir.
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Tıp dilinde aşırı terlemeye hiperhidroz adı verilir. Bu durum her 100 kişiden birinde görülür
ve genellikle yirmili yaşlarda başlar. Vücudun

tümünde bir terleme durumunda genel bir
hastalığı düşünürken bölgesel bir terleme durumunda ise özellikle bir hastalık düşünülmesi gerekmez. Aşırı terlemesi olan kişilerin yaklaşık üçte
birinde akrabalarında da aynı sorunun görülmesi
kalıtsal nedenleri de düşündürmektedir. Ter bezleri vücutta en çok el ayak ve koltuk altında bulunduğundan bu bölgelerde en çok problemin
olması doğaldır.
Ağustos 2018

Ağustos 2018

• İnsanlarla tokalaşmaktan çekiniyorum. Ellerim
sürekli terliyor.
• Çizim yaparken elimin altına sürekli peçete
koymam gerekiyor.
• Ayaklarım sürekli terlediği için bir başkasının
yanında ayakkabımı çıkartamıyorum.
• Gömleğimdeki ter izlerinden dolayı
toplantılarda ceketimi çıkartmak istemiyorum.
• Yıllardır açık ayakkabı giymek isterim, terden
dolayı giyemiyorum.

Köşe Yazısı
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CEMAL GÜNGÖR PARKI’NA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
projesi olan “Millet Bahçesi” konseptine
benzer bir içerikle yenilenen Çekmeköy
Cemal Güngör Parkı hizmete açıldı.

9

Köşe Yazısı

yine böyle yürüyüş yolu olan,
içerisinde göletler olan bir
park inşaatımız devam ediyor.
O parkımızın içinde 50 metre
seyir kulesi de yapıyoruz.
Bir iki aya kadar burayı da
hizmete açacağız inşallah”
dedi.
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Açılışta selamlama konuşması yapan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yaklaşık 60 bin
metrekare bir alanda yer alan parkımızı sizin için
yeniledik, modern hale getirdik. İçerisinde; çocuk
oyun alanları, amfitiyatro, aletli jimnastik alanları,
travers koşu ve yürüyüş parkuru, mescit, tuvalet,
yağmur barınakları ve kır kahvesi alanları olan bu
parkımızdan 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin fay-

dalanmasını istiyoruz. Bizler
Çekmeköy’ümüzün yeşiline
yeşil katıyoruz. Bugün burada
açtığımız park ilçemize hayırlı
olsun. İnşallah yakın zamanda
ilçemize bir park daha kazandıracağız. Merkez Mahallemizde 500 dönüm bir alanda

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Çekmeköy Belediyesi, 46
bin metrekare ile ilçenin
büyük parkları arasında yer alan Alemdağ,
Ekşioğlu ve Taşdelen’de
oturanlar tarafından
yoğun olarak kullanılan
Cemal Güngör Parkı’nı
yeniledi. Yenilenen parkın
açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Ünlü sanatçı
Gökhan Tepe, Nurettin
Bay ve Ferat Şimşek’in
sahne aldığı açılış programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
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Metro Ağustos Ayında
Çekmeköy’de
Park açılış töreni; Ferat Şimşek ve
Nurettin Bay konseri ile başladı.
Park kesilen kurdela ile hizmete
açıldı. Açılış töreninin ardından
muhteşem havai fişek gösterisi ile
Çekmeköylüler görsel bir şölen
yaşadı.
Gecenin finalinde ünlü sanatçı
Gökhan Tepe Çekmeköylülere
müzik ziyafeti verdi.
Başkan Poyraz gecenin anısına
ünlü sanatçıya Çekmeköylüler
adına çiçek takdim etti.

B

akarsan bağ

akmazsan dağ
olur

Çekmeköy metromuzu Ağustos
ayında açıyoruz diyen Başkan Poyraz “Belki diyebilirsiniz ‘Başkanım
Soğukpınar’dan, Taşdelen’den
metroya nasıl gideceğiz?’ Onun
da çözümünü bulduk. İETT’nin
ring seferleriyle mahallelerimizden
metro durağına ulaşacağız ve
metroyla yerin üstüne çıkmadan
Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Pendik’e; denizin altından Marmaray
ile Yeşilköy’e, Taksim’e; istediğimiz
her noktaya Taşdelen’den, Kirazlıdere’den, Soğukpınar’dan ulaşmış
olacağız” dedi.

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı
www.instagram.com/mydesignerzu
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Söz konusu dekorasyon olduğunda
toplumumuzda dar
alanların dekore
edilemeyeceği, dekore edilse bile kişisel
zevklerin tam anlamıyla yansıtılamayacağı
yönünde bir algı mevcut. Oysa bir balkonun
güzelliği ya da dekoratif çizgisi genişliğiyle
doğru orantılı değildir.
Doğru bir planlama ile
şık, özenli ve huzurlu bir yaşam alanı
oluşturabiliriz.

Ağustos 2018

Ağustos 2018

zuhalufuk@gmail.com

Dekorasyon

yer karolarını dantel rengi boya ile 3 kat
boyadım ve kurumasını bekledim. Sonrasında maskeleme bandını arada boşluklar bırakarak yan yana yapıştırdım. Üzerinden antrasit rengi boya ile iki kat boyadım, kuruduktan
sonra bantları çıkararak üzerine taş vernik
uyguladım.

Aksesuar olarak Persan’ın içinde fuşya ve
saks mavisi ağırlıklı renkli yastıklarını; Mudo’nun ferforje sandalye, sehpa ve kafesiyle
birlikte kullandım. Ikea’dan aldığım fenerler ve mumlarla ise yaz akşamları için hoş
bir ambiyans yakaladım. Bitki seçiminde
sakız sardunya, sarmaşık, petunya, papatya,
küpeçiçeği, mor salkım, yasemin, cam güzeli, mercan, fesleğen ve lavantayı tercih ettim.
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Sizlere fikir vermesi açısından bu ay kendi balkonumun
dönüşümünü görsellerle anlatmak istedim. Balkonum küçük
olduğu için, yer karolarını alanı olduğundan daha büyük
gösterebileceğini ve aksesuarların, bitkilerin daha güzel
görüneceğini düşünerek siyah
beyaz çizgi şeklinde boyamak
istedim. Nasıl bir işlem yapabilirim diye araştırırken sosyal
medyada son dönemde birçok
insanın zevkle eski eşyalarını
boyayarak mucizeler yarattığını
sonra da resimlerini paylaştığı
bir siteyi keşfettim. Cadence
isimli markanın Türkiye’nin
craft sektöründe hizmet veren
% 100 yerli sermaye ile üretim
yapan Türk firması olduğunu
öğrenince de çok gururlandım.
Boya konusunda hiç tecrübem
olmadığı halde büyük bir cesaretle, sosyal medyada binlerce
takipçilerine rağmen, danışanlarına tek tek hiç gocunmadan
destek veren Tacihan Hanım’ın
yardımıyla istediğim sonucu
elde ettim. Önce balkonumun
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Rengarenk, kokulu çiçekler ve
yemyeşil bitkiler; mumlar, fenerler ve renkli minderler sıradan bir balkonu göz kamaştırıcı
bir yaşam alanına çevirebilir.
Eğer alan darsa duvara ya da
balkon demirlerine asılabilen
saksılardan yardım alabiliriz.

Röportaj

Safa Yeprem
1974, Ankara doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul’da tamamladım. 1991 yılında Marmara Üniversitesi
Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde Gitar Ana Sanat Dalı’nda
eğitim gördüm. 1995 yılında ise aynı kurumda Fen Bilimleri
Enstitüsünde Müzik Eğitimi yüksek lisansı yaptım ve o
dönemde gitar eğitimine dair Flamenko Sanatı üzerine
çalıştım. “Flamenko Sanatı ve Gitar Eğitiminde Kullanımı”
isimli deneysel bir tez hazırlayarak Eğitim Bilimi Uzmanı
oldum. Gitar eğitimcisi olarak zaten uzun süredir çalışıyor-

dum bu süre zarfında Flamenko sanatının köklerini
araştırmaya başladım. Araştırma bana dini musikiyi öğrenmem gerektiğini hissettiriyordu ve ben
bu hissin peşinden gitmeye karar verdiğimde kendimi ilahiyat fakültesinde buldum.
☺ 2000 yılında Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü “İlahiyat”
Anabilim Dalı’nda, “İslam Tarihi
ve Sanatları” üzerine doktora eğitimine başladım. “Türk
Câmi Mûsikîsi ile Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-i
Müslimlerinde Mâbed
Mûsikîsi” isimli tezim
ile 2004 yılında
bu programdan
mezun oldum.
Çalışmalarımın
bir
nihayeti
olan
“Flamenko Sanatı ve Gitar”
isimli bir eser
ortaya
koydum. Hal böyle
olunca en başından gitar eğitimcisiyken ilahiyat alanında çalışarak bulunduğum konuma geldim. 2007’de
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Yardımcı Doçent” olarak “Türk
Din Musikisi” Ana Bilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandım. 8 Ocak
2008’de ÜAK tarafından yapılan sınav
sonucunda “Güzel Sanatlar” temel
alanı “Müzik” branşında “Doçent”
unvanı aldım. 2013’de Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk
Din Musikisi Ana Bilim Dalı’na
doçent olarak atandıktan sonra
aynı anabilim dalında “Profesör”
unvanını almaya hak kazandım.
Hali hazırda Türk Musikisi Ana
Bilim Dalı’nda çalışmalarım devam etmektedir.
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Sizi tanımayan okuyucularımız için kısaca
kendinizden bahsedebilir misiniz?

Hayatımızda
müziğin
olmadığı bir
alan yok.

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Yetenekli bir gitarist, genç
bir profesör, öğretmeye ve
öğrenmeye meftun biri…
Eserleri ve üzerinde çalıştığı
konularla dikkat çeken Prof.
Dr. Safa Yeprem’le müzik ve
yaşam üzerine sohbetimiz…

Röportaj

Köşe Yazısı

bir merak varmış aslında. Doğal
olarak hep müzikle iç içe olmama
rağmen bir enstrümanla gerçek
manada tanışmam 1983 yılında
oldu. Abim evde hocasıyla birlikte
gitar çalışırken kapının kenarından
onları dinliyordum. Ve bu vasıtayla
1983-1991 arasında profesyonel
olmasa da enstrüman çalmaya
başladım. Velhasıl yavaş yavaş gitara olan ilgim gün be gün arttı.

Müzik eğitimim sırasında farklı enstrümanlar üzerine çalışma yapmış
olsam da yolculuğumun başındaki
tercihim olan gitarda karar kıldım.

Rock müzik ile başlayan bir
hikayeniz var ve şu anda Türk
Din Musikisi Ana Bilim Dalı’nda
profesör olarak görev yapıyorsunuz. Taban tabana zıt iki yön
nasıl oldu da sizde birleşti?

vi Dinlerde Mabet Musikisi diye
bir dersimiz var; içerik olarak İslam’da, Yahudilikte, Hristiyanlıkta
mabetlerde ibadet ederken müzik
unsuru olarak neler kullanıldığını
ele alıyor. Bu müzik unsurlarına
bakıldığında şaşırtıcı boyutta benzerliklerle karşılaşılıyor. Geçtiğimiz
yıllarda yaptığımız bir sosyal deneyde ‘Dini Müzik’ başlığı altında
İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlığa ait ilahi eserlerin sözlerini çıkararak bir araya getirip konser
gerçekleştirdik. Konser başında da
seyircilere herhangi bir bilgi ya da

ya çalışıyor, “Ne rock müzik mi?
Hiç sevmem çabuk değiştirin şu
müziği!” diyen bir bebek olamaz. ☺
Zaman geçtikçe öğrendiklerimiz dahilinde duyduğumuz şeylere anlam yüklüyoruz. Müziğin
nasıl olduğunun kabulü ve ona
yüklenen anlam müziğin ne olduğunun önüne geçmiş durumda. Şu anda dini müzik algısı üzerine sosyolojik bazı araştırmalar
yapıyorum öğrencilerimle. Sema-

yönlendirme yapmadık ve konser
sonunda sahneye “Farkı fark ettiniz
mi?” diye bir soru yansıttık. Tüm
seyirciler müziklerin İslam’a ait
olduğunu düşündüler fakat işin aslı
öyle değildi. Peki insanlara hiçbir
yönlendirme yapılmadan sadece
müziğe konsantre olmalarını istediğimizde bir fark bulamıyorlarsa
müzikler arasındaki fark nerede?
Müzikte mi yoksa müziğe giydirilen sözler ve sözlerin yansıttığı
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Esasen müzik hayatımda hep vardı,
hangimizin hayatında müzik yok
ki? Mesela hiç şarkı söylemeyen
bir çocuk var mıdır? Anne karnında
dahi seslere duyarlı olan bir varlık,
dünyaya geldiği anda bile duyduklarına tepki vererek iletişimi,
doğal olarak müziği öğreniyor.

Benim müzikle ilgili hikayem böyle
başladı. Çocukken kendi kendime
melodiler mırıldanırdım, ailem hep
müzikle ilgiydi mesela annem çok
güzel ilahiler söylerdi. Çocukken,
8 tuşluk bir piyanoyu bir iki defa
kullandıktan sonra “İçinde ne var
acaba” merakına yenik düşerek
söktüğümü hatırlıyorum. Mandolinin sesi nasıl çıkıyor diye tellerini sökmüştüm, bu alana karşı hep

Sürecin en başı ve en sonundan
bahsediyorsunuz…
Yetiştirilme
tarzı olarak müzikte herhangi bir
ayrım bilmiyordum, müzik benim
için
müzikti.
İçimde
kıpırtı
oluşmasına sebep olan kulağıma
hoş gelen bir ritim… İnsan eğitildikçe duyduğu ses ve imgelere bilinçli-bilinçsiz bir anlam
yüklüyor. Rock müzik denildiği
zaman agresif ve sert bir müzik
türü algılanıyor. Fakat tüm bu algılardan uzak olan bir bebek
düşünün, bir yerden ses duyduğu
zaman kendince ritim tutma-
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Müzik yolculuğunuz ne zaman
başladı, enstrüman olarak gitarı seçmenizin sebebi nedir?
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İnsan müziği
ne için kullanırsa
müzik bir anda
o amaca hizmet
etmeye başlar.
kültürde mi? Müziğin insanları
iyiliğe, güzelliğe yönlendirmesi Rock müzikle de dini musikiyle
de yapılabilir. Müzik sadece bir
araçtır, onu anlamlandıran ve ona
göre tercihte bulunan bizleriz. İnsan müziği ne için kullanırsa müzik
bir anda o amaca hizmet etmeye
başlar. Bunun içindir ki insan rock
müziği de bilmeli popüler müziği
de, dini musikiyi de…

Bence müziğin dini ve din dışı
olanı olmaz, bunlar yapay tasnifler.
Müziğe anlam yükleyen insanın ta
kendisi! Nasıl bir anlam yüklerseniz
müzik öyle bir şeye dönüşür. Ney
çalındığı zaman öğrencilere yönlendirmeli olarak soruyorum:
“Neyle çalınan müzik dini müziktir
değil mi?” Ney taksimlerinin bambaşka inanç sistemlerinde kullanıldığı müzikleri dinletiyorum:
“Huu” diyerek dinliyorlar. Bu müzik
şu dinin diye açıklama yaptığımda
işler değişiyor. İşte bu bir müzik
algısıdır. Her gördüğün sakallıyı
deden mi zannettin? Bugün herkeste sakal var. ☺ Öte taraftan
bakıyorsunuz polifolik koro, çok
sesli olarak icra edilen bir müzik.
Genellikle kiliselerde polifolik koro
şeklinde şarkılar söylendiği için bu
müzik türünü duyan hemen önyargıyla başlıyor: “Bu dini müzik
değildir vb.” Ne diyor diye kulak
kesildiğimiz zaman La ilahe illallah
dediğini duyabiliriz. Sonuç olarak
müziğin dini/din dışı olanı olmaz,
müziğe anlam yükleyen insanların
davranışlarında, dini davranışlar ya
da din dışı davranışlar olur. O da
müzikle ilgili değildir. ☺

Müziğin günah olduğunu
düşünen çok ciddi bir
kesim var, siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Hayatımızda müziğin olmadığı
bir alan yok aslında. Konuşurken
bile bizim ses tonumuzda bir
müzik var; Kuran-ı Kerim güzel
sesle, ezanlar makamla okunur
ve namaz kılarken imam belli bir
makam üzerinden okur duaları.
Kimse müziğe karşı
çıkmaz bu bağlamda.
Seslerle güzelliğin
ifade edilmesi konusu
çok geniş bir alan. O
zaman müziğin bütün
olarak gayri meşru
sayılması doğru olma-

sa gerek. Müzik çok etkili bir araç,
buna bir anlam yükleyen ve bunu
bir amaç için kullanan insanın sorumluluğu göz ardı edilemez. İyilik
için kullanılıyorsa Allah yolunu açık
etsin, kötülük için kullananlara da
Allah akıl-fikir, hidayet versin…

Empati, Tebdil-i Mekan,
Bebeğime Ninniler adlı albümleriniz ve müzikle ilgili birçok
kitabınız bulunuyor. Dünya
üzerinde çeşitli ülkelerde de
yorumlanan eserleriniz var, bu
başarınızı neye bağlıyorsunuz?
Bize sadece samimiyetle çalışmak
düşer, gerisi Allah’ın takdiri. Çalışmayı seviyorum, şükürler olsun.
Çalışmalarım da sonuç vererek
yerine ulaşıyor ve ardından başarı
geliyor.

Gelecekte Safa Yeprem’i hangi
çalışmalar içerisinde göreceğiz?

Ben de merak ediyorum… ☺ Hepsi
birbirinden ilginç doktora tezlerini yönetiyorum, akademik olarak
yürüttüğüm projeleri tamamlamak
istiyorum. Ve hala üzerine çalışma
yapmadığım aynı zamanda oldukça merak ettiğim birçok konu
var. Diğer yandan müzik yazmaya devam ediyorum; gitar müziği,
orkestral müzikler yazıyorum.
Bunların kaydedilmesiyle ilgili bazı
fikirler mevcut. Tüm bunlar dışında bir müzik eğitimi projesi üzerinde çalışıyoruz ana bilim dalındaki diğer arkadaşlarla beraber,
bu çalışmayı tamamlamak istiyorum. Gitar resitalleri devam ediyor.
Sonuç olarak ne kadar plan yaparsanız yapın, evdeki hesap çarşıya
uymayabiliyor, bakalım neler
olacak… ☺

Röportaj – İrem MERT
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Bu araştırma benim yaptığım değil
danışmanı olduğum bir çalışmadır,
bu konu bir öğrencimin yüksek
lisans tezidir. Kendisi çalıştığı kurumlar içerisinde zihinsel engelli bir grup öğrenciye dini musiki formlarından eğitim süreci
uyguladı ve psikoloji içinde özel
ölçekler kullanıldı. Davranışlarında,
özgüven bağlamında eğitim sürecinin başlangıcı ve sonucu arasındaki performansı ölçtük. Pozitif
manada çok ciddi değişiklikler ortaya çıktı. Tezin sonucu; dini musiki ile sistematik olarak geçirilmiş eğitim süreci hafif zihinsel engelli öğrencilerin öz benliklerinin
gelişmesine katkıda bulunur. Kaba
tabiriyle dini musiki iyi gelir. Ama
nasıl iyi gelir sorusu bu alanın en
büyük boşluğudur.

Sesler canlılar üzerinde çok ciddi
bir şekilde iz bırakıyor, bu asla atlanılacak bir detay değildir! Güne
başladığımız anda gözlerimizi açarken dahi birçok müzikal tınıya maruz kalıyoruz. Sabah
ezan okunuyor, sabah makamında bir ezan duyuyoruz ve güne
başlıyoruz. Dışarı adım attığımızda trafik sesi, araba kornası vb.
gözümüzü kapayıp uykuya dalana
dek tüm gün irili ufaklı müzik ritmi duyuyoruz. Bir kısmını sadece
ruhumuz duyuyor bir kısmını da
kulağımız… Fonda kalan bir müzik
hep hayatımızda var ve bu bizi
belli bir süre sonra bazı psikolojik durumlara sevk ediyor. Bir
öğrencimin yaptığı doktora tezinden bahsetmek istiyorum. Tezin konusu: İnsanların hormonal yapılarındaki değişikliklerde
müziğin etkisi. 104 sağlıklı insana
kulaklıkla cam kırılması, bağırma,
hayvan uğultuları gibi sesler dinletildi 10 dakika boyunca. Bu süre
zarfında vücut ateşi ve nabız atışı
artmıştı. Stres hormonu olan kortizolun seviyesine de bakıldı, bu
hormonun çalışmasıyla bağışıklık
sistemi dahil olmak üzere tüm vücut harekete geçti. Kortizol seviyesinin uzun süre yüksek olmasının
vücuda çok ciddi zararı var. İşte bu
durum müziğin fizyolojik etkileridir. Deney dahilinde aynı kişilerin bir kısmına dini müzik dinletildi. Müzikle ney taksimleri, ilahiler
dinletilen insanların kortizolun seviyesi 10-15 dakikada normale
döndü. Bir de stresi yükseltilmiş
şekildeyken kendi haline bırakılan
insanlar mevcut, onların kortizol seviyelerinin normale dönmesi yaklaşık 50-55 dakika kadar
sürdü. Müzikle insanları germek
de gevşetmek de mümkündür ve
bu durum müziğin fizyolojik etkisi
üzerine çarpıcı bir sonuçtur.

Dini müzik algısı toplumumuzda nasıldır? Bilgi verebilir misiniz? Dini müzik sizce
nedir?
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Dini musiki uygulamalarının
zihinsel engelli çocuklar
üzerine etkilerini konu alan
çalışmalarınız olmuş. Ne gibi
sonuçlara ulaştınız? Sizce
musikinin özel sayılan çocuklarımızın üzerinde olumlu bir
etkisi var mıdır?

Müzik insan üzerinde ruhsal etkinin yanı sıra fizyolojik
olarak da etki bırakır mı? Bu
konularla ilgili araştırmalarınız
var mı?

HA

“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”
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4.MURAT (1623-1640)
Öte yandan isyanların
yoğun yaşandığı bu
yıllarda Avrupa’da da
Hristiyan mezhepleri
arasında
çatışmalar
yaşanmaktadır. Bu sebeple 4. Murat’ın saltanat yıllarında
Osmanlı’nın Batı’daki
toprakları dış tehlikeye
maruz kalmamıştır. Yaş
ve bilgi birikimi olarak
ilerleyen Sultan Murat artık toplumdaki
huzursuzluğun sebeplerinin farkına varmıştır. Tebdil-i kıyafet
ederek halkın arasına karışmak suretiyle
ülkenin gerçek durumunu
anlamaktadır.
Sultan’ın,
memleket
meselelerine vakıf olmasından endişelenen
Kösem Sultan ise onu
mümkün
mertebe
eğlenceye sevk etmek
suretiyle ciddi işlerden
uzak tutmaya çalışmaktadır.
Ancak yaşı kemale
eren Sultan Murat,
yeniçeri ve sipahi paşalarına karşı sert önlemler almış,
isyancı elebaşlarının da infazına hükmetmiştir. Öyle ki
zorbalar, padişahın bu yeni tutumu karşısında isyan
çıkarmak bir yana can derdine düşmüşlerdir.

BÜYÜK
İSTANBUL
YANGINI VE
TÜTÜN YASAĞI
1633 yılında Cibali kapısı civarında
bir geminin yol açtığı yangın, poyrazın da tesiriyle etraftaki bütün
kayıkhanelere sirayet etmek suretiyle kısa zamanda kontrol edilemez bir hale gelir. Öyle ki minare
boyuna yükselen alevler yirmi bin
evi, başka bir ifadeyle İstanbul’un
neredeyse beşte birini yakıp kül
eder. İhrak-ı Kebir olarak anılan
ve üç koldan şehre yayılan yangın,
birçok konak ve sarayı adeta yok
eder. Fatih Camii çevresi, Molla Gürani Çarşısı ve Saraçhane’yi
yaktıktan sonra Sarıgüzel’e kadar uzanır. Üç gün boyunca
söndürülemeyen büyük yangında Osmanlı mimarisinin en güzel eserleri yok olmuştur. Naima
Efendi’nin uzun uzun bahsettiği,
“oldu bin kırk üçte ihrakı-ı ke-

bir” diyerek de ebcede düşürdüğü
yangın, çok sayıda değerli konak
ve köşkün yanı sıra kütüphanelerde bulunan binlerce yazma eseri
de yakıp kül etmiştir.

cak bir müddet sonra içkiye de
yasak getirildi. Lakin kendisi defalarca tevbe etmesine rağmen
şarap içmekten bir türlü vazgeçememiştir. (1)

Sultan 4.Murat ise yangının sebebini kahvehanelerde içilen tütüne
bağlamaktadır. Buralarda içilen
tütünün yeni bir yangına sebep
olacağını bile düşünmektedir.
Bu yüzden yayınladığı fermanla
tütün içmeyi şiddetle yasaklamış
ve içildiği kahvehaneleri de kapattırmıştır. Kadızade Mehmet
Efendi’nin de tesiriyle yasak öyle
ileri noktaya götürülmüş ki, sıkı
denetim sonucu tütünle yakalanan kimseler sorgusuz-sualsiz idam edilmişlerdir. Ancak her
şeye rağmen sarayda gizlice tütün
içilmesine engel olunamamıştır.

4.Murat’ın, aralarında şeyhülislamların da bulunduğu birçok kimseyi
idam ettirmesi, hatta Şeyhülislam
Ahi Zade Hüseyin Efendi’nin mahkemeye bile ihtiyaç duyulmadan
infaz edilmesi, ilmiye sınıfında
padişaha karşı olumsuz tepkinin
başlıca sebeplerindendir. Abaza
Mehmet Paşa ve Şair Nefi’nin
idamları da sultanın baskıcı yönetim anlayışının sonucu olarak
görülmüştür.

Sultan Murat’ın, önceleri “zararsız
bir duhan” denilen tütüne karşı
gösterdiği bu şiddetli gazabı şaraba karşı göstermemesi garip
karşılanmış ve eleştirilmişti an-

REVAN SEFERİ
Uyguladığı sert tedbirlerle iç
isyanları bastıran Sultan Murat, dış
seferlere hazırlanmaya başladı.
Esas gayesi öteden beri devleti
meşgul eden İran üzerine gitmekti. Ancak önce Lehistan/Polonya,
Rusya ve Avusturya ile var olan
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Çocuk yaştaki Sultan
4.Murat, devlet işlerine
fazla müdahil olamamış, 1632 yılına kadar
annesinin vesayeti altında bulunmuş ancak bu tarihten sonra
devlet işlerini bilfiil ve
güçlü bir şekilde ele
alabilmiştir. Sadrazam
Kemankeş Ali Paşa’nın
memuriyetleri adata
müzayede ile satışa
çıkardığı bu dönemde, rüşvet ve usulsüzlük had safhadadır. Devlet erkanı nezdinde huzursuzluğa sebep
olan bu durum isyanlara da yol açmıştır. Bunlara ek
olarak aynı dönemde, Erzurum’daki Abaza Mehmet

Paşa isyanı ile Bağdat’ın İranlıların eline geçmesi gibi
iki mühim mesele de devleti bir hayli meşgul etmiştir.
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Akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle ulema
heyetince hal’ edilen 1.Mustafa’nın yerine tahta
çıkarılan 4.Murat, 1.Ahmet’in Kösem Sultan’dan olma
oğludur.
Annesinin
gayreti ve askerin de
rızası alınarak tahta
cülus eden padişah
henüz 11-12 yaşlarındadır. Tahta çıkışının
ertesi günü Eyüp Sultan’da Aziz Mahmut
Hüdayi Efendi’nin elinden kılıç kuşanmış ve
beş gün sonra da sünnet edilmiştir. Son yıllarda sıklıkla tekrarlanan cülus bahşişleri ve
2.Osman hadisesinde
hazinenin yağmalanması nedeniyle tahta
çıktığında cülus bahşişi
dağıtılamamıştır.

Tarihten Notlar

anlaşmaları yenilemeyi tercih etti. Muhtemelen aynı
anda iki cephede birden savaşmak istemiyordu.
Sultan Murat, Şeyhülislam Yahya Efendi’yi yanına
alarak ilk seferi için İzmit, Eskişehir yoluyla Kars’a
vardı. Yol boyunca tütün içen pek çok kişiyi idamla
cezalandırmıştır. Osmanlı ordusu sekiz gün boyunca balyemez toplarıyla dövdüğü Revan Kalesi’ni 8
Ağustos 1635’de nihayet teslim alarak Tebriz’e hareket etti. Bu arada daha önce verdiği emir üzerine 25
yaşlarındaki Şehzadeler Bayezid ile Süleyman, tam da
Revan’ın Fetih şenlikleri yapıldığı sırada öldürüldüler.
Tebriz’den sonra İsfahan’a gitmeyi düşünen padişah,
hastalanınca Van’a gitmek zorunda kaldı. Dokuz ay
süren seferin ardından İstanbul’a dönen padişahın
sevinci çok uzun sürmedi. Zira Revan, İran Şahı
tarafından tekrar geri alındı.

BAĞDAT SEFERİ

Tarihten Notlar

bir iz bırakmasıyla çevresine korku salması dikkatleri
çekmiştir. (3) Boğazın güvenliği için Anadolu ve Rumeli Kavağı kaleleri onun zamanında inşa edilmiştir.

Dönemin sıra dışı yazarı

KATİP ÇELEBİ (1609-1657)
Asıl adı Mustafa’dır. Batı’da “Hacı Kalfa” adıyla bilinir. Dönemin bilginlerinden ders alarak yetişmiş, 14 yaşındayken Anadolu Muhasebesi kalemine çırak olarak girmiştir. Pek çok sefere katılan
Katip Çelebi, Latinceden çevirilerin yanı sıra özellikle tarih ve coğrafyayla ilgili önemli çalışmalar
yapmıştır. 1657 yılının sonlarında İstanbul’da vefat
eden Çelebi, eserlerini bilimsel bir yöntemle hazırlayan örnek bir şahsiyettir. Keşfu’z-Zunun adlı esrinde 15 bine yakın kitap/ müellif hakkında bilimsel
tasnif sistemi ve alfabetik sırayla bilgi vermektedir.

Revan’ın geri alınmasına çok üzülen Sultan Murat
sefer hazırlıklarına başladı. Önce Şehzade Kasım’ı
ardından da Konya’da mehdilik iddiasında bulunan
Ahmet adlı kişiyi idam ettirdi. Diyarbakır ve Musul
hazırlıklarını sürdüren Sultan Murat, Bağdat üzerine
hareketle Kazımiye’de İmam Ebu Hanife’nin türbesinin bulunduğu yerde otağını kurdu. Bir ay süren Bağdat kuşatmasından sonra şehir teslim alındı. Ancak
Sultan Murat, şehrin imarı ve önemli ziyaretler sonrası artan hastalığı nedeniyle Diyarbakır’da istirahate
çekilmek zorunda kaldı. Bir yıl süren Bağdat Seferi,
Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla nihayete ermiştir.

4.MURAT’IN VEFATI VE
ŞAHSİYETİ
Sultan Murat, bir yıl süren Bağdat Seferi’nden hasta olarak İstanbul’a dönmüştür. Dayanılması güç
ağrılarla uğraşırken, gitmesi gereken yerlere tahtırevanla gitmek durumundadır. Yapılan tedaviler cevap
vermiyordur, o da müptelası olduğu ve hastalığını
artıran şaraptan bir türlü vazgeçememektedir. 17
yıl saltanat süren Sultan 4.Murat, vefat ettiğinde 28
veya 31 yaşındaydı. Ölmeden evvel kardeşi Kasım’ı
boğdurmuş, son kardeşi İbrahim için verdiği ölüm
emri ise annesi Kösem Sultan’ın gayretiyle “tamam o
iş halloldu” demesiyle geçiştirilmiştir.

Daha çok dini konuları tartıştığı İlhamü'l-Mukaddes’te ise kuzey ülkelerinde namaz ve oruç ibadetinin vaktinin belirlenmesi, dünyada güneşin hem
doğduğu hem de battığı bir yerin var olup olmadığı
ve her ne yana yönelirse Mekke'den başka kıble olabilecek bir yer olmadığını belirtir.

Nef’i, gördüğü padişahlar arasında en çok 4.Murat’a
yaklaşır. 1.Ahmet döneminden itibaren bürokraside
görev alsa da Nefi’nin asıl işi hep şiir olmuştur.
Padişah ve vezirler için yazdığı çok sayıda şiir ve
kaside arasında zevk ve içtenlik bakımından en parlak
olanı 4.Murat için kaleme aldıklarıdır. 1.Mustafa için
hiç yazmamış olması ise dikkate değer bulunmuştur.
Bu da Nefi gibi bir şairin sadece caize/ücret almak
için şiir yazmadığının göstergesi olarak kabul edilir.

Mizanü'l-Hakk’ta dönemin din bilgilerinin tartıştıkları
çeşitli konular hakkında görüş beyan eden Katip
Çelebi, pozitif bilimlerin gerekli olduğunu açıklar.
Farklı düşünce ve kanaatlerin ise insanlık tarihi kadar
eski olduğunu söyler. Bunun doğal karşılanması gerektiğini ve farklı düşüncelere hoşgörüyle bakılmasını
öğütler. Konstantin ve eski Yunan tarihlerini inceleyen
Katip Çelebi’nin demokrasi, aristokrasi ve cumhuriyet gibi idari sistemlerle ilgili çeşitli risaleler yazmış
olması, Latince öğrenmek suretiyle çeviriler yapması
dönemine göre sıra dışı ve oldukça ileri adımlardır.

ŞAİR NEFİ NİÇİN
ÖLDÜRÜLDÜ?

Cihannüma ise çeşitli ülkelerin tarih ve coğrafyası
hakkında çığır açan bilgiler içerir. Katip Çelebi, Cihannüma’yı o günün bilgileri ışığında yazarken yeni
bilgilere ulaşır ve eserini yeniden yazar. Dünyanın
yuvarlak olduğunu kanıtladıktan sonra yazarımız,
Japonya’dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır. Osmanlı Avrupası, Anadolu, İspanya ve Kuzey Afrika’ya
dair pek çok bilgiye bölgesel haritalarla birlikte yer
verir. Eser, o güne kadar hiç bilinmeyen Batı kaynaklarından istifade edilmesiyle dikkat çekmiştir.
Her iki ünlü eser de Batı dillerine çevrilmiştir. Tarihten tıbba, coğrafyadan astronomiye ve en önemlisi bibliyografya alanında dünyaca ünlü eser veren,
aynı zamanda zengin bir kitaplığa da sahip olan Katip
Çelebi, dönemindeki medrese eğitimini ve düşüncesini eleştirmiştir.
Katip Çelebi’nin bir diğer önemli eseri de Fezleke’dir.
Dört bölümden oluşan eserde tarihin anlamı ve
konusunun yanı sıra tarihle ilgili ayrıntılı bir bibliyografya verilir. Yaratılıştan 1639’a kadar meydana gelen önemli olaylara kısaca temas edilir. Diğer Fezleke
ise 1591-1654 yılları arasındaki olayları anlatan bir
Osmanlı tarihidir. Yazarımız kronolojik sıralamanın
ardından devlet adamları ve bilginlerin hayatlarından
da kısaca söz eder.

Asıl adı Ömer’dir. 2.Selim döneminde Erzurum Pasinler’de
dünyaya
gelmiş, aslen Şirvanlıdır. Maktul şairler arasında Nefi’nin
özel bir yeri vardır.
Zira o, yaşadığı
dönemin siyasi ve
sosyal olaylarını eserlerinde yansıtmış
bir şair olmasının
yanı sıra şiirde de
zirve kabul edilir.
Nitekim onun şiiri
Tanzimat’tan başlamak üzere Türk
şairlerinin önünde
örnek teşkil etmiştir.
Nefi, karakterine
uygun olarak “zararla ilgili, zarara mensup”
anlamındaki ‘Darri’ mahlasını kullanmaktadır. Tarihçi
Gelibolulu Mustafa Ali’nin ikna ve tavsiyesiyle bunu
“yararla ilgili, yarara mensup” anlamındaki ‘Nef’i’
olarak değiştirmiştir. Ancak mahlas değişikliği
Nefi’nin karakterinde bir değişiklik meydana getirmez; şiir-zarar ilişkisi hayatının son anına kadar ona
eşlik etmiştir.

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanları Tarihi
2-Adı geçen eser
3-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi
*Müftü Efendi bana kâfir demiş. Diyelim ki ben de ona Müslüman dedim.
Lakin kıyamet gününde ikimiz de belki yalancı çıkarız.

Acı Son…

Düşüncesini saklamayan, özgür ruhlu bir şahsiyet
olan şairimiz, en mutlu yıllarını yaşadığı Sultan 4.Murat’ın devridir. Tabii olarak en büyük ve en son acısını
tattığı gün de… Anlaşılan o ki Sultan, Şair Nefi aleyhindeki dedikodulara fazla prim vermemekle beraber
üst düzey bürokratların ısrarına karşılık onu kaderiyle
baş başa bırakmayı da göze almıştır. Padişaha yakınlığını da kullanan şair, kaside ve hicivlerini sultanın
yanı sıra her kademedeki bürokrata yöneltmekten
hiç çekinmemiştir. Hicivlerini topladığı kitaba Siham-ı
Kaza /Kaza Okları adını vermiş, lakin kendisi aynı kaza
oklarına kurban olmaktan ne yazık ki kurtulamamıştır.
Hicvettiği Bayram Paşa onu padişahtan istemiş,
4.Murat da koca şairi paşaya teslim etmiştir. 1635
yılında Şair Nefi, Bayram Paşa’nın cellatları tarafından boğulduktan sonra na’şı denize atılmıştır. En çok
bilinen iki hicvi:
Vezir Tahir Efendi’ye:
Bize kelp demiş Tahir Efendi
İltifatı bu sözüyle zahirdir
Malikidir benim mezhebim zira
İtikadımca kelp tahirdir.
Şeyhülislama:
Bize kâfir demiş Müfti Efendi
Tutalım ben diyem ona müselman
Varuldukta yarın ruz-ı cezaya
İkimüz de çıkarız anda yalan.*
Tevfik Fikret ise Şair Nefi’yi şu dizelerle anmıştır:
Öyle bir nehr-i muazzam gibi cuş etmişsin,
Fakat, eyvah! Çorak yerde akıp gitmişsin.
Sana bir başka zemin, başka zaman lâzımdı,
Sana bir alem-i lâhut, nişan lâzımdı.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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16.yüzyıl itibarıyla Avrupa’da ekonomik ve siyasi
değişimin yaşanması, Osmanlı Devleti’nde ise kargaşanın hüküm sürmesiyle kuşaklar arsındaki farkın
ilk defa bu dönemde açıldığını söylemek gerekir. Bu
aynı zamanda devletle entelektüeller arasında var
olan uyumun bozulması anlamına da gelmektedir.
Nefi’nin babasıyla olan anlaşmazlığı bunun en iyi
örneği kabul edilir.
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Sultan 4.Murat’ın, iyi bir Machiavelli okuyucusu olduğu bilinmektedir. Baskıcı yönetim tarzını muhtemelen ondan öğrenmiştir. Suçlulara karşı merhametsiz
davranması, çok kan dökmesi ve gittiği her yerde kanlı

Düsturü'l-Amel adlı risalesinde İbn Haldun'un etkisi
açıkça görülür. “Toplumlar da canlılar gibi doğar,
gelişir ve ölür” görüşünü yineleyen Kâtib Çelebi, bu
dönemlerin uzunluğu ya da kısalığının toplumlara ve
kişilere göre değişebileceğini ifade eder. Risalede Osmanlı toplumunun ömrünün uzaması için halk, asker
ve hazine ile ilgili alınması gereken tedbirleri sıralar,
öğütler verir.

Haber

15 TEMMUZ
ŞEHİTLERİ
DUALARLA ANILDI

Köşe Yazısı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm
yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de de çeşitli anma
törenleriyle gerçekleşti. Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği
anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak; 14 Temmuz akşamı Şehit ve Gazi yakınları ile yemekte
buluşuldu. Kur’an tilavetinden sonra 15 Temmuz
gecesi yaşananları gözler önüne seren fotoğraflar sergilendi.

15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyor, gazilerimize ise bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum diyen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “15 Temmuz gecesi
milletimiz; yıkılmayacağını ve ihanete boyun
eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi.
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15 Temmuz gecesi
milletimiz; yıkılmayacağını ve
ihanete boyun eğmeyeceğini
tüm dünyaya gösterdi.

15 Temmuz’da ilçedeki tüm camilerde şehitler
için Kur’an ve mevlid okundu. Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ve Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın hazır bulunduğu Cebir Cami’nde gerçekleşen programda
cami cemaatine lokma ikram edildi.
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Oynanan oyunlar, kurulan kirli tezgahlar milletimizin sağlam
iradesi sayesinde yerle yeksan
oldu. İhanet edenler, tankla,
topla tüfekle yüzlerce sivili şehit
eden, binlerce vatandaşı yaralayan
hainler bugün yargı önünde hesap
veriyor. Kaçanlar ise dünyanın neresinde olursa olursun devletimiz
tarafından yakalanıyor. Rabbim
bu millete bir daha böyle olaylar
yaşatmasın inşallah” dedi.

Kültür Sanat

Oyuncu kimliğiyle ilk olarak Nuri Bilge
Ceylan’ın Uzak filminde tanıştığımız,
Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu’da,
Küf, Sen Aydınlatırsın Geceyi ve daha
birçok filmde rol alan, bazı filmlerin
senaristliğini üstlenen, köşe yazarlığı
yapan Ercan Kesal aynı zamanda bir
tıp hekimi. Hekim kimliği ile Anadolu’nun pek çok yerinde görev yapmış
ve buralarda gördüğü insanları, bu
insanların hikâyelerini, Anadolu insanı
ile yaşadıklarını, izlenimlerini hatırat da
diyebileceğimiz öykü kitabı Peri Gazozu’yla okuyucuya aktarmıştır. Böylece
Peri Gazozu eseri ile son zamanlarda
özellikle ekranlardan ve beyaz perdeden aşina olduğumuz Ercan Kesal’ın hayatının bilmediğimiz, uzak
kaldığımız dönemini ‘seyrediyoruz.’
Seyrediyoruz, çünkü Ercan Kesal kitabın ilk sayfalarındaki bir sunuş ile
okuyucularına şöyle sesleniyor: “…yazdıklarımla aramdaki mesafeyi kaldırmaya gayret ettim. Okur;
hikâyelerimi okumak yerine, “seyretsin” istedim. Bu, sinemasal anlatıma
da çok benzeyen bir teknik demekti.
Okuyucuma bir şeyleri “anlatmak”
değil de “göstermek” istedim hep.
Her hikâyeye başladığımda önüme
çıkan yolculukta, birlikte yürüdüğüm
bir yol arkadaşı gibi kabul ettim onu.
Ben ne yaşıyor ve görüyorsam ona
da aynı şeyleri “göstermekti” derdim.
Okuyucum… Anlattıklarıma kulak kabartan, kahramanlarımı izleyen ve hissettiklerimle “hemhal” olan biri işte!”
Peri Gazozu’nda yer alan hikâyeleri

okuduğunuzda aslında kendinizi o
hikâyede bahsedilen yere aitmiş ve
bahsedilen kişileri tanıyormuş gibi
hissediyorsunuz. Bir nevi hikâyelerin
içinde yaşananları bir köşeden sessizce
izliyorsunuz. Böylece yazarın isteği
büyük ölçüde gerçekleşmiş oluyor ve
yazılanları okumak yerine seyretmeye başlıyorsunuz. Çünkü artık siz de
hikâyenin bir parçası sayılıyorsunuz.
Kitap Ercan Kesal’ın çocukluğunu,
gençliğini geçirdiği Avanos’tan ve
okumak için gittiği İzmir’den daha
sonrasında da hekimlik için gittiği
Anadolu’nun çeşitli kasabalarında,
köylerinde yaşanan anıları anlatıyor.
Peri Gazozu’nda anlatılanlar yeni
veya duyulmadık şeyler değil. Tecavüz, zorla evlendirilme, Türkiye’nin
1980 darbesi ile yaşadığı zor dönem,
Anadolu insanının bir buğday tanesine
verdiği önem kısacası memleketin,
memleketimizin insanlarının hikâyeleri Ercan Kesal’ın akıcı ve sade diliyle
gayet anlaşılır bir şekilde okuyucuya
iletiliyor.
Yazarımız her hikâyede okuyucusuna
bir çıban batırıyor aslında. Bir şeylerin
fark edilmesini bekliyor. Titre ve insanlığın, insan olmanın özünü gör diyor
her seferinde. Yediğimiz her ekmek
parçasında buğday tarlasında canından olan köylü genci, yetim çocukları
göğsümüze yaslayıp başını okşamayı,
anne-babaya hayırlı bir evlat olmayı,
gizli saklı doğurulan adı dahi konmadan terk edilmek zorunda bırakılan

bebeklerin
varlığını hatırla, unutma
ve unutturma diye tekrarlamamız
gerektiğini aklımıza mıh gibi çakıyor
bu hikâyeler. Ve bir şeyin daha fark
edilmesini sağlıyor; insanoğlu kendi hayatından başka hayatların da var
olduğunu bilmeli. “Oğlu sevdiği yemeğini bitirsin diye, ölüsünün yanında sessizce bekleyen annenin hikâyesini anlattığınızda bir arkadaşınıza,
onun hiç tepki vermeden ağladığını
görmüşseniz ya da bugünlerde,
ağzınıza götürdüğünüz her lokma
boğazınızdan bir türlü geçmiyor ve
yutkunuyorsanız sürekli ve oğullarını
birer birer toprağa veren annelerin
ülkesinde, kendi oğlunuzu koklamaktan hicap duymaya başlamışsanız
eğer, birbirinizin hayatlarını da fark
etmeye başlamışsınız demektir. Bu da
iyi bir şeydir. Şimdilik…”

ERCAN KESAL KİMDİR?
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Hazırlayan:
HAVVA KOTAN
Sosyolog
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1959 Avanos/Nevşehir doğumlu. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Uzun yıllar Ankara, Kensin, Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. Serbest hekimliğe
başladığı yıllarda uygulamalı psikoloji ve sosyal antropoloji eğitimleri aldı. İlk şiir ve yazıları,
tıp fakültesi öğrencisiyken, İzmir’de çıkan Dönem dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet
yıllarında Son Reçete dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. Radikal ve Bir Gün gazetelerinde hikâyeleri ve denemeleri yayımlandı. Senaryolar yazdı. Uzak filmindeki rolüyle
başlayan sinema serüveni Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu’da, Küf gibi filmlerle oyuncu ve senarist olarak devam etti. Nasipse Adayız, Cin Aynası, Bozkırda Bir Gece Yarısı,
Aslında, Evvel Zaman ve Zamanın İzinde isimli kitapları vardır.

Gezi

Gezi

NAZİK

TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…

MANiSA

Manisa'nın üzümü Hakk'a saldım özümü
Yavruları atarken yumuverdim gözümü
Manisa'nın harmanı ipektendir yorganı
Yavruları sorarsan çocukları sorarsan balıkların kurbanı
Elma attım denize giriyor yüze yüze
Sür gemici gemiyi düşman yetişti bize
Manisa'nın hamamı yandan çıkar dumanı
Kimselerde şüphem yok öldürseler imamı
(Nazik Nazik her yanlarım ezik).

ŞEHRİN İSMİ
NEREDEN
GELİYOR?
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Şehzadeler şehri olarak anılan
Manisa’nın isminin nereden geldiği
kesin olarak bilinmemekle beraber
en kuvvetli rivayet; şehrin adının
bölgeye yerleşen Magnetler’den
aldığı ve önceden şehre Magnesya denildiğidir. Antik kaynaklara göre Büyük Menderes Nehri
civarındaki Malandros (Menderes)
Magnesia’sından ayırt edilmek için
bölgeye Magnesia ad Sipylum denilmiştir. Yörenin Türk hakimiyetine
girmesiyle birlikte şehre zaman
içerisinde Manisa ismi verilmiştir.
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SART ANTİK KENTİ
Antik kent Sardes, Sart ve Salihli isimleriyle anılmaktadır. Paranın
ilk basıldığı yer olan bölgede Kuvars taşı ve altın çıkarımı hala devam etmektedir. Sardes; Krezüs’ün (Karun) vatanı, Karun kadar
zengin deyiminin kaynağı… Kral Yolu’nun başlangıcı olan kent ilk
tiyatro kalıntılarını da barındırmaktadır. Kent içerisinde korunmuş
Roma yapıları, anıtsal bir hamam kompleksi ve Artemis Mabedi
bulunuyor. Hamam kompleksinin doğusunu kaplayan sütunlarla
çevrili avlu spor için, batısı ise hamam için kullanılmış. Bölgenin
önemli olmasının bir diğer sebebi ise yanı başında bulunan “Bin
Tepe” ismiyle 85 mezardan oluşan Lidya Kraliyet Mezarlığı’dır.
Bölgede bulunan başlıca tarihi yapılar; Akropol, Gymnasium,
Sinagog, Hamam, Mahkeme Binası, Evler, Mezarlar ve Bin Tepe
olarak sıralanmaktadır. Sart Antik Kent’imiz 2013 yılında Unesco
Dünya Mirası Aday Listesi’ne alınmıştır.

Gezi

MANİSA
LEZZETLERİ
Manisa kebabı, odun köfte, simit
ekmeği, ekmek dolması, börülçe
tarator,
Alaşehir
kapaması,
şevket-i bostan, yaprak sarma,
sinkonta, höşmerim, kula güveci,
kapaklı pide, kula şekerli pidesi, su
böreği, sultaniye üzümü, bohça
kebabı, kulak çorba, sura, şekerli pide, mantar tatlısı, pideli paça
Manisa’nın yöresel mutfağına has
lezzetlerdir.
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Yapılışı: Dana ve kuzu eti karışık
olarak çift kıyılmak suretiyle kıyma
haline getirilir. Tuzlanıp iyice
yoğrularak şişlere düzgün ve fazla kalın olmayacak bir şekilde
sarılır. Şişlere sarılan kebaplar
odun kömürü ateşinde pişirilirken,
pideler de aynı ateşte ısıtılarak
hafif kızartılır. Domates ve biberler de aynı ateşte hafif közlenir.
Kızaran pideler servis tabağına
alınarak kare kare kesilir. Pişmiş
olan kebaplar şekilleri bozulmadan düzgün bir şekilde pidelerin üzerine alınır. Kızdırılmış tereyağı gezdirilir, sumak serpilir.
Kebabımız közlenmiş domates ve
biberle süslenip, soğan salatası ile
birlikte servis yapılır.

MANİSALI ÜNLÜLERİMİZ

Bahadır Yenişehiroğlu

Demet Evgar

İlhan Şeşen

Hayri Kırbaşoğlu

Hamza Dağ

Asuman Dabak

Osman Bilik – Ali Meriç – Kibariye – Ayçin Tuyun – Murat Danacı
Zeynel Emre – Kenan Evren – Mehmet Erdem
Münire Apaydın - Osman Gidişoğlu
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Malzeme: Yumuşak tarafından
700 gr dana eti, 300 gr kuzu eti,
tereyağı, sumak, tuz, domates,
yeşilbiber, kuru soğan, maydanoz. (Soğanla maydanoz ince
ince kıyılarak bir miktar sumakla
karıştırılır.)

Manisa şehrinden Spil Dağı Milli Parkı, Muradiye Camii, Sultan
Camii, Karagöl Tabiat Parkı, Sardes Sinagogu, Sardes Artemis
Tapınağı, Manisa Arkeoloji Müzesi, Süreyya Tabiat Parkı, Rum
Mehmet Paşa Bedesteni, Marmara Gölü, Bintepeler, Manisa Kalesi, Atatürk Kent Parkı, Mesir Tabiat Parkı, Akhisar Müzesi, Alaybey
Köprüsü, Hafsa Sultan Medresesi, Aigai Antik Kenti, Şeyh Ahmet
Dede Türbesi, Turgutlu Kent Müzesi, Sart Kilisesi, Gülgün Hatun
Hamamı, Manisa Kent Ormanı, Emekliler Parkı, Çipiller Köşkü,
Kuladokya Peri Bacaları, Yoğurtçu Kalesi, Kırmızı Köprü, Manisa
Meslevihanesi, Kırk Merdiven, Kula Tepeleri, Hakiki Baba Camii
ve Türbesi, Hisar Kaplıcaları Aquapark, İkram Çeşmesi, Kurşunlu
Kaplıcaları, Sart Antik Kenti, Ağlayan Kaya, Manisa Yeni Han’ı görmeden DÖNMEYİN…
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1969 yılında milli park ilan edilmiş Spil Dağı, jeolojik ve jeomorfolojik yapıdaki kalker kayalar, kanyon vadiler, dolin gölleri, lapyalar,
mağaralar, zengin bitki örtüsü, yaban hayatını içerisinde barındıran
kalker bir kütledir. Doğal yapısının en önemli özelliklerinden biri de
120 çeşit endemik bitkinin yanı sıra Manisa lalesinin hiçbir işlem gerekmeksizin kendiliğinden yetişiyor olmasıdır. Milli park alanında; tavşan, kurt, çakal, domuz, tilki, sansar, porsuk, sincap, kirpi, gelincik,
doğan, atmaca, kartal, akbaba ve ötücü kuşların hemen her türü
yaşamaktadır. Sipil Dağ’ında Kybele Kaya Kabartması, Frig özellikleri
gösteren Lidya kültürünün kalıntıları olan kaya mezarları, Yarıkkaya’nın
yakınında her biri kayaya oyulmuş evler ve bir taht görülmektedir. Çaybaşı’nda Niobe Doğal Kaya Anıtı, Manisa Kalesi kalıntıları
belli başlı kültür varlıkları olarak sıralanabilir. Bölge turistler tarafından çoğu zaman kamp alanı olarak kullanılmakta olup yılkı atlarına da
ev sahipliği yapmaktadır. Kampçıların her ayrıntıyı gözlemleyebilmek
için yeterince vakti olmasına karşın günübirlik gidenler içinse yapılabilecek en güzel şey bol bol fotoğraf çekilmek ve doğa yürüyüşü
yaparak etrafı keşfetmektir.

Manisa’nın en meşhur hediyeliği
mesir macunudur. Bunun yanı
geleneksel el dokuması halılar,
altın ve gümüş takılar, tahta oyması ürünleri, şile bezi, oyalar,
keçe yapımı el sanatı ürünleri de
Manisa yöresine ait hediyeliklerdir.

NOTUNUZU
ALMAYI
UNUTMAYIN!

Manisa
Kebabı

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

MANİSA
HATIRASI

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE

YENİ UMUT
Tuzağı anlarsanız
bağımlılıktan
kurtulmanız
kolay
olacaktır.

Enjeksiyonun Avantajı Çipteki
Dezavantajları Ortadan Kaldırması
Enjeksiyonun en büyük avantajı, çip gibi bedeni kesmeyi ve cilt altına yerleştirmeyi gerektirmemesi. Çipin
takılması için küçük bir ameliyat gerekirken, bu ilaçta
buna gerek yok. Bir enjeksiyon yapılması yeterli.
Çip için yapılan operasyonlarda, iltihap oluşması, yara
iyileşmesinde gecikme gibi sorunlar varken, enjeksiyonda bu sorunlar yaşanmıyor. Hastanın bedeninde
izler kalmıyor. Antibiyotik ve benzeri koruyucu ilaçlara
gerek kalmıyor.

bağımlılıklarda kullanmak da mümkün olacak.
Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde ruhsat alan bu ilacın
bağımlılığın tedavisinde önemli bir yeri olacağına
inanıyoruz. Ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaç
doğru zamanda ve doğru yerde kullanıldığında etkin
olur. Bu nedenle bir bağımlılık uzmanının önerisi
olmadan kullanılmamalıdır.
Lütfen unutmayın. ”En büyük tuzak, Bir defa denemekten ne çıkar?” demektir.

Alkol Bağımlılığında da Etkili
Enjeksiyonun içindeki maddenin alkol tedavisinde de
etkin bir ilaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı

Etkisi 3 Ay Süren İğne
Bu ilaç aslında yıllardır var olan, etkili
olduğunu bildiğimiz bir ilaç. İşin yeni
tarafı ise bunun bir enjeksiyon formunun üretilmesi. Bu ilaç enjekte
edildiğinde 3 ay bedende kalıyor. Bir
sefer “iğne” yapılıyor ve etkisi 3 ay
devam ediyor.
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Prof. Dr. Kültegin ÖGEL
Psikiyatri Uzmanı Danışman Hekim
Moodist Psikiyatri ve
Nöroloji Hastanesi
info@mood.ist

Ancak çipin pabucunu dama atacak
yeni bir ilaç ülkemize geldi. Nalmefen
isimli etken maddeye sahip bir enjeksiyon. Bu ilaç, aynı çipte olduğu gibi
bedene uyuşturucu girdiğinde etkisini
nötralize ediyor ve kişinin bağımlılığa
geri dönmesini engelliyor.
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B

ağımlılık tedavisinde çığır
açacak ve kısa sürede
bağımlılık çipinin yerini
alacak “bağımlılık tedavisi enjeksiyonu’’ Türkiye’de
kullanılmaya başlandı.
Son yıllarda bağımlılık alanında “çip”
rüzgarı esti. Halk arasında “çip” adı
verilen, bilimsel dünyada implant
olarak adlandırılan ilaç, bağımlılığın
tekrarlamasının önlenmesinde önemli
bir yere sahipti. Çip takıldığında, kişi
özellikle eroin gibi uyuşturucu maddeleri kullandığında, bu maddeler etkilemiyordu, böylece kişi bağımlılığına
geri dönmüyordu.

Teknoloji

Teknoloji

İNSANLAR

NEDEN

AL HABERİ
CIA kelimenin tam anlamıyla
sermayeyi kediye yüklemiş.

Soğuk Savaş’ın kızıştığı yıllarda, ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı, komünistlere karşı avantaj elde
etmek için hemen her şeyi denemek istiyordu.
Patlayan purolar tasarlamaktan tutun, psişik güçleri
ile Rus askeri sırlarını çözecek medyumların işe
alınmasına kadar birbirinden tuhaf birçok proje
geliştiriyorlardı. Bunlardan bir tanesi var ki dilimizde “sermayeyi kediye yüklemek” deyiminin tam
karşılığı.
Proje’nin ismi Akustik Kedi: CIA’nin Süper Gizli Bilim
ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Victor Marchetti,
kedilerin gelişmiş dinleme cihazı haline getirilmesi
ile ilgili projelerini anlatmıştır: Proje 1961’de başlamış.
Cerrahi yöntemlerle kedinin kulak kanalına dinleme
cihazı, tüylerinin altına da anten yerleştirmişler.

İyi bir gece uykusu yorucu bir günün ardından en fazla ihtiyacımız olan şeydir. Ancak bu her zaman mümkün olmaz. Hatta bazılarımız uykusunda konuşur.
Eğer birinin uykusunda konuştuğuna şahit olduysanız
anlamlı cümleler duymanın pek mümkün olmadığını
bilirsiniz. Bu makale insanların neden bazen uykusunda konuştuğu ile ilgili bilimsel yanıtları özetlemek için
kaleme alınmıştır.

Somniloquizm nedir?

Birkaç ameliyat ve yoğun eğitimden sonra, siber kedi
ilk saha testi için hazırdı. CIA, kediyi Washington’da
Wisconsin Bulvarında bir Sovyet birimine götürdü
ve caddenin karşına park ettikleri kamyondan dışarı
bıraktı. Kedicik yola çıkar çıkmaz, (5 yıllık emek, 20
milyon dolar para yatırılmış olan Akustik Kedicik) oradan geçmekte olan bir taksinin altında kaldı. Projeden
1967 yılında vazgeçildi.

Uykuda konuşma ya da uyku konuşması somniloquizm olarak adlandırılır. Uyku konuşmaları çok
yumuşak, duyulur duyulmaz bir sesle olabileceği gibi
haykırmaya da varabilir. Uykuda konuşma çoğu insanın deneyimlediği son derece yaygın bir durumdur.
Beynin serbest kalışı uykuya daldığımızda vücudumuzun genel işleyişinin kontrolü Retiküler Aktivasyon
Sisteminden (RAS) Ventrolateral Preoptic Nucleus’a (VLPO) geçer. Burada önemli olan bu geçişin
gerçekleştiği andır.
Vücudunuzun uykuya dalacağınız sırada irkildiğini fark
etmiş olabilirsiniz. İşte o an bu geçişin gerçekleştiği
zamandır. Beyin tam uyku moduna girdiğinde “Hızlı
Göz Hareketleri” (rüyaların zamanı) aşaması dahil
olmak üzere dört aşamadan geçer. Uyuduğumuz
zaman vücudumuzda glisin ve GABA (gama-aminobutritik asit) salgılanır. Bu salgılar bazı organlarımızı felce uğratır. Rüyamızda süratle koştuğumuzu gördüğümüz halde kılımızın kıpırdamaması bu
salgıların neden olduğu felç sayesinde gerçekleşir.
Benzer şekilde konuşmamızın da günlük hayatımız-

da olduğu gibi gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu
nedenle çoğu insanın uyku sırasındaki konuşması bir
anlama gelmeyen mırıltılardan oluşur.

Uyku konuşmalarının düzgün
ve anlamlı olmaları nasıl
mümkün olur?

Bilim insanları bu soruyu kesin bir şekilde cevaplayamazlar. Ancak konu ile ilgili bazı olası açıklamalar
geliştirilmiştir: Uyku konuşması büyük bir olasılıkla
rüya sırasında gerçekleşir. Eğer kişi beyni tarafından
serbest bırakılmış olan glisinin ve GABA’nın etkisinden
kurtulabilirse rüyasında tanık olduğu olaylarla ilgili
açık ve anlamlı cümleler kurabilir.
Bir diğer hipotez ise uyku konuşmalarının “geçiş
uyarılması” ile ilişkili olduğudur. Buna göre uyku
konuşması uyku fazları arasındaki geçiş sırasında
meydana gelir. Ancak bu geçiş uyarılması durumu
daha çok uyurgezerlik ve gece terörü ile birlikte ortaya çıkar.

Uykuda konuşmak kötü bir
şey midir?

Söz konusu olan uyku konuşması yanınızda uyuyan
birini uyandırmayacak düzeydeyse endişe edecek
bir durum olmadığı söylenebilir. Çocuklarda ise
tamamen olağandır. Hemen hemen bütün çocuklar uykularında konuşurlar. Ancak 25 yaşından sonra
uyku konuşmaları yoğun bir şekilde devam ediyorsa
bir uyku uzmanı ile görüşmekte yarar vardır.

37

36

Kaynak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_Kitty

KONUŞUR?
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Kediler parklar, pencere pervazları, çöp kutuları ve
bunun gibi yerlerde serbestçe gezecek, fark edilmeden konuşmaların dinlenmesini sağlayacaklardı.

UYKUSUNDA

Röportaj

HAKAN
URAL
Röportaj

ÖMRÜM BOYUNCA PRENSİPLERİM
UĞRUNA BEDEL ÖDEDİM
Geniş bir hayran kitlesine
sahip olmanın bilinciyle hareket eden, bakışı ve duruşuyla karizmasından sıkça söz
ettiren biri… Çoğunun altında
ezildiği veya yolunu şaşırdığı
şöhrete sahip olmasına
rağmen efendi duruşundan
ödün vermeyen ender isimlerden Hakan Ural’la, hayatına
dair sohbetimiz…

Yaptığın ilk işi hatırla, o günlerde
geleceğe dair gerçekleştirmeyi
dilediğin en büyük hayalin neydi?
Mankenliğe başladığımda sinema
sektöründe çalışmayı çok istiyordum. Henüz mesleğimin ilk yılındayken Yeşilçam’a geçiş yaptım.
İlk filmim olan ‘Mavi Yolculuk’ta
rol aldım, benim için unutulmaz
bir anı oldu. Böylelikle en büyük
hayalimi gerçekleştirmiş oldum.
Hayatında ne ‘olsaydı’ ya da ‘olmasaydı’ bugün her şey farklı
olurdu?
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Çocukluğunun kahramanı kimdi?
Battal Gazi rolünü üstlenmiş
Cüneyt Arkın’dı. Sinemaya gittiğimizde en önde otururdum,
Cüneyt Arkın’ın attığı parendeleri
hayranlıkla izlerdim. ☺

Yenilenme ve enerji depolama
yöntemin ne?
Aslında bakımıma çok dikkat etmiyorum, saçımı sabunla yıkarım mesela… Fakat sürekli
spor yapıyor olmanın faydasını
görüyorum sanırım. Her gün
minimum 85 dakika spor yapıyorum. Belli ki iyi geliyor. ☺ Bir de bu
konularda genetiğin de etkili olduğunu düşünüyorum. Babam da
yaşından daha dinç görünen ve
enerjik bir adam.

Sence bir insan ne zaman
yaşlanır?
Ne zaman hayata karşı heyecanını kaybedip umutsuzluğa
kapılırsa duygusal ve fiziksel anlamda çöküş yaşamaya başlar.
Duygu ve hedef olarak bir şekilde
hayatını heyecanlı kılacak şeyler
oluşturmalı insan. Ve sürekli umut
etmelisin ki yaşama bağlanasın,
mutlu olasın. Aksi takdirde umutsuzlukla gelen mutsuzluk yaşlanmayı kaçınılmaz kılacaktır.
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Seni hiç tanımayan birine kendini anlatmak için hangi kelimeleri
tercih edersin?
Göründüğü gibi olan biriyim. İnsanlarla empati kurabilen, kendisine yapılmasını istemediği bir
şeyi başkasına yapmayan, hayatı huzurlu yaşamaya çalışan,
çevreme karşı duyarlı ve hassas
olmaya çalışan biriyim.

Çocukken en çok nelerin hayalini kurardın?
En çok pilot olmanın hayalini
kurardım. Bir de efsanelerimiz arasında yer alan futbolcu Alpaslan ve Cemil Turan vardı, onlar
gibi olmak isterdim. Tabi bunların
hepsi dönemsel hayaller, bizler
şimdiki nesil gibi değildik. Mahalle
kültürümüz vardı, şimdiki nesilden çok daha küçük bir dünyada
yaşıyorduk fakat onlardan daha
şanslıydık. Günümüzün yaşantısı
çok hızlı, her şey çabuk tüketiliyor
ve menfaatlere dayalı.

Röportaj
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Sıfırdan başlasam her şeye,
yine aynı hayatı yaşamak isterim.

yattan son derece memnunum. Sıfırdan başlasam her şeye, yine aynı hayatı yaşamak isterim.

En çok hangi özelliğini seviyorsun?
Her anlamda yetinmesini bilen bir
adamım. Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Şikayetçi ve hırslı olmamama
rağmen işimle ilgili en iyisini yapmaya
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Çocukluk dönemimi rahmetli anneannemle birlikte geçirdim. Fındıkzade’nin sokaklarında büyüyerek geldik
bu günlere. Anneannem yerine babam
beni yetiştirmiş olsaydı hayatım tam
anlamıyla bambaşka olurdu. Çünkü
ikimizin yetiştirilme tarzı ve yetiştiği
ortamlar hiçbir şekilde birbiriyle
örtüşmüyor. Babamın yaşadığı ortam ve şartlarda olsam hayattaki tercihlerim, eğitimim, yaşam şeklim ne
olurdu inanın ben bile bilemiyorum…
Bu düşünce bile insanı ürkütebiliyor
çünkü Yüce Allah’ın bana verdiği ha-

Kendine karşı dürüst olduğuna
inanıyor musun, örneğin hangi konularda eleştiriyi kabul edemezsin?
Haysiyetimle alakalı eleştiriyi kabul
edemem. Çünkü ömrüm boyunca
belirli prensiplere özen göstererek,
o prensipler için bedeller ödeyerek
yaşantımı sürdürdüm. Bu konular haricinde her türlü yapıcı eleştiriye saygı duyarım ki yapıcı eleştiri insanın
kendisini geliştirmesini sağlar. Mesela
biri bana “oyunculuğunu/yorumculuğunu/fiziğini… beğenmiyorum” diyebilir. O zaman bu eleştirileri haklı
bulursam, kendimde varsa bir eksiklik, gereğini yaparak eleştiren kişiye
teşekkür ederim. Lakin önyargıyla,
mış-muşla, tanımadan yapılan eleştirilere tabii ki de saygı duymam beklenemez.
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Karakterinin hangi yanını bastırmaya
çalışırsın?
Fevri ve sabırsızım. Bunlar olmaması
gereken şeyler tabi… Mümkün
olduğunca her olay karşısında reaksiyon göstermeden önce, yutkunmak ve
düşünmek gerekir. Aslında bastırmaya
çalıştığım fevriliğim ve sabırsızlığım
benim zayıf noktalarımdır. Elimden
geldiğince kendimi bu konularda
törpülemeye çalışıyorum.

Röportaj

ları zaten geçim sıkıntısı, doğal afet,
yüz binlerce hastalık yüzünden sürekli
ölüyoruz. Bari sizin kişisel çıkarlarınız
yüzünden ölmeyelim. Şu an “dünyayı
kendi haline bıraktık” deseler insanlar kat be kat daha iyi şartlarda mutlu
yaşarlar.

çalışırım. Her şeyin Allah’tan olduğunu bilerek elimdekiyle yetinmeyi tercih ederim. Çalıştığımız
sektörde insanlar ne yazık ki 3 kazanıp 5 harcadıkları için kimsenin
istemeyeceği durumlara düşerler. Üstelik kendilerine kızmaları
gerekirken sisteme kızarlar. Bu
bağlamda benim gözümde yetinmeyi bilmek çok önemli bir özellik.

Değişikliklere
kolay
uyum
sağlayan insanlardan mısın yoksa geçmişe sıkı bağlı olan geleneksel insanlardan mısın?
Gelişmek demek sürekli bir
değişim içerisinde olmak demektir, bu gerçeği kabul edenlerdenim. Değişimlere tam anlamıyla
adapte olamasam da yine de fena
sayılmam. ☺ Fakat geleneklerime de hala bağlıyım. Gelenek
derken; bayramları ve kandilleri

Yaşadığın
hayatı
tamamen
değiştirme ve yeniden şekillendirme şansı verilse neyi değiştirir,
nasıl bir alternatif hayat kurardın?
Annemi çok genç yaşta kaybettim, onunla daha fazla vakit
geçirebilmeyi isterdim. Annem,
en büyük özlemlerimden biridir…
Başka bir konu; dünya olarak çok
öfkeli olmamız beni rahatsız ediyor. Durmadan savaşıyoruz ve
terör denilen bir gerçek var. İnsanlar artık din, dil, ırk ayrımı olmaksızın birlikte yaşamayı öğrenmişler. Çünkü herkes geçinmenin
ve ölme korkusu olmadan
yaşamanın derdinde. Tepedeki
insanlar, toplumun düşüncelerinin tam tersi olarak kendi ideaları
uğruna savaş çıkarabiliyorlar. İşte
bu durumları yok edebilmek isterdim. Ya hu rahat bırakın insan-

Günümüzde herkesin ilk hedefi adını
duyurmak. Şöhret ve ünlü olmak
neden bu kadar arzu edilir hale geldi?
Hayat çok zor, ünlü kişilerin hayatları da çok güzelmiş gibi gösteriliyor.
Hiçbir medya tarafından şöhretin kötü
tarafları gösterilmiyor. Bir kişi şöhret
oluyor ve o durumu kaldıramadığı için
gün geliyor 5 kuruşa muhtaç vaziyette
yaşıyor. Ailesi dağılmış halde, barınakla uçan kuşa borcu olduğu gösterilse
herkes; “aman abi, ben bulaşmayayım”
der. Fakat ünlüler öyle bir gösteriliyor ki; altında son model arabalar,
gece hayatı, tatiller, kameralar… Tabi
bazı insanlar özellikle futbolculardan
birkaç isim, yılda 35 trilyon kazanıyor.
Birçok kişinin hayatı boyunca kazanamayacağı miktarlardan söz ediliyor.
Dolayısıyla insanlar için şöhret cazip
hale geliyor. Oysaki gerçek şöhret tam
olarak gösterildiği gibi değil. Şöhret
olmuş insanların sadece % 15’i düzgün
hayatlar yaşıyor. Çoğu şöhretli insan,
giderinin karşılığında gelirin sağlayamayınca bir süre sonra çıkmaza
sürükleniyor. Mevki ve makamı taşımak tahmin edildiğinden daha zor…

Herkes mücadelesini veriyor ve hepimizin istediği tek şey huzurlu bir şekilde yaşayabilmek. Dünyanın gidişatı
tam olarak facia. Niye böyle oldu bu
dünya? Birbirimize bakıp gülümseyen
insanlardık, şimdi barut fıçısıyız. Her
şehir ve ülke kendi felaketini hazırlıyor.
Dünya savaşları tarihine baktığımda
bile günümüz öfkesinin yaşanmamış
olduğunu görüyorum. Ortadoğu’da
boşu boşuna 120 yıldır insanlar ölüyor…
Allah herkesin yardımcısı olsun, elimde olsa hiç kuşkusuz dünyada mutlak
barışı sağlamaya çalışırdım.

Röportaj – Soner KARTAL
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En büyük korkun?
İftira,
Allah
göstermesin.
Günümüzde iftiraya uğrayan kişi
suçsuzluğunu ispatlamak zorunda. Tam tersi suçlayan kişinin
iddiasını ispatlaması gerekirken
ne yazık ki iftiraya uğrayan suçsuzluğunu 3-5 sene ispatlamaya

Sınırların neler, nelere asla
tahammül edemezsin?
Her toplumun normları vardır. Ve
o normlar kişileri bazı konularda
sınırlandırır. Dolayısıyla toplumun
değer yargıları sizi ve çevrenizdeki herkesi bir şekilde hizaya sokar
ki iyi ki de böyle. Bu bağlamda
asla tahammül edemeyeceğim
davranışlar; fütursuzluk, yapmacıklık ve ahlaksızlıktır.

değersizleştirmemeye çalışmak,
büyüklere saygı göstermek, onların karşısında bacak bacak
üstüne atmamak veya küçüklerime hoşgörülü davranmak, örnek
bir insan olmaya çalışmak gibi…
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Seni en çok ne mutlu eder?
Sevgi… Çocuklarımdan, eşimden
ve arkadaşlarımdan sevgi görmek
ve onlara sevgi vermek… Var olmanın en büyük sebebi duygularımızdır. Duyguları yaşayamadıktan sonra dünyanın en
şöhretli veya en zengin adamı olsam ne olur?

çalışıyor, daha sonra olay insanların hafızasından 10 sene belki 15
sene silinmiyor. Ve bu şekilde siz
haksız yere bedel ödemiş oluyorsunuz.

Fantastik bir film kahramanı gibi sihirli güçlerinin olduğunu düşün.
Dünyada neyi değiştirmek isterdin?
Avusturalya’dan Rusya’ya, Balkanlardan Avrupa’ya kadar bütün dünya
zıvanadan çıkmış durumda. Günümüz
dünyasından kimseye bir hayır çıkmaz,
Allah tüm insanların yardımcısı olsun.
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Haber

TÜRK KIZILAYI İLE
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İMZALANDI

Çekmeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı
İstanbul Şubesi arasında sağlık, eğitim,
sosyal hizmetler ve turizmi geliştirmek
amacıyla protokol imzalandı.
Mehmet Akif ve Hamidiye Mahalleleri’nin birleştiği noktada
inşa edilecek tesisle; Sağlık,
eğitim, sosyal hizmetler ve
turizm alanında yeni adımlar
atılmış olacak.
Ağustos 2018

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın makamında
gerçekleşen protokol imza
törenine; Türk Kızılayı İstanbul
İl Başkanı İlhami Yıldırım, Türk
Kızılayı Çekmeköy Şube
Başkanı Abdusselam Zurel ve
Türk Kızılayı İstanbul İl Yönetimi Üyeleri katıldı.

45

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEDE

AİLELERİN ALMASI
GEREKEN TEDBİRLER

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

Gün geçmiyor ki çocuğa karşı şiddet
ile ilgili haberler gelmesin. Maalesef ki
bir şiddet söz konusu olduğunda bu
kabul edilemez davranış biçimi genellikle en çok da korunmaya muhtaç
varlıklar üzerinde kendisini göstermeye
başlıyor. Bunlardan en önemlileri ise
canlarımız, göz ağrılarımız, her şeylerimiz olan çocuklarımız. Bu nedenle bu ay çocuğunuzun yaşayabileceği
herhangi bir şiddet veya istismara karşı
anne babalar olarak nasıl davranmamız
ve ne gibi önlemler almamız gerektiğini
kısaca anlatacağım bir yazı hazırladım.
Ancak o kısma geçmeden önce şidde-

tin ne olduğunun tanımını yapalım:
Dünya sağlık örgütü (WHO) şiddeti, “Bir
kişinin kendisine, başkasına, bir topluluğa karşı, yaralama, ölüm, psikolojik
zarar, gelişim bozukluğu ya da sakatlık
ile sonuçlanma riski doğuracak fiziksel
güç kullanması ya da zorlama ve tehditte bulunmasıdır” şeklinde açıklamıştır.
Çocuk istismarı ise, çocuklara karşı aktif
olarak girişilen ve onların fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini
zedeleyen her türlü eylemdir.

öğretin.
• Eğer biri çocuğunuza gereğinden fazla ilgi gösteriyorsa bunu
dikkate alın.
• Kişisel güvenlik haklarını ve
alanlarını öğretin.
• Çocuğunuz biriyle bir arada
olmak istemiyorsa kendisini dinleyin. Neden o kişi veya kişilerle bir
arada olmak istemediğini öğrenin.
• Hoşuna gitmeyen veya anlam
veremediği bir davranış karşısında
mutlaka “HAYIR” demesini öğretin. Bu çerçevede çocuklarınızın
sizlere karşı da hayır kelimesini
kullanmasına saygı duyun ve
destekleyin ki çevresine karşı da
rahatlıkla “HAYIR” diyebilsin.
• Bedenlerinin özel olduğunu
ve başkalarının (özellikle cinsel,
anal, meme ve dudak bölgeleri)
bedenlerine dokunma hakkının
olmadığını öğretin ve sizler de
çocuğunuza dokunurken ondan
onay alın eğer kabul etmiyorsa
dokunmayın. (Saçını taramak,
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• Çocuğunuzun parmak izini çıkarttırın ve kaydı kolayca
ulaşabileceğiniz güvenli bir yere
koyun. Bunun yanında her 6 ayda
bir çocuğunuzun açık ve net
olarak gözükeceği bir fotoğrafını
çektirin.
• Kötü bir davranışa maruz kalacağını anladığında ya da kaldığında yardım istemesi gerektiğini

öğretin. Klasikleşmiş bir davranış
olan şeker alayım, çikolata veya
oyuncak alayım tarzında davranış
sergileyen kişilerden uzak durmalarını öğretin.
• Çocuğunuza telefon numarası
ve adresinizi öğretin.
• Çocuğunuza telefonu nasıl
kullanacağını ve neler konuşacağını öğretin.
• Her zaman çocuğunuzun nerede olduğunu bilin.
• Çocuğunuzu büyük bir
mağazanın oyuncak bölümünde
vb. bırakmayın. Eğer kaybolursa kasiyerden yardım istemesini
söyleyin.
• Çocuğunuzun umumi yerlerde
tek başına tuvalete gitmesine izin
vermeyin.
• Çocuğunuzu arabada yalnız
bırakmayın.
• Çocuğunuzun ismini şapkasına, ceketine, bisikletine vb.
yazmayın.
• Çocuğunuza tanımadığı
kişilerden sakınmasını

Ağustos 2018
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Çocuğa yönelik şiddet ve istismarın bir

anayasal suç olduğunu bununla birlikte yaşananların sadece
çocuğunuzun içinde bulunduğu
dönemde değil ileriki yaşantısında
da onu olumsuz yönde etkileyebileceğini aklınızdan çıkartmamalı,
anne, baba ve ebeveynler olarak
evlatlarınızın ruhsal ve bedensel
sağlıklarını korumak adına aşağıdaki önlemleri almalısınız.
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elini tutmak, öpmek, sevmek vb. )
Dokunmanız gerekiyorsa da
neden gerektiğini çocuğunuzla paylaşın. (Yolun karşısına
geçerken güvenliğin için elini
tutmam gerekiyor vb. )
• Cinsel tacizler ve saldırı
konusunda çocuğunuza yeterli bir
eğitim verin veya eğitim almasını
sağlayın. Bu konuda eğitilmiş
çocukların bir saldırı veya taciz
karşısında direnç gösterme ve
tepki verme konusunda daha
olumlu davrandıkları görülmüştür.
• Kötü niyetli bir kişi ile
karşılaştığında kendisini korumak adına yüksek sesle çevreden
yardım istemesi, telefonu varsa
polisten veya ailesinden yardım
istemesi, kaçması veya bulunduğu
ortamdaki (taş, toprak vb.)
nesneleri kullanabileceğini
öğretin.
• Çocuğunuzun öğretmeni,
danışmanı ve okul müdürüyle
tanışın. Okulun istismar konusundaki politikalarını öğrenin ve bu
politikaların doğru uygulanması

için işbirliği yapın.
• Çocuğunuzun arkadaşlarını ve
arkadaşlarının ailelerini iyi tanıyın.
• Çocuğunuzun sağlıklı arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı
olun. Kalabalık içinde olmak
güven verir ve zorbalar arkadaş
çevresi olan çocukları daha az
hedef seçerler.
• Çocuğunuzla birlikte arkadaşına ya da okula gitme ve oralardan
gelme egzersizi yapın.
• Çocuğunuzun faaliyetlerinde
yer alın.
• Çocuğunuz bir yere misafirliğe
ya da oynamaya gidecekse mümkünse siz de onunla birlikte gidin,
yanında olmadığınız/olamadığınız durumlarda da kimin
evine misafirliğe ya da oynamaya gidebileceğini çocuğunuzla
açıkça paylaşın.
• Çocuğunuza size
ulaşamadığında gitmek için
evinizin yakınlarındaki hangi evlerin güvenli olduğunu öğretin.
• Çevrenizde bulunan güvenli
evler organize edin; camlarında

işaret bulunsun. Çocuğunuza
korktuğunda buraya gitmesini
söyleyin.
• Çocuğunuza, eğer herhangi bir
şey olursa, kendisini bulmak için
uzun mesafe kat etmeniz gerekse bile kendisini arayacağınızı
söyleyin.
• Çocuğunuzun gerçek ya da
hayali olsun herhangi bir korku
veya endişesini azımsamayın.
• Çocuğunuzun anne, baba
veya büyüklerinden hiçbir şeyi
saklamamasının gerekliliğini
öğretin ve sizin de kayıtsız şartsız
çocuğunuza güven duyduğunuzu
ve ona inandığınızı hissettirin.
Kısacası;
Çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde
olun. Ailesiyle sağlıklı iletişim kurabilen, sevgi saygı ortamında
büyüyen çocuklar hem istismara
uğrama konusunda daha az risk
taşırlar, hem de başlarına gelen
olumsuz olaylarda ailelerinden
destek isteyebilirler.

SOKRATES

Kendin pahasına olduktan sonra
tüm dünyayı kazansan eline ne
geçer?

Kimseye hiçbir şey öğretemem,
sadece onların düşünmelerini
sağlayabilirim.

Cahil insan kendinin bile
düşmanı iken, başkasına dost
olması nasıl beklenir?

Hayret etmek bir filozofun hissidir ve felsefe hayret etmekle
başlar.

Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır;
boş bir kabı doldurmak değildir.

Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.

Kendini bil.

Umut her daim vardır.
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Sadece bir iyi vardır: bilgi. Sadece
bir kötü vardır: cehalet.

7
8
9
10
11

Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu
olursunuz, fena çıkarsa o zaman
da filozof olursunuz.

Ağustos 2018
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2
3
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5
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Bir şeyleri değiştirmek isteyen
insan, işe önce kendisinden
başlamalıdır.

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi

DENİZ

BATAKLIK
KURBAĞASI

Deniz iguanası yiyecek
sıkıntısı olunca % 10
oranında küçülerek 1
yıl aç kalabiliyor.

Bataklık kurbağaları 20 ay açlığa
dayanabiliyorlar.
Uzun avlanma dönemlerinde birkaç kurbağa
türünün kasları erir,
karaciğer kütlelerinin
yarısı kaybolur.

AVRUPA
YILAN
BALIĞI

TARDİGRATLAR

İGUANASI

Hayvanların metabolizmalarını
yavaşlatabilme becerisi hayatta
kalmak için olmazsa olmaz… Neredeyse tüm hayvan türleri bir
noktada yiyecek bulma sorunu
ile karşı karşıya kalıyor. Aylar

KIYI
ÇAMUR
ÇULLUĞU

Deniz fili 80 gün aç
kalma potansiyeline
sahip. Dişi deniz filleri
emzirme döneminde
hiçbir şey yemezler,
erkekleri ise daha uzun
süre dayanabilirler.

KARA
AYISI

Amerikan kara ayısı 5
ay aç kalabiliyor… Kış
uykusuna yatan ayılar,
kas kaybını azaltmak
için idrarlarını proteine dönüştürür.

-

Avrupa yılan balığı 4
yıl aç kalabilmektedir.
Yemek yemediğinde
erkek yılan balığının
beden kütlesi yüzde
84’e dişinin ise yüzde
69’a kadar küçülebilir.

Bilindiği kadarıyla
mikroskobik bir omurgasız hayvan olan
Tardigratlar yemek
yemeden 10 yıl
yaşayabiliyorlar.

AFRİKA
AKCİĞERLİ
BALIĞI
Afrika akciğerli balığı
15 ay aç kalabiliyor.
Nehirlerdeki yaşam
alanı kuruyup yiyeceği yok olunca balık
su tekrar akana kadar
kendini çamura gömer.
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Kıyı çamurçulluğu
Kuzey Kutup bölgesine özgü bir kuş… Kıyı
Çamurçulluğu 9 gün aç
kalabilmekte. Yemek
molası vermeden en
uzun on bin kilometre
uçuş rekoruna sahip.

DENİZ
FİLİ

AMERİKAN

Bir koyun ve keçi gibi
yeterince büyük öğünden sonra 2 yıl boyunca bir şey yemeden
yaşayabilir.
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süren kış uykusu ve kilometrelerce süren göç uçuşları besin
sıkıntısının ilk sebeplerinden…
Peki hayvanlar açlığa ne kadar
dayanabilirler? İşte sizin için
derlediğimiz sekiz hayvan türü…

BURMA
PİTONU

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE
ERKEKLERDE BESLENME
NASIL OLMALI?
Bir çift bir yıl boyunca korunmaksızın düzenli birlikte olmasına
rağmen çocuk sahibi olamıyorsa, bu
kısırlık (infertilite) olarak adlandırılır.
Günümüzde gelişen tıp ile birlikte
artık çocuk isteyen çiftler tüp bebek
tedavisi ile çocuk sahibi olabilmekteler. Gelişen tıbbi müdahalelerin
yanında çiftlerin gündelik yaşamlarını düzenlemesi de önemlidir.

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

Bir erkeğin tüp bebek için hazırlanmasının, kadının hazırlanması
kadar önemli olabileceğini biliyor
muydunuz? Sperm sayımının yüksek
olması ve genel sağlık durumunun

dengede tutulması için hazırlanılması son derece faydalıdır. Sorun
yalnızca kadın veya erkekte ya da
her iki tarafta da olabilir. Sağlıklı bir
sperm oluşturmak, çocuğun genetik
yapısını da etkileyecektir.

Erkeklerde hormon
seviyesini düzenlemek
için neler yapılabilir?

Karaciğer fonksiyonları, çevresel
toksinlere maruz kalma, yanlış besin
tüketimi gibi birçok etken hormon
düzeylerinin dengesini bozabilir.
Hormonal dengesizlik erkeklerde
istekte azalma, düşük sperm sayısı
ve düşük seminal sıvı üretimine
neden olabilir.

Hormonları dengede tutmak için basit önlemler alabilirsiniz:
1. Plastik kaplar kullanmayın: Plastik, insan hormonlarını olumsuz etkileyen kimyasal bir malzemedir.
Tüketilen yiyecekler özellikle sıcak olduğunda plastikle etkileşime geçebilir.
2. Organik tercih edin: Organik olmayan ürünlerde
bulunan pestisitler ve sentetik hormonlar erkeklerin
hormonal dengesinde büyük bir etkiye sahiptir.
Pestisitler, vücuttaki östrojeni taklit ederken; et ve süt
için eklenen hormonlar, sisteminizde istenilmeyen
hormonların seviyelerini yükseltir.
3. Soya gıdalarından kaçının: Soya, östrojeni
taklit edebilen ve vücudun hormon reseptör alanlarını
bloke edebilen fitoestrojenler içerir. Soyalı gıdalar,

erkeklerde östrojeni artırabilir. Buna soya sütü, peynir, yoğurt ve benzeri de dahildir. Soya, genellikle
önceden paketlenmiş ekmek, kurabiye, kek, salata
sosu, bitkisel yağ gibi birçok işlenmiş gıdada bulunur.
4. Alkol kullanmayın: Aşırı alkol tüketiminin, sperm
kalitesine zarar verdiği tespit edilmiştir. Eğer yumurta
hücresi; sağlıksız, yanlış biçimlendirilmiş veya hasar
görmüş bir sperm tarafından döllenirse, düşük,
doğum kusurları veya uzun süreli sağlık sorunları
meydana gelebilir. Ayrıca bazı içkilerin içerisinde bulunan şerbetçiotunun, vücuttaki östrojen seviyelerini
de artırabileceği bilinmektedir.

Tüp bebek tedavisine hazırlanırken nasıl bir beslenme
alışkanlığı edinilmelidir?
Beslenme ve egzersiz sağlığın
temelini oluşturur. Vücudunuzdaki her hücre, tükettiğiniz gıdalardan oluşur, bu da genetik yapınızı
yani DNA’yı etkiler. Sağlıklı bir
beslenme düzeni, tüp bebek tedavisine hazırlanırken oluşturabileceğiniz en iyi alışkanlıktır.

Sarımsak:

Brokoli:

Günde 1-2 adet sarımsak, kan
akışını geliştiren, spermleri hasardan koruyan ve
sperm hareketliliğini
geliştiren bir antioksidan
kaynağıdır.

Beslenme düzeninize mutlaka dahil edilmesi gerekenleri
şöyle sıralayabiliriz:

A vitamini eksikliği, düşük
doğurganlığın ortak nedenidir.
A vitaminin eksikliği, spermin
yüzücülüğünü etkiler. Kırmızı
biber, ıspanak, kayısı, tatlı patates,
havuç ve brokoli A vitamini zengini besinlerdendir.

Muz:
Muz, erkek
libidosunu arttırır ve bromelain
adı verilen bir enzim nedeniyle
cinsellik hormonlarını düzenler.
Ayrıca vücudun sperm üretme
kabiliyetini artıracak vitamin C, A
ve B1 de içermektedir.

Nar:
Antioksidanlar ve amino asitler
semen hacmini yükseltir. Bitter çikolata, nar ve bazı tropikal
meyveler antioksidan açısından
zengindir.
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Omega-3 yağ asitleri sperm
sayısını çoğaltır ve kan akışını
artırır. Cevizler, muhteşem bir
omega-3 kaynağıdır. Somon,
tavuk ve kabak çekirdeği de bu
besinlere örnek verilebilir.
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Ceviz:

Haber

Önceliğin can güvenliği olduğunu
söyleyen Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz şunları ifade etti: “Düğün,
cenaze, gezi gibi çeşitli nedenlerle belediyemiz vatandaşlarımıza araç tahsisinde
bulunuyor. Vatandaşlarımız, araçlarımıza
bindikleri andan itibaren canlarını sizlere
emanet ediyorlar. Bundan önce olduğu

gibi ilk amacımız vatandaşlarımızın ve
sizlerin güvenliği olacak. Gideceğimiz
yere geç gidelim ama güvenli şekilde
gidelim. Bu eğitimden umarım en iyi
şekilde istifade etmişsinizdir. Burada
aldığınız eğitimlerin yolculuklarınızda
sizlere büyük faydası olacak. Hepinize
kazasız, belasız bir ömür diliyorum.”

SERVİS
ŞOFÖRLERİ

EĞİTİMLERİNİ

Düğün, gezi ve cenazede
vatandaşların ulaşımını
sağlayan Çekmeköy Belediyesi şoförleri güvenli sürüş
teknikleri eğitimi aldı. Kara
yolu ulaşımının güvenliği için
uzmanlar tarafından verilen
eğitimlerde, olası risk ve tedbirler konusunda bilinçlendi-

rilen şoförler, eğitim sonrası
sertifika almaya hak kazandılar. Eğitim programını başarıyla tamamlayan
şoförler, sertifikalarını Taşdelen kademe binasında düzenlenen programda Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan aldılar.
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Çekmeköy
Belediyesi’nin
servis şoförleri,
2018 yılı eğitimlerini
tamamlayarak
sertifikalarını aldılar.
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TAMAMLADI

İki Şiir Bir Şair

Köşe Yazısı

ATİLLA İLHAN
15 Haziran 1925’te İzmir’de
dünyaya geldi, Atilla İlhan.
İlk ve ortaokul eğitimini babasının mesleği dolayısıyla farklı şehirlerde aldı, İzmir
Atatürk Lisesi’nde okurken ve
henüz 16 yaşındayken şiir tutkusu yüzünden (Nazım Hikmet’in şiirlerini okuduğu için)
okuldan uzaklaştırılarak 2 ay
hapis yattı. Eğitim hayatının
bittiği düşünüldüğü dönemde
Danıştay kararıyla tekrar okuma hakkını kazandı ve İstanbul Işık Lisesi’ne yazıldı. Lise
son sınıfta şiir yarışmasında
ikinci olmasıyla şiir tutkusu
kamçılanan şairimizin İstanbul
Hukuk Fakültesi’nde okurken
(1946) “Yığın” ve “Gün” dergilerinde şiirleri yayınlandı. İki
yıl sonra ise “Duvar” isimli ilk
şiir kitabını kendi imkanlarıyla yayınladı. Bu yıllardan sonra
ise hayatının hareketli döneminin başladığını söyleyebiliriz;
1949’da Nazım Hikmet’i kurtarma hareketinde aktif rol
alarak Paris’e gitti ve gözlemlerinin sonucu olan eserler ortaya koydu. Artık sık sık Paris’e
gidecek tabiri caizse bir ayağı
hep orada olacaktı. 1953 yılında Vatan Gazetesi’nde sinema
eleştirisi yazılarıyla ünlenen
Atilla İlhan askerlik dönemi
sonrası kısa bir dönem de
olsa tamamen sinema üzerine
çalışmalar gerçekleştirdi. 60’lı
yıllar sonrası İzmir Demokrat

Gazetesi’nin
başyazarlığını
üstlendi ve şiir çalışmalarına
devam etti. 1968’te ise 15 yıl
sürecek bir evlilik gerçekleştirdi ve evlilik dönemine kadar
yaşantısı Paris-İzmir-İstanbul
döngüsünde devam etti. Evlilik dönemi boyunca ve sonrasında birçok esere imza attı,
senaryo yazma, roman, şiir
gibi sanatın birçok dalıyla ilgilendi. Çok üretti, çok sevildi.
Üstat, yakın tarihte yayınlanan
Sekiz Sütuna Manşet, Kartallar Yüksekten Uçar, Yarın Artık
Bugündür gibi dizilerin de senaryo yazarı... Ortaya koyduğu eserlerde ana temanın;
gözlemleri, yaşadıkları ve tecrübeleri üzerine olduğunu
söylemek mümkün.
Sevdikleriyle son buluşma noktası
1996 yılı itibariyle Cumhuriyet
Gazetesi’ndeki yazı köşesidir.
2005’in 11 Ekiminde adından
bolca bahsettirecek eserler
bırakarak hayata veda etmiştir.

Eserleri:
• Şiir: Duvar, Sisler Bulvarı,
Yağmur Kaçağı, Ben Sana
Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak
Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde
Var Hüzün, Korkunun Krallığı,
Ayrılık Sevdaya Dâhil.
• Roman: Sokaktaki Adam,
Zenciler Birbirine Benzemez,
Aynanın İçindekiler (“Bıçağın
Ucu / Yaraya Tuz Basmak / O
Karanlıktaki Biz / Sırtlan Payı /
Dersaadet’te Sabah Ezanları”
bu serinin romanlarıdır), Kurtlar Sofrası, Allah’ın Süngüleri,
Fena Halde Leman, Hoca
Hanım Vay.
• Gezi: Abbas Yolcu.
• Senaryoları: Yalnızlar
Rıhtımı, Ateşten Damla, Şoför
Nebahat, Devlerin Öfkesi, Rıfat
Diye Biri, Ver Elini İstanbul.

AYSEL GİT BAŞIMDAN
Aysel git başımdan ben sana göre değilim
Ölümüm birden olacak seziyorum.
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Aysel git başımdan istemiyorum.
Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün
Dağıtır gecelerim sarışınlığını
Uykularımı uyusan nasıl korkarsın,
Hiçbir dakikamı yaşayamazsın.
Aysel git başımdan ben sana göre değilim.
Benim için kirletme aydınlığını,
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Islığımı denesen hemen düşürürsün,
Gözlerim hızlandırır tenhalığını
Yanlış şehirlere götürür trenlerim.
Ya ölmek ustalığını kazanırsın,
Ya korku biriktirmek yetisini.
Acılarım iyice bol gelir sana,
Sevincim bir türlü tutmaz sevincini.
Aysel git başımdan ben sana göre değilim.
Ümitsizliğimi olsun anlasana
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim.
Sevindiğim anda sen üzülürsün.
Sonbahar uğultusu duymamışsın ki
İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş,
Uzak yalnızlık limanlarına.
Aykırı bir yolcuyum dünya geniş,
Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki.
Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş.
Sakın başka bir şey getirme aklına.
Aysel git başımdan ben sana göre değilim,
Ölümüm birden olacak seziyorum,
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim.
Aysel git başımdan seni seviyorum...

SANA NE YAPTILAR
O sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi
Bir bıçağın ağzında yürür gibiydin
Demirlerin soğukluğu soluk dudaklarında
Gözlerinde karanlığı dar hücrelerin
Seni görür görmez özgürlüğümden
utandım
Söyle ne içersin çay mı kahve mi
Çok değişmişsin birden tanıyamadım
Saçların uzundu omuzlarına akardı
Gönlümüz şenlenirdi sarışınlığından
Onlar mı kestiler sen mi kısalttın
Gülerdin içimize aylar doğardı
Görünmez dağların arkasından
Eski gülümsemeni beyhude aradım
O sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi
Çok değişmişsin birden tanıyamadım
Bir çay içer misin yoksa kahve mi
Kibritim yok demek cıgaraya başladın
Ellerin de titriyor bir şeyin mi var
Böyle bir kız değildin sen eskiden
Sana ne yaptılar sana ne yaptılar
Kirpiklerin ıslanıyor durup dururken
O sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi
Çok değişmişsin birden tanıyamadım
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KIYAFETLERİMİZİ SEÇERKEN
HANGİ RENKLERİ KULLANMALIYIZ?
Evimizde, ofisimizde, arabamızda,
dolabımızda... Renkler, hayatımızın
her alanında. Fakat çoğu zaman
renkleri bilinçsizce kullanıyoruz.
Oysaki bilmeden kullandığımız her
renk bizde ve karşımızdaki insanlarda olumlu ya da olumsuz duygu
değişimlerine sebep olabiliyor. Bu
duygu değişimleri, renk titreşimlerinin oluşturduğu fiziksel etkilerden
kaynaklanıyor. Bazı renkler daha fazla titreşim yayıyor, bazıları daha az.

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

Sarı:
Sıcak renklerdendir.
Florasan özelliği vardır ve
dikkat çeker. Biraz da geçiciliği temsil eder. Taksilerin
sarı olması bundan kaynaklanır. Sarı batıl inançta
hastalık ve hüznü temsil
etse de aslında çok daha
güzel anlamları vardır. Sinir
sistemini uyarıcı özelliğinden dolayı insanı zinde tutar ve enerji hissi verir. Aynı
zamanda hafızayı güçlendirir. Kıyafet seçimlerinizde
zinde ve canlı kombinler
için sarının farklı tonlarını
deneyebilirsiniz. Özellikle
yaz ayları için limon sarısını
kombinlerinize dahil edin.

Yeşil:
Huzur ve dengenin rengidir. Doğayı ifade ettiği
için rahatlatıcı ve teskin
edici bir özelliği vardır.
Yenileyici ve depresyon
azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple
yeşil giydiğiniz günlerde
karşınızdaki insanlara
güzel enerji verirsiniz.

Mor:

3 ana renkten ikisi olan
magenta (kırmızı) ve
cyan (mavi) renklerinin
karışımı olan bir ara
renktir, mor. Kırmızının
enerjisi ve mavinin
sakinleştirici etkisini
bünyesinde barındırır.
Farklı anlamları da
var ama en bilineni
ihtişamın ve lüksün
sembolü olması. Mor
ve tonlarını özellikle
davet kombinleri için ve
abiye elbiselerde tercih
edebilirsiniz.

Beyaz:

Beyazın anlamını hemen hemen herkes bilir.
Masumiyet ve temizliğin sembolüdür. Yeni
başlangıçları betimler.
Bundandır ki gelinler
beyaz gelinlik giyer,
doktorlar da beyaz
önlük. Aynı zamanda
tarafsızlık sembolüdür.
Beyaz bayrak sallama da
buradan gelir. Beyaz bizi
iyiye iter. Zihnimizi temizler, davranışlarımızı
ve hayatımızı düzene
sokmamıza katkı sağlar.
Bu sebeple kıyafetlerimizde de olabildiğince
çok kullanabiliriz. ☺

Siyah:

Mavi:

Enginlik ve derinliğin rengidir. Güven
duygusunu en çok
çağrıştıran renklerden biridir. Yurtdışında yapılan bir ankete
göre doğduğumuzdan
beri en fazla maviyi gördüğümüz için
(gökyüzünün rengi olması sebebi ile)
bizde güven ve aidiyet
duygusu oluşturuyormuş. Mavi ailesinden

ise kadınsılığı temsil
eder. Pembe neşe ve
mutluluk verir. Sakinleştirici ve yatıştırıcı etki
oluşturur. Bu nedenle
tedavi merkezlerinde ve
hapishanelerde kullanılır, hasta bakıcıların
üniformaları da bu sebeple pembedir. Yapılan
bir diğer araştırmaya
göre pembe giyenlere
ödemelerin daha kolay
yapıldığı tespit edilmiş.
Ofiste maaş günü geldiğinde pembe giymeyi
deneyebilirsiniz. ☺

Pembe:
Pembenin tatlı tonu
sevimliliği çağrıştırdığı
için kız çocuklarının
rengi olarak bilinir.
Koyu tonu olan fuşya

Zarafet, ağırbaşlılık ve
tutkuyu temsil eder.
Aynı zamanda gücün
ve hırsın da rengidir.
Ayakları yere basan,
sağlam bir insan imajı
verir. Takım elbiselerde
ve makam araçlarında
çok kullanılır. Diğer yandan bulunduğu ortama
gizemli bir hava katar.
Kıyafet seçimi yaparken siyahın sizi olduğunuzdan daha zayıf
göstereceğini de göz
önünde bulundurun.

Gri:

Uyumluluğu temsil
eder. Gri renk gerçek
anlamda da hemen
hemen her renk ile
uyum gösterebilir. Ne
var ki yaratıcılığı çok
desteklemediğinden
mutlaka farklı bir renk
ile kombinlenmesini
tavsiye ediyorum. Tek
başına kullanıldığında
uzaklaştırıcı bir etki
oluşturabilir. Çünkü
bulanıklılığı, sis ve
karamsarlık gibi olumsuz şeyleri çağrıştırabilir.
Kombin yaparken gri ile
hardal sarısı, mor, gül
kurusu renklerini göz
önünde bulundurabilirsiniz.

Kahverengi:

Toprağın rengi olduğu
için doğal ve organik
yaşamı çağrıştırır. Bu
sebeple yeşil ve mavide
olduğu gibi güven hissi
oluşturur. Ait olduğumuz dünyaya yakın hissettirir. Bir araştırmaya
göre, kahverengi giysiler
giydiğimizde karşımızdaki insan kendisini
daha rahat hissediyor
ve daha rahat iletişime
geçiyormuş. Dolayısıyla
kahverengiyi de kombinlerimizde sıklıkla
kullanabiliriz.

59

58

Peki biz kıyafetlerimizi seçerken
renklerin yaydığı bu enerjiye dikkat ediyor muyuz ya da giydiğimiz
herhangi bir kıyafetin karşımızdaki insanda oluşturduğu olumlu
ya da olumsuz etkilerinin farkında mıyız? Gelin hangi renk hangi
anlama geliyor, birlikte bakalım…

rengi. Samimi, sıcak ve
sosyal bir ortam yaratır.
Kafeteryalarda bu sebeple fazlaca kullanılır.
Aynı şekilde aktif spor
markaları da turuncuyu
sever. Özellikle logolarında kullandıklarını
görebilirsiniz. Yaşam
alanınızda kullanacaksanız, turuncuyu
dengeli kullanmalısınız.
Örneğin duvarlarda
yoğun turuncu kullanımı mekanı küçük
gösterir ve sizi sıkabilir.
Aynı şekilde kıyafet tercihlerinizde de dengeli
bir turuncu kullanımından yana olun. Zıt
renklerle kombinleyerek
kontrast oluşturabilirsiniz. Örneğin saks
mavisi, mor gibi renklerle turuncuyu bir araya
getirebilirsiniz.

lacivert de aynı şekilde güven duygusu
oluşturuyor. Bankacılar
ve siyasetçilerin hep
lacivert giymesininin
sebebini de böylelikle
anlamış oluyoruz. Diğer
yandan mavi rengin
bize suyu hatırlatması,
serinlik ve ferahlık hissi
de yaratıyor. Yaz koleksiyonlarında kullanılan
marin teması da buradan geliyor. Sizler de
yaz ayları için mavi renkten bolca yararlanabilirsiniz. Mavinin farklı
tonlarını kombinlerinize
dahil edebilirsiniz.
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Kırmızı:

Sıcak renk kategorisinde olan
kırmızı, retinada en çok titreşim
yapan renktir. Kan basıncını artırır
ve vücut ısısını harekete geçirir.
Enerji ve coşku verir. Ancak uzun
süre kırmızıya bakmak biyolojik açıdan rahatsız eder ve
bir süre sonra asabiyet
yaratabilir. Günlük kombinlerinizde kırmızı rengi
dengeli kullanmanızı
öneriririm. İş hayatında
ya da ön planda olmanızı gerektirecek organizyonlarda ise baştan
aşağı kırmızı
giyiyorsanız,
yine dikkati
başka bir
yere çekecek
aksesuarlarla
stilinizi tamamlayın. Siyah ve griyi
kullanabilirsiniz.

Öyle ki yüzyıllar önce Uzakdoğu’da
renk terapisi bir tedavi yöntemi
olarak kullanılmış ve pek çok hastalık
üzerinde iyileştirici etkisi olmuştur. Günümüzde de halen renklerin
iyileştirici etkileri üzerine sağlık araştırmaları yapılmaya devam etmektedir.

Renklerin psikolojimiz üzerindeki bu
önemli etkileri, pek çok sektöre de kapı
açıyor. Özellikle pazarlamacılar marka çalışmalarına yön verirken renklerin insanda oluşturduğu psikolojik
davranışları fazlasıyla dikkate alıyor.
Mağaza vitrinleri, satış elemanlarının
giysileri, indirim zamanı kullanılan
renkler, logolar vs. hepsi bize bir şeyleri çağrıştıracak şekilde kullanılıyor.

Turuncu:
Neşenin ve dinamizmin

Köşe Yazısı

Röportaj

- Aile içinde uyuşturucu madde
kullanan bir üyenin varlığı,
- Aile içi iletişim eksikliği,
- Baskıcı ve ilgisiz aile,
- Aile içinde gencin özdeşim kurabileceği bir bireyin olmaması,
- Aşırı koruyucu, kollayıcı aile.

Sorunlu bir anne baba ilişkisinin
olduğu bir ortamda büyüyen
çocuğun, diğer bireylere oranla suç işlemeye daha meyilli
olduğu doğru mudur? Aile hayatı bireyin ruhsal yaşantısına
nasıl etki eder?

ARİF
VERİMLİ
Kuşkusuz insan psikolojisi incelenmeye, üzerinde araştırma yapılmaya değer konulardan
biri. Fakat teknolojik gelişmelerle gündelik yaşantımıza giren yeniliklerin hayatımızı
daha kolay ve yaşanılır kılması; insanoğlunu
kötü alışkanlıkların, tatminsizlik duygusunun
ve ideal eksikliğinin pençesine düşürdü ve
psikoloji, toplumların geleceği için çok daha
da önemli bir alan haline geldi. Bu bağlamda insanın ruh hali üzerinde yapılan incelemeler sayesinde modern hayat içerisinde var

olmaya, kendini bulmaya ve yaşadığı topluma uyum sağlamaya çalışan bireyin ruh hali
ve davranışları temellendirilmeye başlandı.
Biz de Çekmeköy2023 dergisi olarak psikiyatri alanında çok değerli çalışmaları bulunan
ve uzun yıllardır televizyon programlarında
danışmanlık hizmeti veren Psikiyatrist Profesör
Doktor Arif Verimli hocamızla insan psikolojisi, pedofili, takıntılar, futbolda holiganizm
ve stres konuları üzerine istifade edeceğinizi
düşündüğümüz bir röportaj gerçekleştirdik.

ve zorlu bir dönemden geçen bir
kadın hastamın elinden tuttum ve
onun yıllar içerisinde bir kurumda
genel müdür olmasına şahit
oldum. Ben hastalarımla hep iç içe
olmak istedim. Onları hep benimsedim. O yüzden bu mesleği seçtim.

Genç nesli alkol ve uyuşturucudan alıkoymak için çalışma-

larda bulunuyorsunuz. Tedavi ettiğiniz gençlerde kötü
alışkanlıklara olan eğilimin
çocukluk dönemiyle bir alakası
olduğunu tespit ettiniz mi?
Hayır, aslında böyle bir tespitim
yok. Riski arttıran faktörler tabii ki
var. Bunları sıralarsak eğer:
- Parçalanmış, boşanmış aileler,
- Ebeveynlerden birinin kaybı,

Son zamanlarda NLP, psikoterapi, hipnoterapi gibi terapi yöntemleriyle olumsuz
bilinçaltı kayıtlarının olumlularıyla değiştirildiği iddia
edilmekte. Bilinçaltı kayıtlarını
gerçekten değiştirmek mümkün müdür?
Bilinçaltı kayıtlarının değiştirildiğini
ve bunun için yöntemler geliştirdiğini iddia etmek tamamen bir
şovdur. Böyle bir tedavi şekli ve
bildiğimiz bir yöntem yok. İnsanın
mental sürecindeki sorunlarının
en etkili tedavi şekli ilaç tedavisiyle birlikte uygulanabilecek
yapılandırılmış
psikoterapilerdir,
ancak önüne gelen de psikoterapi yapamaz. Bunun için çok ciddi
eğitimler almak ve donanım sahibi
olmak gerekir. Çünkü ileride bunlar çok büyük sorunlar teşkil edebilir.

Toplumda birkaç yıldır “çocuk
istismarı” suçlarında inanılmaz
bir artış gözlenmekte. Bu artışı
belirli bir sebebe bağlayabilir
miyiz ya da azaltmak için hangi alanlarda, ne tür çalışmalar
yapılabilir?
Arttı denemez çünkü artık bilgilenme ve bilinçlenme arttığı için

Toplumda
artan
eğilimi
gösteren
suç
oranlarının
kolektif bilinçaltıyla bir ilgisi
var mıdır?
Bana sorarsanız hayır. Ama bazı
sosyoloji ve sosyal psikoloji profesyonellerinin farklı tezleri olabilir.
Ben suçun artışını en çok madde
kullanımındaki artışa, silahlanmaya ve tedavi edilememiş psikiyatrik
sorunlara bağlıyorum.

Günlük yayın akışında izlenen
televizyon
programlarının
suça teşvik etme ya da suç
işlemekten alıkoyma etkisi var
mıdır? Televizyon programlarının topluma hangi yönde
etki ettiğini düşünmektesiniz?
Televizyonun suça teşvik ettiği
ya da suçtan alıkoyduğu gibi bir
tartışma konusunu halka sorsak
daha iyi olur. Çünkü ben televizyonun haber verme, eğlendirme,
tanıtım ve bilgilendirme özelliklerinin dürüstçe yapılırsa kesinlikle
hızlı sonuç veren bir eğitim mecrası olduğunu düşünüyorum. Ben
televizyon sayesinde toplumun
psikiyatriye ve hastalarına bakışını
olumlu yönde etkilemiş bir doktorum. Şu anda katıldığım ve Türkiye’nin en çok izlenen reality
haber programı Müge Anlı ile Tatlı
Sert isimli programın da topluma
büyük katkı sağladığını düşünüyorum.

Ruhsal sağlığı yerinde bir
toplum yaratmanın ön koşulu
nedir?
Anaokulundan başlayan ruh sağlığı
taramasının yapılması, ailelerin
sosyal hizmet uzmanları tarafından sürekli denetlenmesi, madde bağımlılığının azaltılması için
yapılan çalışmaların arttırılması ruh
sağlığı yerinde bir toplum yaratmanın ön koşuludur.

Ünlü
düşünür
Descartes
“Beyinde tek sayıda bulunan
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17 yaşında tıp eğitimine başladım.
O gün bu gündür mesleğimi ve
hastalarımı çok sevdim, her şeyin üzerinde tuttum. Avukat ya da
mühendis bir Arif Verimli’yi açıkçası
ben de çok merak ediyorum.
Hastalarım için kanımca sayısız
şeyler yaptım. Bir tane örnek vereyim: Boşanma aşamasında olan

PEDOFİLİNİN
DÜŞMANI
ANNEDİR

kötülüklerden koruyorum diye
çocuğun boğazını sıkmayacak,
çocuğu
kişiliksizleştirmeyecek.
Anne kadife eldiven giymiş demir
bir el olacak.
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Sizi psikiyatri alanında ihtisas
yapmaya yönlendiren nedir?

Eğer genetik bir yatkınlık varsa, geçirilmiş menenjit, ağır kafa
travması ya da ağır ateşli bir
hastalık gibi organik beyin sendromuyla ilgili bir ağır hastalık söz
konusuysa; bunun yanında mental retardasyon, tedavi edilmemiş
hiperaktivite ve madde kullanımı
dürtüselliği ve suç eğilimini arttırır.

kimse gizlemiyor ve bu kesinlikle
çözüm için daha doğru işler yapmamızı sağladı. Pedofili: bir cinsel
dürtü bozukluğu olup çocuklara
karşı cinsel haz duyma, fanteziler
kurma, cinsel eylem ve davranışta
bulunmadır. Ergen olmamış küçük
çocukların cinsel nesne olarak
seçildiği bir insanlık suçudur. Türk
Ceza Kanunu 77. maddesinde
çocukların cinsel istismarını “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar”
kapsamında
değerlendirmiştir.
Bu sebeple ailenin rolü, annenin
önemi burada devreye giriyor.
Anne bu sapığı ve özelliklerini bilecek ki önlemini alacak. Amerika’da yapılmış kapsamlı ve çok
denekli bir araştırma çocuğu cinsel saldırıdan annenin dikkatinin ve
uyanıklığının koruyabildiğini göstermiştir. Çünkü çocuk eylemin ne
olduğunu adlandıramayabilir. Saldırının kendi zararına
dönük bir cinsel eylem olduğunu
fark etmeyen çocuk başına geleni anlatmayabilir. Anne anlayacak,
anneye güvenilecek, anne eğitilecek. Ben şahsen bu araştırma ve
kendi kişisel yaşam birikimimim doğrultusunda şunu rahatlıkla
söyleyebilirim:‘‘Pedofilinin
düşmanı annedir.’’ Ama tabi anne
de pedofili değilse ki böyle bir durum neredeyse yok denecek kadar azdır. Çocuğun hal ve hareketlerinden şüphelenen annenin
bu konuda kıyameti koparması
hemen psikiyatrik ve adli yardım
araması ortalığı yıkması elzemdir. Çocuk hırçın, hareketli, sürekli
ağlıyor ya da tam tersi sessizleşen bir ruh haline büründüyse
dikkat etmek gerekebilir. Çocuk
bir cinsel saldırıya uğradığı durumda korkup/korkutulup anlatmasa bile bunu davranışlarıyla ve
gözleriyle belli edecektir. Lütfen
her gün çocuğunuzun gözlerine
bakın. Çocuk depresiftir. İştahı
kesilir, uyku düzeni bozulur, gece
kalkmayan çocuk kabus ve gece
terörü gibi bir tabloyla uyanabilir.
Ağlamaları olur, gece alt ıslatması
görülebilir, etrafa veya kardeşine
saldırır, kırıcı ve agresiftir. Ama
eylemin gerçekliği fiziksel/ruhsal
muayene ve uygulanacak testlerle kanıtlanacaktır. Aşırı endişeli
ve korumacı anne de çocuğumu
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epifiz bezinin insan vücudunun ve ruhunun birleştiği
yer olduğunu’’ söyler. Kişilerde
görülen ruhsal bozuklukların
epifiz bezindeki herhangi bir
aksaklıktan kaynaklanma ihtimali nedir?
Büyük düşünür Descartes’a saygılar ancak tam olarak böyle
bir şey diyemeyiz. Ruh ve sinir
hastalıkları bir beyin hastalığıdır.
Beyin muhteşem ve karmaşık, çok
değişik lob ve bölümleri olan bir
organdır. Epifiz bezi, nam-ı diğer
üçüncü göz, tüm ruh sağlığıyla
ilişkilendirilemez. Kısmi olarak etkisi olsa dahi bundan bütünüyle
bahsetmemiz imkansızdır.

Akıl sağlığını yitirmek sonradan oluşabilen bir durum ise
bu noktaya gelmiş bir insanın
tedavi yöntemiyle eski haline
dönmesi mümkün müdür?
Psikiyatrinin konusu, işlevi ve
çalışma alanı da bu değil mi zaten?
Akıl sağlığı kelimesini asla kullanmamayı tercih ederim. Ruh sağlığı
demek daha doğru olacaktır. Ruh
sağlığı bozulmuş biri psikiyatrik tedaviyle bozulmadan önceki haline
hatta daha iyi mental işlevlere ve
ruh sağlığına kavuşturulabilir.

- Çocuklukta oluşan ve yerleşen
mizaç unsurları,
- Merkezi sinir sistemi bozuklukları,
- Anne ve babanın çocuk yetiştirirken sergiledikleri tutum,
- Kültürel faktörler,
- Fiziksel çevre,
- Beyin hastalıkları,
- Biyolojik faktörler,
- Psikoanalitik faktörler (Bilinçaltı
faktörler).
Stres yönetilebilir, tedavi edilebilir. Tükenmişlik sendromu ve
depresyon ise strese bağlı olarak
görülen durumdur.

Psikoloji ve psikiyatrinin diğer
ana bilim dalları olan ilişkisi
hakkında düşünceleriniz neler?

Çok fazla kişisel gelişim kitabı
olması sizi kaygılandırıyor mu?

Psikolojiyle ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü benim alanım
değil. Psikoloji normal insan
davranışlarını inceleyen ve tedavi
yetkisi olmayan bir sosyal bilimdir.
Klinik psikoloji doktorası yapanlar
psikiyatri kliniğinde bir psikiyatristin liderliğinde çalışırlar. Psikiyatrinin ise bir tıp anabilim dalı
olması sebebiyle diğer tüm tıp
anabilim dallarıyla ilişkisi vardır. Ve
bence muhakkak her psikiyatrist
felsefeyle ilgilenmelidir.

İnsanlar başka şeylerle uğraşacaklarına, onun bunun dedikodusunu yapacaklarına, sağa sola
saldıracaklarına kişisel gelişim
kitabı okusunlar. Fakat eğitimli eğitimsiz, uzman ya da değil
herkes kişisel gelişimci oldu. Bu
beni kaygılandırmasa da saçma ve
gülünç geliyor. Çünkü bu tip kitaplar kişiliği değiştirmez, mental
süreçleri değiştirmez, ehil ellerden
çıkmamışsa tam tersi etki gösterebilirler. Bu anlamda kaygılanabilirim.

Kişisel gelişim kitapları hakkında temel düşünceleriniz neler?

Takıntılar nedir? Nasıl önlenebilir?

Evinizi, anahtarlarınızı, ütünüzü,
prizlerini, arabanızı, yemek ocağını, pencerelerinizi, yatak altlarını,
musluklarınızı gün içerisinde defalarca kontrol edip emniyetinden asla emin olamıyor musunuz?
Kendinizi sürekli kirli hissedip aşırı
bir şekilde ellerinizi su ve sabunla
yıkıyor (günde 30-35 kez), abdest
alırken aldığınız abdestten asla
tatmin olmuyor ve abdestinizi defalarca mı tekrarlıyorsunuz? Aklınıza takılan, elinizde olmaksızın
zihninizden sürekli geçen, aşırı
rahatsız eden ve kendi çabanızla uzaklaştıramadığınız bir takım
gerçek ve ahlak dışı fikirlerle mi
yaşıyorsunuz? Aşırı evhamlı, ters,
olumsuz fikirler yürüten biri mi-

siniz? Batıl ve takıntılı bir şekilde bir
takım objeleri uğur sayıp otomobil
plakalarından kelimeler mi üretiyorsunuz? Sayıların anlamlarına
takıp önleyemediğiniz şekilde, tek
veya çift olarak uğur getirdiğine
inanarak mı hareket ediyorsunuz?
O
halde
Obsesif-Kompülsif
Bozuklukla
karşı
karşıyasınız.
Obsesif-Kompülsif
Bozukluklar çok ciddi Psikiyatrik rahatsızlıklardır. Toplumlarda görülme
oranı % 3-5 tir. Bu oran ülkemizde
% 5-7 gibidir. Obsesif-Kompülsif
Bozukluklar kesinlikle bir hekim
kontrolünde, ilaç ve psikoterapiyle
tedavi edilmelidir. 2002 senesinde
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi
Ayaktan
Tedavi
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Bazı kelimeler vardır herkes tarafından anlaşılır, bir yorum yapılır ama
tanımla dense herkes kendince bir
tanımlama yapar. İşte stres tam

da böyle bir kelime... Sokakta 100
kişiye sorun en az 70’i stresliyim
der ama stres ne deseniz bilimsel
olmayan birtakım şeyler söyleyecektir. Stres duygusal yüklenmedir. Bütün dünyada, bütün kültürlerde herkesçe bilinen ve aynı olan;
yüklenme, zorlanma ve gerilmeye
yol açan yaşam olaylarına stres
denir. Yani kişinin planlarını ve
yaşamsal programını zorlaştıran;
kaldıramayacağı, katlanmak için
yapabileceğinden fazlasını yapmaya zorlanmaktır. İnsanın yaşanmış bitmiş olan kötü
ve acı hatıraları, güncel olaylardan
hareketle bugüne asla taşımaması gerekir. Bu olaylarla karşı
karşıya kalındığında gerçeklik ilkesi doğrultusunda bu hadiselerle
baş etmeyi, göğüs germeyi, üstesinden gelmeyi mümkün kılan,
gerçekçi mekanizmaları insanlara
sunarlar. Gerçek bir yaşam olayına
kulak tıkamak, göz yummak gibi
sağlıklı sayılmayan inkar yöntemlerini önermezler. Strese yol açan
faktörler şunlardır:
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Günümüzün temel sorunları
olan depresyon, stres, tükenmişlik sendromunun başlıca
sebepleri nedir? Tanı ve tedavi konusunda nelere dikkat
edilmeli?
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lisansının ardından klinik psikoloji doktorasını yaptıktan sonra bir
psikiyatri kliniğinin değerli elemanı
olabilir ve kariyerine bu şekilde devam eder. Burada bir psikoloğun
yasaları, hukuki meslek örgütlerinin çizdiği yasaları gözeterek
davranmasını ve donanımlı olmasını isterim. Bu doğrultuda ofi-

simizi tüm psikoloji öğrencilerine
stajyer olarak açıyoruz ve onları
mesleki anlamda destekliyoruz. İyi
bir psikiyatr olabilmek için de şunları söyleyebilirim: Öncelikle bilgili
olmalı, hekim olmalı, vücudu çok
iyi bilmeli, nörolojiyi de çok iyi
anlamda bilmelidir. Çünkü nörolojiyi iyi bilmeyen psikiyatr değer-

lendirme yapamaz, zorluk yaşar.
Psikiyatrın ayrıca uluslararası
literatürü çok yakından takip etmesi ve bilmesi gerekmektedir.
Diğer önemli bir husus da meslek
etiği olarak psikiyatrların insanlara
din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş
ayırt etmeksizin yaklaşımı olmalı.

KISA KISA SORULAR
Hobileriniz neler?
Çok uzun süredir Science ve Mind dergilerine
aboneyim. Bu dergileri yıllardan beri okumaktan
keyif alıyorum. Büyük bir el yapımı gemi koleksiyonum var ve kürek çekme sporunu amatörce
yapmaktan keyif alırım.

En son okuduğunuz kitap?
Reha Çamuroğlu - İsmail

En çok sevdiğiniz yazar?
Ünitesi’ne başvuran ve tedavileri
başarıyla tamamlanan 9000 hasta içerisinde Obsesif-Kompülsif
Bozukluk teşhisiyle tedavi gören
150 hastanın demografik özelliklerine baktığımızda başvuruların
en çok İstanbul’dan yapıldığı (%
85), en çok ev hanımlarının bu tedaviyi gördüğünü (%70) saptamış
bulunmaktayız. Obsesif-Kompülsif Bozukluklar mutlaka bir psikiyatrist tarafından teşhis edilmeli,
ilaç tedavisi başlamalı ve sorunun
kaynağı bilimsel olarak belirlenmelidir. Takıntı ve evhamlar hafife
alınmamalı ve toplum tarafından
da tanınmalıdır. Çünkü ciddi bir
psikiyatrik rahatsızlıktır. Hasta tedaviye genellikle olumlu cevap
verir.

Psikoloji bölümünü seçmek
isteyen veya psikiyatri alanında
uzmanlaşmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Psikolog
olurken
öncelikle
etik değerlere saygılı, yasalar
çerçevesinde mesleğini icra etmek önemlidir. Psikolog ölçülü
ve donanımlı olmalıdır. Psikolog olmak isteyen birey psikoloji
bölümünü bitirdikten sonra yüksek

Mesleğinizin en güzel yanı?
Sır paylaşmak, gülmeyen yüzü güldürmek, insanların ruhuna ve yüreğine dokunabilmek.

En büyük hayaliniz?
Cumhurbaşkanlığına bağlı Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Müsteşarlığı kurulması. Mesleğimi
dünya standartlarında yapabilmek ve okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması.

Arİf Verİmlİ kİmdİr?
Arif Verimli, 1 Haziran 1954 tarihinde Antalya’da
dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antalya’da bitir�
dikten sonra Üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde okudu ve 1977 senesinde buradan mezun oldu.
Buradaki eğitiminin hemen ardından psikiyatri asistanı
olarak psikiyatri dalında yüksek lisans yaptı ve 1982 sene�
sinde psikiyatrist oldu. 1983 senesinde, askerlik vazifesinden
sonra, zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’ne Başasistan olarak atanan Verimli, 1994 senesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nin başhekimliğine getirildi. 2003 senesine
kadar bu görevi sürdürdü. Başhekimlik yaptığı dönemde
kurduğu Evlilik Danışma Merkezi, UMATEM, 182
Umut Işığı Hattı, İntihar Müdahale Merkezi şu an hâlâ
hizmet vermektedir. 2004 senesinde emekli olan Verim�
li, 2005 senesinde profesör unvanı aldı. 2005 - 2011 yılları
arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yaptıktan

sonra halen muayenehanesinde serbest doktorluğa devam
etmektedir. Arif Verimli, uzun yıllardır Müge Anlı’nın
sunuculuğunu üstlendiği “Tatlı-Sert” isimli programda
danışman psikiyatr olarak görev almaktadır. 1978 yılında
Aydan Hanım’la evlenen Arif Verimli’nin 1980 doğumlu
Ural ve 1984 doğumlu Aras olmak üzere iki çocuğu vardır.

Röportaj – Fevzi Özmen
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Bilinçaltında aşağılık kompleksi yaşayan kişiler bir yeteneklerini
geliştirerek aşağılık kompleksini
aşmaya çalışırlar. Bu basit örnekte
olduğu gibi bu psikolojik savunma

yol açacak olan karşı takımı yıkar
geçer. Futboldaki şiddetin en temel sebebi budur. Spor aktivitelerini izleme kökünden başkalaşarak
kitlelerin izlemekten keyif aldığı,
rahatladığı bir aktivite ve endüstri
halini aldı. Bu yüzden maça gelen
taraftar kafasında günlerin gerginliğini ve endüstri toplumunun
yorgunluğunu da yanında getirir.
Sporun bu rahatlatıcı tarafıyla stat
kapısından girildiği an birikimlerini boşaltmaya hazırdır taraftarlar.
Stat kapısından girince toplumsal
değerleri ifade eden otokontrolü
yani el frenlerini dışarıda bırakıyorlar.

Uyumak. ☺
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Futbolda çok yaygın olan holiganizm hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?

mekanizmasına yüceltme mekanizması denir. Spor ve rekabet
aslında
bilinçaltındaki
şiddet
eğilimlerini kapatıcı bir yüceltme
mekanizması olarak davranışlarda
yer alır. Tarihte iki ordunun karşılıklı
olarak çarpışması yerine seçilmiş iki dövüşçünün kavgası sonucu
belli eder. İşte spor temelde saldırganlık şiddet ve rekabet dürtülerinin bir defansı olup kökünü şiddet
ve saldırganlıktan alan ama onu
gizleyen, olumlu hale getirip sunan, kabul edilebilir bir yüz kazandıran psikolojik bir mekanizmayı kullanır. Ayrıca özellikle birey
anlamında benlik sayısı düşük,
kendisini geliştirmemiş ya da
toplumun gelişme koşulları sunmadığı bireyler taraftarlık kimliği altında bir değer kazanırlar. “Kendisi için hiçbir şey olan olmayan
biri bir Galatasaray taraftarıysa
ve Galatasaray o yıl şampiyonsa
şampiyon Galatasaray’ın taraftarı
olarak kendini önemli hisseder.”
Bu yüzden kişi önemsiz yenilgileri bile kendine atfederek öfkelenir, sinirlenir, önemini yitirmesine

Enis Batur, Reha Çamuroğlu, Ahmet Ümit, Adalet
Ağaoğlu, William Shakespeare, Slavoj Zizek.

Yapmaktan en çok
keyif aldığınız şey?

Kültür Sanat

YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ

Süleymaniye Külliyesi’nin birinci ve ikinci
medreselerinin kitaplık
haline getirilmesiyle
meydana gelen, değerli yazma ve basma eser
koleksiyonlarının bulunduğu Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi, İstanbul’un çeşitli
semtlerinde mevcut
kütüphanelerdeki kitapların bir araya toplanmasıyla oluşmuştur.
Büyük çoğunluğu
İstanbul’da bulunan,
Anadolu’nun çeşitli
vilâyetlerinde kurulan ve hemen hemen
tamamı vakıf olan
kütüphaneler, çeşitli sebeplerle kendi
binalarını ve içindeki
kitapları koruyamaz
veya hizmet veremez
hale gelince Evkaf

Hazırlayan: Enes Akdoğan- Emre Altuntaş (Açık Fikir Platformu)

Süleymaniye Yazma Eserler
Kütüphanesi’nin biz ziyaretçileri için güzel tarafı da haftanın
her günü sabah 08.00’dan
akşam 23.00’a kadar ücretsiz
bir şekilde hizmet vermesidir.
İçeride pek çoğunun bir eşinin
dahi olmadığı yazma ve telif
eserleri incelerken Türk-İslam
kültürümüzün ne kadar kadim
bir medeniyet olduğuna bir kez
daha şahitlik ettik. Süleymaniye
Yazma Eserler Kütüphanesi’nin
kitap kurtları, tarihini seven ve
merak edenler için İstanbul’da
uğraması gereken ilk kütüphane
olduğunu düşünüyorum.
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İnsan Süleymaniye Yazma
Eserler Kütüphanesi gibi bir
kütüphaneyi ziyaret ettiği zaman
kitabın, iyi arşivin ve okumanın
ne denli önemli olduğunun daha
iyi farkına varıyor. Üzülerek
belirtmem gerekiyor ki İstanbul ve genel olarak Türkiye’de
insanların kütüphaneye gitme
alışkanlığı çok yok. Buna rağmen
İstanbul’da, irili ufaklı pek çok
kütüphane bulunmaktadır.
Bunların içeresinde hiç
şüphe yok ki Süleymaniye Yazma Eserler
Kütüphanesi’nin ayrı bir
önemi var. 1550-1557
yıllarında Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar
Sinan’a yaptırdığı Süleymaniye Külliyesi’nin
yapımı aşamasında bir
kütüphanenin varlığı
planlardan anlaşılmasa da, müderrisler için
saraydan getirilen bazı
kitaplar, bir kütüphaneci ve kâtibin bazı

Nezareti kıymetli eserleri bir binada toplamaya karar
vermiştir. Bununla birlikte yeni bina arayışları sürmüş,
eski sadrazamlardan Ali Paşa’nın Mercan’da yanan
konağının arsası üzerine bir kütüphane yapılması
düşünülmüşse de malî imkânsızlık yüzünden bu
gerçekleşmemiştir. Nihayet kitapların Süleymaniye medreselerinde toplanmasına karar verilmiş ve
Süleymaniye Camii içindeki kitaplarla
birlikte külliyenin ikinci medresesine
konulmuştur. Böylece 1918 yılında
Süleymaniye Umumi Kütüphanesi ortaya çıkmıştır. Kütüphaneye
Süleymaniye adının verilmesinde, içerisinde bulunduğu
külliyenin yanı sıra camiden
gelen ve kütüphanenin çekirdeğini oluşturan Süleymaniye
koleksiyonunun da payı vardır.

Ağustos 2018
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Anadolu yakasında oturan birisi
için iyi bir güzergâh çizerek
Süleymaniye Yazma Eserler
Kütüphanesi’ne gitmek kitap
okumayı sevenler için güzel
bir alternatiftir. Üsküdar’dan
bindiğimiz Eminönü vapuruyla
boğazın eşsiz güzelliği eşliğinde
yapılan yolculuk varmak istediğimiz yerden biraz alıkoyuyor aslında bizi. Hele ki vapura
binmeden bir simit almışsanız
ve sizi uğurlamaya hatta sizinle
seyahat etmeye gelen martılar
varsa seyahatiniz çok daha
güzel bir hale geliyor. Vapurdan
iner inmez sola döndüğünüzde
eşsiz güzelliğiyle Süleymaniye
Camii tepeden karşılıyor sizi.
Tam olarak varmak istediğimiz
yer de bu güzel caminin hemen yanı başında. Yol üzerinde
uğranacak, anlatılacak çok güzel
tarihi mekânlar var fakat konuyu
dağıtmadan ve gördüğümüz
tarihi yerleri bir sonraki sayılara
saklayarak direkt Süleymaniye
Yazma Eserler Kütüphanesi’nden
bahsetmek
istiyoruz.

kayıtlarda yer alması kuruluş aşamasında çekirdek
bir kütüphanenin olduğunu gösteriyor. Türk-İslâm
kültürünün ana kaynaklarından olan yazma ve eski
basma eserleri bünyesinde barındıran, yerli ve yabancı araştırmacılara uluslararası düzeyde hizmet
veren bir kütüphane olan Süleymaniye Yazma Eserler
Kütüphanesi, hem bulunduğu bina hem de içinde
bulunan eserler bakımından paha
biçilemez kıymettedir.

Haber

Haber
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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
ARAÇ FİLOSUNA
60 YENİ ARAÇ
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Çekmeköy Belediyesi'nin ilçe
halkına daha iyi hizmet vermek adına yenilediği araç filosu,
düzenlenen törenle teslim alındı.
Çekmeköylülere temizlik işlerinde hizmet
verecek olan 60 yeni araç Çekmeköy Belediyesi Taşdelen kademe binasında düzenlenen törenle teslim alındı.
Araç teslim töreninde Modern ve Model yüzüyle İstanbul’un en gözde ilçelerinden biri haline gelen Çekmeköy için
var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz
diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz
“Çekmeköy hızla gelişiyor ve değişiyor. Bu gelişimin
ve değişimin bir parçası olarak hizmetlerimiz de hız
kesmeden devam devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda halkımızdan aldığımız geri dönüşler neticesinde

sokaklarımıza konteynerler yerleştirmiştik. Bugün de
teslim aldığımız 60 aracımızla ilçemizdeki temizlik
hizmetlerini daha kaliteli hale getireceğiz. İnşallah
hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. İlçemize
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan

Bu Dev Eseri

Derginiz

’ten Takip Edebilirsiniz.

Köşe Yazısı

Duygusal travma
çabuk iyileşmez
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Şiddete maruz kalan kadınlar ve
çocuklar önce şiddetin tanığı,
sonra bu şiddetin mağduru,
ardından da uygulayanı olabilir. Bunun en önemli nedeni,
çocuklarda şiddetin neden olduğu duygusal travmaların, fiziksel yaralar kadar çabuk iyileşmiyor olmasıdır.
Şiddet, yaşamın her alanında
karşılaşılabilen, ülkemizde hatta
dünyada giderek artan önemli bir
toplumsal sorun. Buna rağmen
bu konuya dair farkındalık ise bir
o kadar düşük. Ülkemizde birçok
kadın ve çocuk, ebeveynleri
veya yakın çevreleri tarafından
şiddete maruz kalıyor. Kadının
yaşı, sosyo-ekonomik düzeyi,
eğitim durumu, medeni hali ise
şiddet mağduru olmasını veya
olmamasını doğrudan etkiliyor.
Her ne kadar şiddetin uygulanmaması için önlemler alınmaya
çalışılıyor olsa da şiddeti ve şiddetin etkilerini tamamen yok etmek mümkün olmuyor.

Her şeyden önce şiddetin doğru tanımlanması gerekiyor. Özel
ya da kamusal alanda meydana
gelebilen, kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik
yönden zarar görmesi veya acı
çekmesine aynı zamanda kişiye
bu nedenlerle yapılan baskı ya
da özgürlüğünün keyfi şekilde
engellenmesine de neden olan
fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü ve ekonomik her türlü tutum ile davranış olarak tanımlanabilir. Kadına yönelik şiddet
ise kadınlara kadın oldukları
için uygulanan, cinsiyete dayalı bir ayrımcılıkla kadının insani
haklarının ihlaline yol açan her
türlü tutum ve davranıştır. Şiddet
mağduru kadının çocuğu; bazen
annesini korumaya çalışırken
babası, bazen de babaya kızan
annenin öfkesini çıkarma ihtiyacına bağlı annesi tarafından şiddete maruz kalmaktadır.
Şiddete maruz kalan kadınların
çocukları, büyük oranda önce
şiddetin tanığı, sonra bu şiddetin mağduru ve sonrasında
uygulayanı olmaktadır. Bunun
en önemli nedeni, çocuklarda
şiddetin neden olduğu duygusal
travmaların, fiziksel yaralar kadar çabuk iyileşmiyor olmasıdır.
Çocuklar her türlü olumlu ve
olumsuz davranışı öncelikle
ebeveyninden,
sonra
yakın
çevresinden gözlemleyerek öğreniyor. Aynı şekilde çocuk

öğrendiği olumlu ya da olumsuz
her türlü davranışı da etrafındakilere uygulayarak öğrendiğini
pekiştirir ve çevresindekilere gösterir. Böylece çocuğun
davranış döngüsü de başlamış
olur.
Yapılan
araştırmalar
gösteriyor ki bugünün şiddet
uygulayanları, dünün şiddet
tanığı ya da mağdurlarıdır.

Çocuklar
her şeyin tanığıdır
Çocuklar yaşanan her olayı
görür, duyar, fark eder ve asla
unutmaz. Evde şiddete maruz
kalan annelerin çocukları da
şiddet mağduru oluyor. Bu da
çocuğun hem şiddet tanığı hem
de mağduru olduğunu bir kez
daha göstermektedir. Fakat şiddet her zaman fiziksel olmayabilir. Zaman zaman göz ardı
edilse de duygusal, psikolojik ve
cinsel şiddet şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.

Ev içinde şiddete maruz
kalan, tanık olan çocukların ortak özellik ve
davranışlarını şöyle sıralayabiliriz:
*Çevresine karşı güven duygusunda azalma ya da yok
olma,
*Tanık olduğu şiddetten dolayı
kendini suçlama,
*Kendinden daha güçsüz
olduğunu düşündüğü kişilere
bağırma ya da şiddet uygulama,

*Korku ve kaygı düzeylerinde
yükselme,
*Eve gitmek istememe, evden
kaçma,
*Madde kullanımı, bağımlılığı;
intihar eğilimi ve intihar etme,
*Fiziksel yakınlık kurduğu
güvendiği başka yetişkinlere aşırı
bağlanma ya da reddetme,
*Uykuda düzensizlik, uyuyamama, sık sık kâbus görme,
*Davranışsal ve özellikle
sosyo-duygusal gelişimde gerilik,
*Düşük benlik saygısı,
*İletişim ve ilişki sorunları…

Erken müdahale şart
Fiziksel, duygusal, psikolojik ya da
cinsel açıdan şiddete tanık olan
çocuklar, fırsatını bulduğu her
durumda kendinden daha zayıf
olduğunu düşündüğü kişilere
şiddet uyguluyor. Şiddet mağduru olan kişilerin şiddet uygulama
oranları şiddete maruz kalmayan
kişilerin oranına göre oldukça
yüksektir. Şiddet mağduru veya
tanığı olmuş, duygusal hasar
almış çocukların, benlik saygısını
yeniden yapılandırabilmek, olası
anksiyete ve depresyon semptomlarını ortadan kaldırabilmek
adına ilgili uzman ve alanında
yetkin psikologlardan mutlaka
destek alınması gerekir. Çocuklar bu konularda çok az yalan
söyler, onları dinlemek ve onlara
inanmak çözüme kısa sürede gitmemizin anahtarıdır. Çünkü erken
müdahale ile şiddetin çocuğun
yaşamında oluşturduğu olumsuz
etkileri silebilmek mümkündür.
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lere, ödemenin yapılacağı tarih itibariyle gelir ve aylık almak
şartıyla, Ramazan ve Kurban
Bayramlarında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmeye başlandı. Yine bu kanunla
65 yaş aylığı olarak bilinen aylıkta
da ciddi artış yapıldı.
Tüm bunlarla birlikte emekliler
için 2018 yılı Temmuz maaş zam

2018 Haziran ayında ek ödemeyle birlikte 4.660,51 TL olan
en yüksek SSK ve Bağ-Kur
emeklisi maaşları, Temmuz
ayında 5.087,87 TL’ye yükselmiş oldu. Bu ise emeklinin
toplam zammının 427, 36 TL
olduğu anlamına gelir. Temmuz
ayında yüzde 9.17 zamla birlikte
aldığı net maaşı 4.892,19 TL’ye
yükselen emekliye, maaşının
yüzde 4'ü oranında yani 195 lira
68 kuruş da ek ödeme verilmiş
oldu.
Her yıl Ocak ve Temmuz
aylarında yılda iki kez olmak
üzere zam alan, SSK, Bağ-Kur,
memur emeklileri ve memurların toplam zammı böylelikle
enflasyon oranlarını geride
bırakmış oldu. Yani emeklilerin
Ocak ve Temmuz zamlarının
kümülatifi 15.38 olduğundan
yapılan zamlarla taban maaşlar

da
yükselince
1.000 TL’nin altında maaş alan hiçbir
emekli kalmamış
oldu.
Kısacası 2018 yılı ekonomi
anlamında oldukça olumlu
gelişmelerin yaşandığı milat bir
yıl oldu. Seçimlerin akabinde
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemi’nin başlamasıyla birlikte ekonomide yaşanılan bahar
mevsiminin devamının geleceği
yönünde ilk işareti, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak
verdi bile. Buna göre para politikalarında daha diri ve güçlü
bir döneme girilirken, enflasyonun tek haneli rakamlara
indirilmesi hususunda önemli
adımların atılacağı beklentisi piyasalarda oldukça olumlu
karşılandı. Emekliler başta olmak üzere toplumun her kesimin refahının yükseltilmesine
yönelik Büyük ve Güçlü Türkiye
hikâyesi yazılmaya başlandı gibi
görünüyor şimdiden…
Ağustos 2018

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin hemen
öncesinde sosyal devlet ilkesinin
gereği birçok olumlu düzenlemelere imza atmıştı. Bunlar vergi ve
prim borçlarının yapılandırılması,
emeklilere dini bayramlar öncesi
ikramiye ödenmesi ve imar barışı
gibi düzenlemelerdi. Buna göre
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca gelir
ve aylık ödemesi yapılan emekli-

ve ek ödeme
miktarları
da
milyonların yüzünü
güldürdü.
2018 ilk altı
ay (Ocak-Haziran)
enflasyonuyla
birlikte SSK ve BağKur emeklileri Temmuz ayı
maaş artışları da belli olmuştu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin
2018 yılı Temmuz ayı zammı
bilindiği üzere ilk altı aylık
enflasyon kadar yani yüzde 9.17
olarak açıklanmıştı. Bununla
birlikte emekliler bu zamlarla
beraber bir de her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de almaktadır. Emeklilerin maaşı 1.018
TL’nin altındaysa yüzde 4'ü kadar, 1.018 TL’nin üzerindeyse
yüzde 5'i kadar ek ödeme almaktadırlar. 2018 yılının ilk altı
ayındaki enflasyon rakamı kadar yapılan zam sonucu emekli maaşları da artınca 2018

yılı Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemeleri
de yükselmiş ve böylelikle en
yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek ödemesi 196 liraya çıkmıştır.
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İSTANBUL’UN

SIR ARTHUR CONAN DOYLE (1858-1930)
ayrıntılardan yola çıkarak kurgulanan lakin kolaylıkla çözümlenemeyecek hikayeler kaleme
alır. Yazdığı öykülerin kısa sürede beğenilmesiyle
geniş bir hayran kitlesine kavuşur.

İZ BIRAKAN

Doyle’yi meşhur eden, polisiye türünde yazdığı
öykülerinin kahramanı Sherlock Holmes’tur.
Öyle ki Sherlock Holmes’un hikayelerini anlattığı
56 öyküsü ve dört romanı yayınlanır. Doyle’nin
hayranlarından biri de Sultan 2. Abdülhamit’tir.
Sultan’ın polisiye öykülere düşkünlüğünü bilen
saray mütercimlerinden biri Doyle’nin öyküsünü
çevirip Sultan’a takdim eder. Çeviri öyküyü çok
beğenen Abdülhamit ise İngiliz Elçiliği’ne mektup
yazarak Doyle’nin tüm eserlerininin kendisine gönderilmesini ister. Doyle’nin o güne kadar
yazdığı hikaye ve romanlar sarayda tercüme edilir.

MİSAFİRLERİ
İstanbul’un kültür-sanat hayatında iz bırakmış, Osmanlı’yı daha yakından
tanımak ve tanıtmak için uğraş vermiş, dünyaca tanınır isimler…
Hepsi farklı vesilelerle İstanbul’a misafir olmuş yabancı konuklar…
Suç hikayelerinde çığır açan dedektif Sherlock Holmes karakterinin fikir babası…
İskoç asıllı bir anne - babanın 10
çocuğundan biri olarak dünyaya
gelen Doyle, Edinburgh Üniversitesi’nde tıp eğitimi alırken yazdığı kısa
hikayeler ile yazarlığa adım atar. Bir
süre doktorluk yapmasına rağmen
hem mesleğinde başarılı olamadığı
hem de aklı yazarlıkta olduğu için
kendini kalemin kağıdın büyüsüne
kaptırır. Tıp fakültesindeki hocalarından Dr. Joseph Bell’in teşhis metotundan etkilenerek ince

Conan Doyle, 1907 yılında 2. evliliğini yaparak balayı için İstanbul’a gelir.
Hayran olduğu yazarın İstanbul’a geldiğini öğrenen Abdülhamit, Doyle ve
eşini Yıldız Sarayı’nda ağırlar ve çifte birer nişan takdim eder. Daha sonrasında
kaleme aldığı anılarında Doyle, hikayelerinin romanlarından daha başarılı
olduğunu söyleyen Abdülhamit’ten hiç
bahsetmez. Sultan’ın yaptığı eleştirinin,
alıngan biri olarak tanınan yazarın bu
tavrına sebep teşkil ettiği söylenir.
Romanları dünya genelinde en çok
tercüme edilen yazarlardan biri olan
Conan Doyle, geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayata veda eder.

ERNEST MAMBOURY (1878-1953)
İstanbul ile ilgili en kapsamlı
gezi rehberini hazırlayan İsviçreli yazar ve ressam.

Ağustos 2018

İzinli olduğu bir dönemde İstanbul’u ziyaret eden İsviçreli
ressam izin süresi dolduğu
halde hiç tereddüt etmeden
vazifesinden istifa etmiş ve İstanbul’a yerleşme kararı almıştır.
İstanbul’a bu denli hayran kalan
Mamboury, İstanbul’la ilgili en
kapsamlı gezi rehberlerinden
birini hazırlayan yazar olarak
tarihe geçmiştir

Pek çok ilgi alanı bulunan ünlü
isim ressamlığı kadar arkeoloji konusunda da bilgi ve beceri
sahibidir. 1909-1910 senelerini
İstanbul’daki çeşme, türbe, cami
ve kiliseleri resmederek geçirir.
1912 yılındaki İshakpaşa yangını
bir mahalleyi kül etse de Bizans döneminden kalma birçok
kalıntının ortaya çıkmasına vesile olur. Bu durumu bir fırsata
dönüştürmek isteyen Mamboury bu bölgede kapsamlı bir
araştırma ve kazı çalışması yapılması gerektiği düşüncesiyle
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Alman Arkeoloji Enstitüsü ile irtibata geçer. Enstitü’den aldığı destekle
1918 yılında başlattığı çalışmalarını
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde kendine tahsis edilen çalışma alanında
sürdürür ve tarihi yapıların resim ve
tapografik çizimlerini yapar. Bizans
dönemine ait tüm kalıntıları bilimsel
yöntemlerle inceleyerek makaleler
yazar. Yazıları Alman Arkeoloji
Enstitüsü tarafından yayımlanır.

coğrafyası, sanatı, tapografyası ile
Bizans ve Osmanlı tarihi konusunda
bilgi verilmiş; tanıtılan her eserin resim ya da planının verilmesine özen
gösterilmiştir. 1925 yılında basılan
İstanbul Seyahatnamesi kapsamı,
konuları, çizim ve haritalarıyla çok
beğenilmiştir. Eserin yalnızca turistik
değil, akademik bir yanının da bulunması akademi camiasında ses getirmesine yol açmıştır.

Mamboury’nin en önemli eseri
bilimsel ağırlıklı turistik rehberleridir.
Muntazam bir düzen üzerine kurduğu
bu eserlerin ilki İstanbul’a ait olandır.
565 sayfalık eserde İstanbul’un

Mamboury’nin uzun yıllar kaldığı Türkiye’de topladığı değerli kitap, antika
eşya, İstanbul hakkında kitap, çizim
ve krokileri ABD’deki Dumbarton
Oaks Enstitüsü’nde bulunmaktadır.

tarafından çekilen fotoğraflara dayandırılır.
Müzenin belleğini oluşturan bu kapsamlı çalışma
her cildi altı yüz sayfadan oluşan, büyük boy, üç
ciltlik bir eserdir.

lıdır. Neredeyse her eser için ayrıntılı bir tanım ve
çizim verilir ki bu çizimler de dönemin ünlü bir
fotoğraf stüdyosunda çalışan Georges Payraud

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 9 yıl çalışan Fransız
arkeolog, İznik ve Konya’da da çok sayıda kazı
çalışmasına katılmış, bunun yanında araştırma
gezisine çıkan Fransız arkeoloji ekiplerine de rehberlik yapmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla
ülkesine dönen Mendel, sonraki yıllarda çalışmalarını askıya almış, hatta arkeolojiden tamamıyla
uzaklaşmıştır. 1919 yılında geçirdiği bir deniz kazasında tüm araştırma notlarını yitirmesinin bu
kopuşa zemin hazırladığı söylenir. İstanbul kültür
hayatına bıraktığı kıymetli eser ve çalışmalardan
sonra ilmi çevrelerde adı duyulmayan Mendel,
1938 yazında Paris’te hayata gözlerini yumar.

LADY GEORGINA ADELAIDE MÜLLER (1835-1916)
İslamiyet, Doğu’nun kadınları ve 2. Abdülhamit hakkında yazdığı mektuplarla dikkat
çeken İngiliz yazar.

GUSTAVE
MENDEL

tesi’nde arkeoloji dersleri veren Gustave Mendel’i
layık görür. Böylelikle Mendel, 1904 yılında İstanbul’a gelir ve Asar-ı Atika Müzesi, bugünkü adıyla
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde göreve başlar.

Osman Hamdi Bey’in gayretiyle modern anlamda
ilk Osmanlı müzesinin kurulmaya çalışıldığı yıllarda Osman Hamdi Bey, hem müze kurulumu hem
envanter çalışmasında profesyonel bir yardıma
ihtiyaç duyacaktır. Bu vesileyle başvurduğu Fransa Eğitim Bakanlığı bu göreve, Bordeaux Üniversi-

Mendel, önce Osman Hamdi Bey, ardından Halil
Edhem Bey’in müdürlükleri döneminde müzecilik
tarihinde eşine az rastlanır bir çalışma ortaya koyar.
Müzede sergilemeye layık eserlerin ayrıntılı bir katologunu hazırlar. Mendel’in hazırladığı bu katalog
diğerlerine göre çok daha sistematik ve kapsam-

Lady Müller’in mektupları, 2010 yılında On Dokuzuncu Asır Biterken İstanbul’un Saltanatlı Günleri adıyla yayınlanır. 1900 yılında eşinin
ölümünden sonra Lady Müller, onun yaşamı ve
mektuplarını konu edinen bir eser kaleme daha
kaleme almıştır.
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İstanbul Arkeoloji Müzesi için hazırladığı
katologla eşine az rastlanır bir çalışma ortaya
koyarak İstanbul kültür-sanat hayatına
derin iz bırakan Fransız arkeolog…

Lady Müller Batı’nın sadece dışarıdan gördüğü
ya da duyduğu kadarıyla bildiği Müslüman kadın
imgesi hakkında da türlü yorumlarda bulunur.
Çokeşliliğin sebepleri, harem yaşantısı, kadınların
giyim-kuşamı konusundaki gözlemlerini belirttiği
notlarında Doğulu kadın hakkında şunları söyler:
“Türkiye’yi ziyaret eden hiç kimse burada birkaç
Harem (Türk evi) görmeden insanların gerçek
yaşamları hakkında hiçbir şey bilemez. Türk evleri
gözden ırak olduğu için Türk hanımlarının hiçbir
etki sahibi olmadığını düşünmek hata olur. Tam
tersine, bu hanımlar dışarıda dolaşmakta, ziyaretlere gidip ziyaretçi kabul etmektedirler.’’
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(1873-1938)

İngiltere’de dünyaya gelen Lady Müller, 1859
yılında Oxford Üniversitesi’nde görev yapan Alman asıllı İngiliz filologu Friedrich Max Müller ile
evlenir. 1893 yılında İngiliz Sefareti’nde görevli
oğlunu ziyaret etmek üzere eşiyle İstanbul’a gelir. Yaklaşık iki ay kaldığı İstanbul’da pek çok kez
Sultan 2. Abdülhamit’in misafiri olur ve Sultan’ın
tahsis ettiği bir yaverle İstanbul’u gezer. Bu seyahat sırasında kaleme alınan gezi mektupları İngiltere’ye döndükten sonra Londra’da basılır. Letters
from Constantinople (İstanbul’dan Mektuplar)
adıyla yayımlanan kitapta Lady Müller’e ait 12, Max
Müller’e ait 4 mektup yer almaktadır.
Din, siyaset, arkeoloji, resmi geçit ve törenler, mesire yerleri hakkında mülahazaların yer aldığı kitabın
en büyük özelliği Batı’daki
2. Abdülhamit karşıtı politikalara karşın Padişah’ın
kültür, sanat, siyaset ve eğitim alanında ne kadar önemli
adımlar attığını ve kadınlarla
ilgili meselelere olan hassas
yaklaşımını
göstermesidir.
Öyle ki bu mektuplardan
birinde Lady Müller, Osmanlı
Devleti’nin kolay yutulacak
bir lokma olmadığını, 2. Abdülhamit’in eğitim alanında yaptığı yeniliklerin kısa
sürede meyve vereceğini ve
İslamiyet’in gelişmeye, ilerlemeye engel olan bir din olmadığını belirtmiştir. Eserde

İstanbul’un büyüleyici dokusu da sık sık dile getirilmiştir.

ÇEKMEKÖY’DE
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HABERLEŞME VE ULAŞIM-3
ÇEKMEKÖY - KADIKÖY ARASINDA OTOBÜS İŞLETMESİ VE TRAMVAY İLE REKABET

1930’lu yılların başında ulaşımla ilgili önemli gelişmelerden
birisi de otobüs taşımacılığının
yaygınlaştırılmaya
çalışılmasıydı. Çekmeköy de bu imkânlardan istifade eden yerler
arasındaydı. Otobüs güzergâh
Kadıköy-Taşdelen arasında olacaktı.
Kadıköy-Taşdelen arasında otobüs işletilmesi hakkında yapılan
teklif, Belediye tarafından tetkik
edilerek kabul edildi ve seferlere
başlandı.
Otobüslerin gelirleri oldukça
iyiydi. Kadıköy’de Suadiye ve
Moda gibi yerlere işlemekte
olan otobüslerin kârlı olduğunu
gören bazı kimseler Üsküdar
ile Kadıköy arasında bir otobüs
hattı tesis ederek tramvay şirketi ile rekabet etmeye başladılar.
1931 yılı ortalarında otobüs
sayısı 15 olmuştu.
1932 yılı yaz mevsiminde Alemdağı- Kısıklı ve Tumruk suyu

gibi mesireler için yeni otobüs
hatları tesis edileceği ve ucuz
fiyatlarla nakliyat yapılacağı
söylentilerinin çıkması üzerine, Üsküdar Tramvay Şirketi
de kendine çekidüzen vermeye
başladı. Öncelikle bazı tedbirler
alarak, tramvay hattı üzerinde
yolcu nakliyatının daha süratli
yapılabilmesi için sinyal tertibatı yaptırdı. Bu tertibat tramvay seferlerine belirli bir düzen
getirdi ve önceleri dakikalarca
duraklarda bekleyen arabalar,
bekleme olmaksızın seferlerine
devam etmeye başladı. Yine şirket ekstra olarak Çamlıca hattı
için çok müsait bir seyrüsefer
programı hazırladı. İhtiyaca
göre gidip gelme seferleri tertip
edildi.
Alemdağ’a kadar uzatılması
tasarlanmış olan bu proje aslında
Anadolu
yakasının
kalkınması için

düşünülmüş ve Birinci Dünya
Savaşı öncesinde hazırlanmıştı.
Savaş vesaire derken Üsküdar-Kısıklı başta olmak üzere
bazı kısımları açıldı. Üsküdar’da
bir hareket oldu. Fakat ilerleyen
yıllarda kendisinden bekleneni
veremedi. Yani kâr getiren bir
sistem olamadı. Kâr edemeyince
kendisini de yenileyemedi. Yeni
arabalar getirilemedi. Birkaç
otobüsle takviye edilmek istendi
fakat onlar da bu işe çare olamadı. Sonra bu hat bir milyona
yakın borç para ile Kadıköy’e kadar uzatıldı. Bundan da bekleneni elde edemedi. 1950’li yılların
ortalarına gelindiğinde hiçbir
servisi layıkıyla hizmet edemez
durumdaydı. Raylar perişan bir
halde bakımsızdı. Elektrik idaresine de birçok borcu vardı.

142 YILLIK RÜYA
GERÇEKLEŞİYOR:
ÇEKMEKÖY METROSU

Çekmeköy halkının büyük bir
özlemle beklediği raylı ulaşım
140 yılı aşkın bir süre sonra nihayet gerçekleşme aşamasına
geldi. Yukarıda da bahsedildiği
gibi Anadolu yakasında raylı

ulaşım talepleri
1870’li
yıllarda başlamıştı.
Önce Üsküdar’a
yakın mesafelerde başlayan
tramvayla toplu taşımacılık,
planlanmasına rağmen, çeşitli
sebeplerle Alemdağ’a kadar uzatılamamıştı.

bulacak.
Söz konusu metro hattında
Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu,
Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu
Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonları yer alacak.
Çekmeköy’den yolculuk süreleri,
Üsküdar 24, Kartal 59, Yenikapı
36, Taksim 44, Hacıosman 68,
havalimanı 68, Olimpiyat Stadı
78 dakika olacak.

ÇEKMEKÖY’ÜN İLK
TELEFON SANTRALİ
Osmanlı Devleti’nde ilk telefon 1908 yılında kullanılmaya
başlandı. Kadıköy ve Beyoğlu
santralları 1911 yılında hizmete
açıldı. İlk otomatik telefon santralı Cumhuriyet döneminde
Atatürk’ün emriyle 1926 yılında

Ankara’da kuruldu. Ardından
diğer il merkezlerinde de telefon
santralları kurulmaya başlandı.
Bundan kısa bir süre sonra kurulan santrallar aracılığıyla da
bütün iller arası telefonla haberleşme başlamış oldu. PTT’nin
1970’lerden
sonra
yaptığı
çalışmalarla telefon, Türkiye’de
geç olmakla beraber, süratle
yayılmaya başladı. Özellikle Turgut Özal’ın iktidarda olduğu 80’li
yıllarda bu hizmetler daha da
yaygınlaştı.
Çekmeköy bölgesi bu hizmetten 1985 yılında faydalanabildi.
Mesela, Sultançiftliği, Üsküdar
Köyleri Su ve Telefon Birliği’nin
çalışması sonucu 500 abonelik
bir telefon santraline bu tarihte
kavuştu. 60 milyon liraya mal
olan ve 9 Eylül 1985 tarihinden
itibaren 1838 kod numarasıyla
otomatik görüşmeye açılan santralden Sultançiftliği, Sarıgazi,
Alemdağ ve Yenidoğan
köyleri de yararlandı.
Reşadiye ve Paşaköy ise
1986 yılında telefona kavuşacaktı. Vatandaşların
katkısıyla yaptırılan santral için, açılışı yapan dönemin İstanbul Valisi Nevzat
Ayaz, “Böyle bir tesis ilk
kez yapılıyor” demişti.
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ÜSKÜDAR
ÇEKMEKÖY
METROSU

sağlayacak.
Son
yıllarda
İstanbul’da
demiryolu vasıtasıyla toplu
ulaşımın dikkate değer biçimde arttığı bilinen bir gerçek. Bu
bağlamda Anadolu yakasının
ikinci metro ağı olan Üsküdar Çekmeköy hattının temeli
Haziran 2012’de atıldı.
Anadolu yakasının trafik sorununa önemli ölçüde çözüm
getirecek olan Üsküdar - Çekmeköy Metro Projesi ile Çekmeköy;
Taşdelen, Yenidoğan ve Sultanbeyli ile birleşecek ve Sabiha
Gökçen Havalimanı ile Pendik’e
yer altından aktarmalı ulaşım
sağlanacak.
Toplam 17 kilometrelik bir uzunluğa sahip olacak Üsküdar - Çekmeköy Metrosu, Üsküdar vapur iskelesi önünden başlayacak. Capitol Alışveriş Merkezi,
Altunizade, Çamlıca, Kısıklı,
Ümraniye, Alemdağ, Dudullu
Şile Yolu Kavşağı ve Çekmeköy
güzergâhında çalışacak.
Delme tünel teknolojisi ile
yapılacak olan metroda 2 kilometre depo alanı ve 16 adet istasyon bulunacak.
Çalışmalar tamamen yerin altında sürdürüleceği için trafik
sıkışıklığı ve çevreye hiçbir rahatsızlık verilmeyecek. Saatte
tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak
olan metroda 6 dizili vagonlar
kullanılacak.
Metro tamamlandıktan sonra
Üsküdar - Çekmeköy arası 24
dakikaya inecek.
Hat, Marmaray Üsküdar istasyonu ile entegre olarak başlayacak ve Alemdağ Caddesi ile Şile
Yolu Kavşağı yakınlarında son

Ancak son yıllarda yapılan
çalışmalar Çekmeköy halkının
raylı sistemden daha modern
koşullarda
faydalanmasını

83

82

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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“Pensilvanya’daki melunun büyüttüğü
ahtapotun kollarını kestik, bu böyle biline”
şeklinde sözlerine başlayan Erdoğan, “Son FETÖ'cü hain hesap verene
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Darbe dönemini bir daha açılmamak
üzere kapattık” diyerek bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça
Türkiye’yi yolundan alıkoyacak hiçbir gücün olmadığını ifade etti.

ŞEHİTLER

RAHMET VE MİNNETLE

ANILDI

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü kapsamında
başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere yurdun dört
bir yanında düzenlenen anma
programlarında bütün Türkiye
tek yürek oldu.
Şehitler Köprüsü’nde
gerçekleştirilen anma
törenine yoğun ilgi gösteren
vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli
açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından
önemli başlıklar:

HİÇBİR
ZAFER ALTIN
TEPSİDE
SUNULMAZ

85

84

Şüphesiz hiçbir zafer altın
tepside sunulmaz. Bugün
hem derin bir kederi hem
de büyük bir gururu aynı
anda yüreğimizde hissediyoruz.

Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin
cesaretinin sonucudur. Bu
millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine,
müstemlekecilerin uydusu
haline getirilmesine izin
vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar
ediyorum.
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15
Temmuz
gecesi
FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan,
ezanımıza, bayrağımıza,
bağımsızlığımıza
sahip
çıkan tüm şehitlerimize
Allah'tan rahmet diliyorum.

BU MİLLETİN
FERDİ
OLMAKLA
İFTİHAR
EDİYORUM
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nasıl döndüklerini de
kayda aldık.
Şehit
edileceğini
bildiği halde darbecilere meydan okuyan
Ömer Halisdemirleri,
16 yaşında babasıyla beraber şehadete
yürüyen
Abdullah
Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların
hedefi olan 52 yiğit
özel harekat polisimizi
asla unutmayacağız.

15 TEMMUZ'U
UNUTMAYACAĞIZ
UNUTTURMAYACAĞIZ,

15 Temmuz asla unutulmayacak, unutturmayacağız, o
bizim için bir tarihe kayıttır. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüştünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülke-

Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Nereye giderlerse
gitsinler bu milletin huzurunu kaçıranlar karşısında
bizi bulacak. Ülke hudutlarımız içerisinde sabotajlara
maruz kalmadan tüm terör örgütleriyle çok daha
başarılı bir süreç yürüttük.
Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik
korucularımızı bulacak.
Kimin nerede nasıl tavır takındığını da, kimin kimlerle
iş tuttuğunu da gayet iyi biliyoruz. Umudunu FETÖ'cü
cuntaya bağlayanların darbe girişimi başarısız olunca

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitler
Makamı'na geldi. Burada Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından
dua edildi.
Tören alanında, Cumhurbaşkanlığınca 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına
hazırlanan ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın “Söyle Çocuk” şiirini
okuduğu klip ekrana yansıtıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dev ekrana fotoğrafları yansıtılan şehitler isimleri
okunurken, vatandaşlar "Burada"
diye karşılık verdi. Bu sırada bazı
kişilerin gözyaşlarını tutamadığı
görüldü.
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DARBE DEFTERİNİ AÇILMAMAK
ÜZERE KAPATTIK

mizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere
kapattık.

Anadolu’nun kapılarını açan Sultan
Alparslan’ı, bir beyliğin bir dünya
devleti haline gelmesinin temellerini atan Ertuğrul Gazi’yi, Osmangazi’yi, çağ kapatıp çağ açan
Fatih Sultan Mehmet Han’ı, en
kritik zamanda Osmanlı'yı ayakta
tutan Sultan Abdülhamit’i, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı
Gazi Mustafa Kemal’i, demokrasi
tarihimizin sembol ismi şehit başbakan Adnan Menderes’i rahmetle yad ediyorsak, bugünün kahramanlarının ismi de aynı şekilde
tarihe altın harflerle yazılacaktır. 15
Temmuz’u unutturmayacağız,
unutmayacağız.
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Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o
gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye
şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının,
iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama
kalkmasının adıdır.

Geçtiğimiz yıl Şenoba’da helikopterinin düşmesi sonucu şehit
olan Aydoğan Paşamız, hatırlayın
ne diyordu? “90 kişiydik biz o gün.
Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş
ayaklarla yürüyorduk kaygusuz.
Şehitlerden selam geldi, savaşan
tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı,
inancımla davamla.” Evet, biz ülke
ve millet olarak bu mücadeleyi hep
inancımızla, davamızla yürüttük.
15 Temmuz gecesi milletimizin
sergilediği kahramanlığın sırrını
keşfetmek isteyen bu büyük mücadeleye bakmalıdır. Milletimizin
istiklali ve istikbali uğrunda verdiği
mücadelenin büyüklüğü zaman
geçtikte daha iyi anlaşılacaktır.
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ANKARA’DAKİ TÖRENİN
MERKEZİ İSE KIZILAY’DI

Haber

İZMİRLİLER KONAK MEYDANI’NDA
TEK YÜREK OLDU!
15 Temmuz anma programının İzmir’deki adresi Konak Meydanı oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile diğer katılımcılar
sahneye çıkarak, vatandaşları selamladı. Ellerinde Türk
bayrakları ile marşlara destek veren vatandaşlar daha
sonra Şehitler Köprüsü’ndeki törende bir konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
canlı yayından takip etti.
Törene Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır,
Yaşar Kırkpınar da katıldı.
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Hainin planı altüst oldu

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı
Binali Yıldırım 15 Temmuz Milli İrade
Kızılay Meydanı’nda yaptığı duygulu
konuşmada şunları ifade etti: “15 Temmuz bu aziz milletin hangi karanlık
güce dayanırsa dayansın iradesinin esir
alınamayacağını bir kez daha cümle
aleme göstermiştir. Demokrasi kahramanımız şimdi de Başkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ay yıldızlı bayrak için
yürüdüğünde bu millet de yürüdü arkasından. Halkın gücü, Hakk’ın gücü,
tankın gücünü yenmiştir. Bu ülkeyi, bu
bayrağı kimsenin teslim alamayacağını
cümle aleme ilan ettik. Emin olun hiçbir
şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu
alçaklar, hak ettikleri cezayı en ağır
şekilde alıyorlar ve almaya da devam
edecekler. Bu alçak kalkışmanın arkasında olan üst akılları da dünya alem
bilsin ki ortaya çıkaracağız. FETÖ'nün,
darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız.”
Anma programına TBMM Başkanı Binali
Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Tuna ve milletvekilleri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “O akşam
demokrasimiz, emniyetimiz, ekonomimiz bütün
yatırımlarımız, çocuklarımızın geleceği sınav altına alındı, sınavdan geçtik. Rabbime şükürler olsun,
ülkemiz büyük devlet, bunların hepsinin üstesinden
geldik. Hainin planı altüst oldu” dedi.
Pakdemirli, 2 yıl önce de darbeyi bertaraf etmek için
Konak Meydanı’nda bulunduklarını belirterek, “Bugün
15 Temmuz’un ikinci yıl dönümü. Rabbime şükürler
olsun bugün kürsüde konuşabiliyoruz. Eğer ki bu iş
gerçek olsaydı bu kürsülerin hepsi bize haram olacaktı. O akşam ne oldu biliyor musunuz? O akşam
milletin iradesine suikast oldu. 1,5 yıl önce seçilmiş bir cumhurbaşkanı var, 8-9 ay önce seçilmiş
bir başbakan var. Çıktılar televizyona utanmadan
şöyle dediler, böyle dediler. Milletin iradesine
suikast yapmaya çalıştılar. Siz dur dediniz” ifadesini
kullandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da yaptığı konuşmada, 15
Temmuz’un, Türk milletinin hain darbe girişimine, her
türlü melanete “dur” dediği bir tarih olduğunu belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de şükranlarını
sundu.
Ayyıldız, “15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride
bırakarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek
devlet ilkeleri etrafında birleşip, tankın, topun,
uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen aziz milletimiz tarihimizin
gurur dolu, destansı sayfalarına bir yenisini daha
eklendi” dedi.
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KURBAN BAYRAMI’NDA
SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALI?

Betül Ceylan
Diyetisyen
INSTAGRAM: dytbetulceylan
www.betulceylan.com

Kurban Bayramı denilince akla gelen
ilk şey kimileri için dinlenmek ve tatil
olurken kimileri için de akraba, arkadaş
ziyaretleri ve misafirlikler olmaktadır. Bu
nedenle Kurban Bayramı’nın toplumumuz için manevi değeri oldukça büyüktür. Değişmeyen tek şey kurban eti ve
ikram olarak sunulan şeker, çikolata
ve tatlılardır. Kurban Bayramı ziyaretleri sebebiyle yapılan ara öğün saatleri
ve tercih edilen besinlerde istemsiz bir
şekilde değişimler olabilmektedir. Tüm
bunları göz önünde bulundurarak hem
bayramı hem de yapılan tatilleri en iyi
şekilde değerlendirmenin sizin elinizde

olduğunu unutmayın. Benim size önerim diyet programınızı elbette göz
önünde bulundurup uymaya çalışın fakat
uyamadığınız takdirde içerisinde bulunduğunuz zamanı kendinize zulmederek
geçirmeyin. Çok zor durumda kaldığınız
takdirde kilo vermekten çok bulunduğunuz kiloyu korumaya ve keyifli vakit
geçirmeye çalışın. Psikolojik olarak kendinizi sıkıştırmadığınız takdirde yaptığınız
ufak kaçamakların size ekstra kilo olarak
dönmediğini göreceksiniz.
O zaman gelin hep birlikte tüm bunları
dikkate aldığımızda ek olarak uymamız
gereken şeylerden bahsedelim:

Kahvaltı gün boyunca sürecek besin seçimlerimizi etkilediği için günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı
vücudumuzun çalışmasındaki gereken gücü verir ve
sağlıklı beslenmenin temelini oluşturur. Kahvaltıyı atlamanız demek öğle ve akşam yemeklerinde ekstra yiyebileceğiniz veya gün içerisinde daha çok kaçamak yapabileceğiniz anlamına gelir. Bayramlarda kahvaltı düzeni
bozulmamalı. Tam buğday unlu ekmekler, haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, söğüş şeklinde hafif ve her gruptan
besin öğesi içerecek şekilde çeşitli bir kahvaltı yapılmalı,
porsiyonlar küçük tutulmalıdır.

Ek yağ kullanmayın

Sağlıklı pişirin

Etin ateşe yakın olması B1, B12,
flokik asit gibi vitamin kayıplarına
sebep olur. Etler mangal yapılacaksa kömürleşecek şekilde
kızartmamaya dikkat edin,
bunun kanser riski taşıyacağını unutmayın. Çok
yüksek ısıda uzun süre
pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olur, bu yüzden tercih etmeyin.
En sağlıklı pişirme olarak haşlama yöntemini
tercih edin.

Etleri uygun koşullarda
saklamaya dikkat edin

Etleri büyük parçalar halinde saklamak
yerine küçük parçalara ayırın, buzdolabı
poşetine sarın ve buzlukta saklayın. Etler bu
şekilde buzdolabında -2 derecede birkaç
hafta, derin dondurucuda ise -18 derecede
daha uzun süre ile saklanabilir.

Verilen ikramları
abartmayın

Kendinize yasaklar koymayarak
ikramlardan küçük miktarlarda
tükettiğiniz takdirde yapılan kaçamaklar size mutsuzluk vermeyecek, kötü bir geri dönüş sağlamayacak ve telafi etmesi daha kolay
olacaktır. Tatlı tercihlerinizi şerbetli
tatlılar yerine sütlü tatlılardan yana
kullanmaya çalışın.

Asitli ve şekerli içeceklerden uzak durun

Etlerin yanında içeceğiniz kola,
gazoz gibi içecekler yerine sade
soda, ayran tercih edin.

KURBAN ETİNİ
DİNLENDİRMEDEN
TÜKETMEYİN

Kurban eti satın alınmadan önce
mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş olmalı. Kesildikten sonra etleri parçalamak için acele etmeyin. Kesim
gerçekleştikten sonra kurban etini 5-6 saate yakın oda
sıcaklığında dinlendirin. İlk 24 saat ölüm sertliği (rigormortis) denilen durum ortaya çıkar. Hayvan kesilirken eti kasılır
ve PH derecesi yükselir. PH derecesinin normal değerlere
düşmesi için 24 saat bıçak değmeden dinlendirilmesi gerekir. Eğer et dinlendirilmeden bıçakla temasa geçerse etin
sertliği üzerinde kalacak ve asla o sertlikten çözülme olmayacak. Ölüm sertliği üzerinde kalan etlerin pişirilmesi ve
tüketilmesi zordur. Böyle durumlarda kurban eti lezzetsiz
olur. Bununla birlikte de sindirim problemleri ve pişme
zorluğu görülür. Bu yüzden büyükbaş etlerinin dinlendirilip
24 saat sonra tüketilmesi daha uygundur.
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Misafirliklerde içtiğiniz çay ve kahve sayısının çok fazla olması kalp ritim bozuklukları, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara
sebep olur. Tercihlerinizi bitki çayları ve açık çaylardan yana
kullanmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır.

Etlerin yanına rafine edilmiş pilav, makarna
yerine; bulgur, tam buğday makarna, esmer
pirinç tüketin

Çalışırken zaman bulamadığınız spor
için ne bekliyorsunuz? Temiz havanın
kıymetini bilin ve tatili değerlendirerek günlük tempolu yürüyüşünüzü
yapın.
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Çay ve kahveyi abartmayın

Tam tahıl tüketin

Hareket edin

Çay ve kahve tüketiminizi
de göz önünde bulundurarak günde en az 2 litre su
içmeyi unutmayın.

Yoğun et tüketimi vücudunuzda toksin etki oluşturur.
Bu toksin etkinin oluşumunu azaltmak için C vitamini
yüksek olan limon, kavun, çilek, kivi, yaban mersini, kırmızı ve yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, tatlı
patates, soğan gibi besinleri tercih edin. Çünkü
C vitamini etlerde bulunan demirin emilimini artırmaktadır. Bu sebeple yediğiniz etin
yanında bol yeşillikli bir salata tercih etmek
hem tükettiğiniz et miktarını azaltacak
hem de daha sağlıklı bir öğün
yapmanıza vesile olacaktır.

Yağlı etlerin kolesterol ve doymuş yağ içerikleri yüksektir. Bu sebeple yağlı
et tüketimi kolesterol seviyenizi yükseltip koroner kalp hastalıklarına davetiye çıkarır. Pişirmede en iyi yol kurban etlerinde bir gelenek olarak yapılan
kavurmayı yağ eklemeden kendi suyunda pişirmektir. Unutmayın buğulama, haşlama ve ızgara olarak tüketmek sizi rahatsız etmez hem de daha
sağlıklı bir seçenektir.

Kahvaltı öğününü atlamayın

Bol su içmeyi
unutmayın

Yüksek oranda C vitamini içeren
meyve ve sebze tüketin

Haber

Haber

havuzunun açılış töreninde
çocuklar ve aileleri ile buluşan
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “Yaz aylarında
doyasıya eğlenin diye sizler için spor okullarımızı ve
havuzlarımızı açtık. Yüzme
bilmeyenleriniz inşallah hem
yüzme öğreneceksiniz hem de
doyasıya eğleneceksiniz. Her
şey geleceğimizin teminatı
olan siz gençlerimiz için” dedi.

nacak. Okulların bahçelerinde yer alan eğitim
ve eğlence havuzları Ağustos ayının sonuna
kadar 6-12 yaş arası çocuklara hizmet verecek.
Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi bahçesine kurulan yüzme

Havuzlar; gün içinde verilen
aralarda dezenfekte edilerek
çocukların sağlıklı ortamda
yüzmeleri için hazır hale getiriliyor.

93

92

Çekmeköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği
yaz yüzme kurslarına bu yıl da ilgi yoğun.
Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi, Taşdelen 125. Yıl İlköğretim
Okulu ve Ekşioğlu Fatma Zehra Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi bahçelerine kurulan yüzme
havuzlarından yaklaşık 5 bin öğrenci faydala-
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Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen
yüzme kurslarında çocuklara
mayo ve boneleri Çekmeköy
Belediyesi tarafından dağıtıldı.

Köşe Yazısı

Röportaj

“OYUNCULUK
DİPSİZ BİR KUYU”
Çok küçük yaşta tiyatroya
başladığınızı biliyoruz.
Sizin tiyatro serüveniniz
nasıl başladı, nasıl ilerledi
biraz bahseder misiniz?
Tiyatro serüvenim çok küçük
yaşta başladı diyemem. Beş
yaşında bir şarkı söyledim, arkadaşlarımla çember olup dönmüştük. Ben diğerlerinden

Ağustos 2018

izleyicilere keyifli dakikalar yaşatır ve Zeki Alasya’nın
da takdirini kazanırlar. Kendi
adını taşıyan bir tiyatro da kuran Özden ile Uğurböcekleri grubunu, büyük ustalarla birlikte çalıştığı projeleri
ve oyunculuğa bakış açısını
konuştuk…

Ağustos 2018
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Yalçın Özden’in, liselerarası
tiyatro yarışmasında birinci olmasıyla başlayan tiyatro
serüveni, yakın arkadaşı Zeki
Yurtbaşı ile kurduğu ‘’Uğurböcekleri’’ isimli komedi grubuyla devam eder. İrili ufaklı
birçok mekanda sayısız gösteri
düzenleyen ikili, kabare tarzı
oyunlarıyla 20 yıl boyunca
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gülmüştü.
Sonra lise
2. sınıfta bir
İngiliz
vodvilinde kasıntı
asil pozlarında bir
uşak oynamıştım. Lisede parmakla gösterilince havaya
girdim. Lise 3. sınıfta Akşam
gazetesinin tiyatro yarışması
için bana başrol teklif ettiler.
Ben havaya girdiğim için hayır
rolümü ben seçeceğim dedim. Neyse ekibimiz birinci oldu.
Sonra Milli Türk Talebe Fed-

erasyonunda oynadım. Daha
sonra üç ayrı tiyatroda profesyonel olarak oynadım. Tabi
genelde kabare tarzı oyunlarda
oynadım. Skeçlerde oynamak
oyuncunun tipleme çeşnisini
artırıyordu. Çocuk tiyatromu
kurdum; hem yazdım hem
oynadım hem de organize ettim. Kendin pişir kendin ye
tarzı… Son oynadığım Üç Maymun Kabare Tiyatrosu turnesinde otobüsümüz uçuruma
yuvarlandı.

97

96

küçük olduğum için şarkının
ortasındayken diğer çocuklar şarkının sonuna gelmişlerdi. Beşinci sınıfta da tiyatroya
seçilemedim diye ağladım. Tek
başıma monolog ezberlettiler. Şiirin adı: ”Küçük Sıpa Ne
Oldu” idi. Tabi sonunda malum,
büyüdü eşek oldu diye bitti.
İlk defa sahnede insanlar bana
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Uğur Böcekleri
nasıl ortaya çıktı?

Usta sanatçılar olarak tiyatroya, sinemaya ilgisi
olan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Oyuncu olmak isteyenlere
tavsiyem önce bu mesleğe
uygun olup olmadığınızı
test ettirin. Üstüne koyma
oyuncu olunmaz. Bu sizin
doğanızda olan bir şeydir ya
vardır ya da yoktur.

Kendi
adınızı
taşıyan bir tiyatro
kurdunuz.
Ve
etrafınızda
pek
çok genç oyuncu
var. Onlara oyunlarda, provalarda
ne gibi öğütler
veriyorsunuz?

Röportaj – Rıdvan KAŞIKÇI
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Pek çok usta oyuncuyla
aynı sahneyi paylaştınız.

Ustalarla gerek sinemada
gerekse sahnede olmak bize
çok şey kattı. Münir Abi’den
ortaoyunu üslubunu öğrendim. Erol Günaydın’dan meddah… Çağdaş tiyatroyu seviyordum ama ortaoyunu çok
özgürce oynanan, bizden bir
tiyatroydu; onu hiç bırakmadım. Şimdilerde gençler
usta çırak ilişkisi ile gelenekseli öğrenmeliler. Ama ne
gezer? Çıkıp oynayıveriyorlar, oluyor mu? Tabi olmuyor.
Bizim şov adımız Sivrisinekler
idi. Ama menajerler bize
Uğurböcekleri adını verdiler.
Gazinolarda yemek yendiği
için sinek adı hoş olmaz dediler. Biz de istemeyerek kabul
ettik.
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Yaz ortasında işsiz kalmıştım.
Oyuncu arkadaşım ve Samatya’dan arkadaşım Zeki
Yurtbaşı ile şov yapmaya
karar verdik. Fakat şov farklı
bir kulvardı. Ne kadar yetileriniz olsa bile farklı bir ortamda sahneye çıkıyordunuz. O
mekâna uyan bir tarzınız
olmalıydı.
O
zamanlar
Ateşböcekleri bir numaraydılar. Bizi kimse tanımadığı
için öyle büyük gazinolarda
sahne almak gibi bir şansımız
yoktu. İyi ki de isimsizmişiz!
Yoksa şov dünyasında başarılı
olamazdık. Biz de bize iş
verecek
küçük
mekânlara gittik. Kapı kapı dolaşıp
düğün salonları, tavernalar
vb. yerlerde çalıştık. Allah’tan
böyle
yapmışız.
Sınama
yanılma metoduyla şov stilini üç senede çözdük. Artık
kapış kapış gidiyorduk. İşlere
yetişemez olduk. Bu önlenemez bir yükselişti. İzmir
fuarında Zeki Alasya (Allah
rahmet eylesin) alnımızdan
öptü. ‘’Şov dünyasına yeni bir
soluk getirdiniz’’ diyerek bizi
heyecanla kutladı. Ardından
17 yıl TRT birinci sınıf gazinolar. Ve bu günlere geldik…

Münir Özkul, Adile Naşit,
Kadir Savun, Erol Günaydın gibi sanatçılarla bir
arada olmak, çeşitli projelere imza atmak nasıl bir
duygu?

20 yıldır aktif tiyatro yapıyorum, adı benim adımı taşıyor.
Genç oyunculara öncelikle
acele etmemelerini söylüyorum. Oyunculuk dipsiz bir
kuyudur.
Sonuna
kadar
öğrenmeye devam edersiniz
diyorum. Oyunculara fazla
müdahale etmem. Sadece
yanlışsa yardımcı olurum.
Oyuncu adayının içsel oyunculuğu yoksa sahne ışığı
yoksa fazla umutlu olmamak
lazım. Öncelikle bir oyuncu
etik davranmalıdır. İşi dışında
hiçbir şeye karışmamalıdır.
Saygı birinci prensibimdir.
Kuliste oyuncuların görevleri
vardır. Ama en önemli görev
konsantre olmak, kostüm ve
aksesuarına sahip çıkmaktır. Oyun esnasında bir oyuncu kuliste cep telefonuna
bakıyorsa o benim için oyuncu değildir. Bir oyuncu sahne
öncesi sadece oyunu düşünmelidir.

Dini Bilgiler
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NE OKUYALIM?
Ne okuyalım kadar, neyi
okuyacağımız ve nasıl okuyacağımız
da önemli olsa gerek. Zira yerinde ve
zamanında yapılan okumalar her türlü
savruluşlar karşısında tahkim edilmiş birer kale mesabesinde olacaktır. İçimize bir türlü sinmeyen okuma biçimlerinin içler acısı sonuçları
üzerinde düşünmemiz gerekir. En
kilitlendiğimiz noktalardan biri de
hiç de kuşkusuz dinle ilgili okumalardır. Çünkü yanlışı düzeltmek en zor
olanıdır.

Bilindiği gibi iyi-kötü tüm davranışlar
önce zihinlerde şekillenir, daha
sonra söylem ve eyleme dönüşür.
Müslüman’ın söylem ve eylemleri
birbiriyle örtüşmeli, başka bir ifadeyle söz ve davranışları inancına ters
olmamalıdır. Aksi takdirde bu durum
toplumda güzel ahlakın ve güven
duygusunun zedelenmesine hatta
yok olmasına neden olacaktır.
Bir yerlerde ciddi bir eksikliğin olduğu besbelli. Yoksa teori ile pratik
arasında, söylemlerle davranışlar
arasında var olan bunca fark nasıl izah
edilebilir? Günümüzde söylenenlerle yapılanlar arasındaki bariz farkın
sebebi biraz da okuma biçimlerinde
aranmalıdır. Kur’an’da söylediklerini
yapmayanların kınanması bu yüzden
oldukça dikkat çekicidir.
“Ey insanlar! Yapmayacağınız şeyleri
niçin söylüyorsunuz?” (Saff,61/2)
İlahi mesajda sadece söylenenle
yapılan arasında değil, aynı zamanda
söz ve davranışların da kendi içinde
tutarlı olması, dolayısıyla çelişkili söz
ve eylemlerden kaçınmanın gerekli
olduğuna da işaret vardır. Okumanın
sorgulamayla başladığı düşünülürse
okunacak ilk şeyin de evren ve
içindeki olaylar, diğer bir ifade ile
insanın bizzat kendisi olduğu anlaşılacaktır.

“Kendi yaratılışınızda da nice
deliller vardır. Hala görmeyecek
misiniz?” (Zariyat,51/21)
İster börtü-böcek, ister bir çiçek,
gökyüzünde süzülen bir kuş, denizin derinliklerinde bir balık ya da
yaşayan her türlü yaratık, üzerinde
düşünüp tefekkür etmeyi fazlasıyla hak ediyor.
“Biz insana mesajlarımızı evrenin
ufuklarında ve kendi öz benliklerinde göstereceğiz ki,
Kur’an’ın tartışılmaz bir gerçek
olduğu ortaya çıksın.” (Fussilet,41/53)
Ayrıca gerek evrende gerekse
benliğimizde Allah’ın varlığını,
kudretini gösteren ve keşfedilmeyi
bekleyen ayetler/deliller vurgulanır.
“Onlara de ki, yeryüzünde geziniz
de Allah’ın canlıları nasıl yarattığını görünüz.” (Ankebut,29/20)

varlığı-birliği ve yarattığı harikulade eserler hakkında bilgi sahibi
olmamızı istemektedir:
“Göklerin ve yerin yaratılışı
ile dillerinizin ve renklerinizin
farklılığı da O’nun kudretinin delillerindendir. Bilgi sahibi olanlar
için bunda da ibretler vardır.”
(Rum,30/22)
Kainat-vahiy ilişkisi üzerinden
bakıldığında görünen o ki; evren
ve içinde olup bitenler üzerinde
gereğince tefekkür etmek hem
inancımızı temellendirecek hem
de inanç ilkelerimiz istikametinde güçlü bir zihin inşa etmemizi
sağlayacaktır.

“Rabbimiz, indirdiğin kitaba iman
ettik, peygamberine de uyduk.
Sen bizi tanıklık edenlerle beraber
yaz…” (Al-i İmran,3/53)
“Ey Rabbimiz, unuttuk yahut
yanıldıysak bizi tutup sorguya
çekme. Ey Rabbimiz, bizden
evvelkilere yüklediğin gibi
üstümüze ağır bir yük yükleme.
Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sil,
bağışla, bizi yarlığa, bizi esirge.
Sen Mevlamızsın bizim. Artık
kafirler güruhuna karşı da bize
yardım et.” (Bakara,2/286)

Tanıklığımızın gereğini bihakkın
yerine getirmek dileğiyle, duamız
şudur:

Kur’an-Kerim, dış dünyaya sıklıkla atıf yaparak onu anlamamızı,
üzerinde tefekkür ederek Allah’ın

Kâinat Ayetini Okumak
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Meraklı bir gözlemci olarak
bakıldığında evrenin, keşfedilebilir
ve kendisinden ders çıkarılabilen bir
yapıda olduğu açıkça görülecektir.
Bu arada “ayet” kavramı da Kur’an’da
bir şeyin varlığını gösteren, ayırt edici
özellik/alamet anlamında çokça
kullanılması ve Allah’ın kudretini işaret
etmesi bakımından anlamlıdır. Bu
açıdan bakıldığında bütün evrenin de
bir ayet olduğu unutulmamalıdır.
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Seul
Güney

Kore

Sareung
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Güney Kore’nin başkenti
Seul’un Gangnam semtinde yer alan Sareung,
1440-1521 yılları arasında Joseon Krallığı döneminde Kraliçe Jeongsun
adına yaptırılmış bir anıt
mezardır. Unesco Dünya
Miras listesinde yer alan
bu anıt mezar, yıl boyunca
çok sayıda öğrenci, araştırmacı ve turist tarafında ziyaret edilmektedir.
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52 milyona yaklaşan nüfusuyla
Asya kıtasında yer alan bir ülkedir.
Ülkenin; batısında Çin, doğusunda Japonya ve kuzeyinde Kuzey
Kore bulunur. Kore Savaşı
sırasında kendilerine yardım
eden Türk askerlerine karşı özel
bir sevgi besleyen Güney Kore
halkı, buraya gelen turistleri de
aynı güler yüzlü ve sıcak tavırla karşılıyor. Ülke son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya çapında bir
marka haline geldi. Güney Kore’de gezilip görülecek çok
fazla bölge var. Bizden siz değerli
okuyucularımıza birkaç öneri…

Seul,
Güney
Kore’nin
başkenti ve en büyük şehridir. Yaklaşık 10 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük
13. kentidir. Muhteşem kent
parkları, kültürel simgeleri
ve harika tasarımları ile gelen ziyaretçileri büyüleyen
bu şehir, adeta küllerinden yeniden doğmuş bir
kenttir. Bu nedenle her yıl
çok sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır. Buraya yolunuz düşerse Seul
Kulesi – Namsan Park,
Bukhansan Ulusal Parkı,
Bukchon Hanok Köyü,
Gwanghwamun Meydanı,
Gangnam Caddesi, Gyeongbokgung Sarayı, Deoksu
Sarayı, Cheonggyecheon
Kanalı, Kore Savaş Anıtı
Müzesi ve Kore Ulusal
Müzesi gibi turistik yapıları
görmenizde fayda var.
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Busan

Daegu

Busan, Güney Kore’nin Seul şehrinden
sonra en büyük ikinci kentidir. Yaklaşık
3,5 milyon nüfusa sahiptir. Busan denilince akla ilk olarak plaj, deniz yemekleri
ve kaplıcalar gelir. Bu sebeple şehir,
deniz ve sağlık turizminin merkezi konumundadır. Bunlar dışında doğal güzellikleri ve renkli gece hayatı da şehri cazip
hale getiren diğer ögelerdir. Buraya yıl
boyunca çok sayıda turist gelmektedir.

Incheon
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Suwon, Güney Kore’nin
Gyeonggi ilinin merkezi
konumda olan bir şehirdir. Başkent Seul’un
30 km güneyinde
bulunur. Yaklaşık 1,5
milyon nüfusa sahiptir.
Bu şehir daha çok doğal
güzellikleri ve tarihi
yapılarıyla bilinmektedir.
Burada gezebileceğiniz
yerler Gwanggyosan Dağı, Paldalmun
Kalesi, Manseok Park,
Gwanggyo Gölü Parkı
ve Suwon Hwaseong
Müzesi’dir.

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Inceheon, Güney Kore’nin kuzeybatısında yer alan
metropol şehirlerinden biridir. Yaklaşık 2,8 milyon
nüfusu bulunmaktadır. Şehir, büyük bir limana ve
dünyanın en iyi uluslararası havalimanına ev sahipliği
yapmaktadır. Yeongjong ve Ganghwa gibi turistik
adalar bu şehrin sınırında kalmaktadır. Yine şehirde
gezip görmeniz gereken Bupyeong, Chinatown, Arts Center ve Jeondeungsa gibi
turistik yapılar bulunur.

Suwon

Daegu, yaklaşık 2,5 milyon nüfusuyla Güney Kore’nin 4. büyük
metropol kentidir. Eğitim, gece
hayatı, turistik değerleri ve yılın
belirli zamanları düzenlenen festivalleriyle Güney Kore’nin öne çıkan
şehirlerindendir. Bu nedenle Renkli
Daegu olarak da bilinmektedir. Daegu, eğitim şehri olarak bilindiğinden
çok sayıda yabancı öğrencinin eğitim aldığı bir eğitim yuvasıdır. Bunlar
dışında renkli bir gece hayatı ve
turistik yapılarıyla her yıl çok sayıda
turist çekmeyi de başarmaktadır.
Ayrıca geniş bir festival yelpazesine
sahip Daegu, yılın belirli zamanlarda
büyük bir coşkuya ve festival için
kente akın eden yerli/yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır.

Devr-i Alem

Devr-i Alem

Dolsan

Jeju Adası

Köprüsü

Jeju Adası, Kore’nin güneyinde yer alan il konumundaki bir adadır. Diğer bir deyişle Güney Kore’nin bir
ili ve tek özerk eyaletidir. Bu ada, her yıl çok sayıda
turist ağırlamaktadır. Renkli plajları, masmavi denizi
ve diğer doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran
bırakmaktadır. Jeju Adası’na yolunuz düşerse müze,
park ve bahçeleri de ziyaret etmeyi unutmayın.

Dolsan Köprüsü, Yeosu ve Dolsan
adalarını birbirine bağlayan Güney
Kore’nin en önemli köprüsüdür.
1984 yıllında inşa edilen bu köprü,
450 metre uzunluğunda ve 11,7
metre genişliğindedir. Geceleyin yapılan özel ışıklandırmalar
sayesinde izleyicilerine görsel bir
şölen sunan köprü aynı zamanda
keyifli bir adalar manzarası sunmaktadır ziyaretçilerine.

Sambuyeon

Selalesi

Güney Kore’nin Gangwon şehrinde
yer alan Sambuyeon Şelalesi, mutlaka
gezilip görülmesi gereken harika bir
doğal güzelliktir. Muhteşem bir manzarası bulunan şelaleye yıl boyunca
çok sayıda ziyaretçi akın etmektedir.
Şelale ile ilgili birçok hikâye ve efsane
anlatılmaktadır. Sambuyeon ziyaretçilerine unutulmaz dakikalar yaşatacak
güzellikte bir şelale…

Nüfus: 50.503.933
Başkent: Seul
Resmi Dili: Korece
Para Birimi: Güney Kore Wonu
Bulunduğu Kıta: Asya
Kuruluş Tarihi: 1948
Önemli Şehirleri: Seul, Busan, İncheon, Daegu ve Suwon
Dini: Budizm ve Hıristiyanlık yaygındır. Fakat halkın yarısı bir dine inanmıyor.
Vize Durumu: Güney Kore T.C vatandaşlarından vize istememektedir.
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Güney Kore’nin Andong şehrinde yer alan Andong
Hahoe Köyü, 16. yüzyılda Pungsan’li Yu Klanı
tarafından inşa edilmiş bir halk köyüdür. Güney
Kore’de halkın yüzde 85’i şehirlerde yaşamaktadır.
Köy yaşamı gün gittikçe azalmaktadır. Sadece
Kore gelenek ve kültürünü yaşatan bazı insanlar
köyde yaşamaktadır. Bu köylerden biri de şüphesiz Andong Hahoe Köyü’dür. 1999 yıllında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ziyaret etmesiyle köy
popüler hale gelmiş ve her yıl çok sayıda turistin
ziyaret ettiği bir yer haline gelmiştir. 2010 yıllında
ise UNESCO Dünya Miras listesine girmiştir.

Güney Kore hakkında
genel bilgiler:
Ağustos 2018

Ağustos 2018

Andong
Hahoe Köyü

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
Dünyada en eski
üniversite Mısır’ın
el-Ezher üniversitesidir.

İlk yeraltı tüneli 1 km uzunluğunda olmuş ve bundan 4 bin yıl
önce Irak’ta Fırat Nehri’nin
altından geçmiştir.

Güneşin bilimsel adı
Termonükleer Reaktör’dür.

Köstebekler sadece
bir gecede 90 m tünel
kazabilir.

Pasifik’te küçük bir ada
ülke olan Tuvalu her yıl
hiçbir şey yapmadan 4
milyon dolar kazanıyor.

Bir hamam böceği kafası
koptuktan sonra açlıktan
ölmeden 9 gün yaşayabilir.

HAYDİ

GENÇLER
TÜGVA Çekmeköy Şubesi’nin liseli gençlere
yönelik olarak düzenlediği doğa kampı programında ilk öğrenci kafilesini Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz uğurladı.
Lise öğrencileri için 36 farklı etkinlik alternatifinin bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keşan Yaz Kampı
başladı. Yaz boyunca Çekmeköy’den etaplar halinde kampa
gidecek gençlerin ilk kafilesini, Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve TÜGVA Çekmeköy Şube Başkanı Mücahit
Kılıç uğurladı.

Paraguay bayrağı
dünyada önü ve arkası
farklı olan tek bayraktır.

Klinik ölüm sonrası insan
5 dakika içinde hayata geri
getirilebilir. 5 dakika sonra
beyin hücreleri ölmeye
başlar ama yine de bu süreyi
5 dakika daha uzatmak
mümkündür.

Venüs'te 1 gün,
1 yıldan daha uzundur.

İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir ama
karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz.

TÜGVA Çekmeköy Şube Başkanı Mücahit Kılıç,
“Yüzme, mini golf, canlı langırt, macera parkuru, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, oryantiring, halat
çekme, kamp ateşi, satranç gibi spor faaliyetlerinin
yanı sıra gençler, temel dini bilgileri öğrenecek, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatından beslenecek,

bilgi yarışmalarında hediyeler kazanacak, spor faaliyetleri ile zinde kalacak, gezi faaliyetleri ile kültürel
bilinç kazanacak, zeka ve akıl oyunları oynayacak. Yaz
boyunca bini aşkın gencimizi kapma götürmüş olacağız” dedi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da gençlere
iyi yolculuklar dileyerek, “Eğlenerek öğreneceğiniz
güzel bir hafta olmasını diliyorum. Tüm etkinliklere
katılarak zamanı dolu dolu kullanın” dedi.

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Yemek ve ulaşım dahil tamamıyla ücretsiz olan kampta, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle güzel bir yaz tatili geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri ve
arkadaşlık bağlarını güçlendirmeleri hedefleniyor.

109

108

Haber

Köşe Yazısı

DİŞ ÇÜRÜKLERİ
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

Diş çürükleri diş sert dokuları
olan mine, dentin ve sementte
daha çok koyu veya opak (beyaz)
renklenmelerle görülen boşluklar
şeklindeki hastalıklar olarak bilinmektedirler.
Ağızda bulunan bakteriler gıda
maddelerinin ağızda kalan
artıklarından kendi ihtiyaçları olan
besin kaynaklarını elde etmek için
asit salgılarlar. Bu asitler, dişlerin
mineral dokusunu çözerek dişin
minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına
ve diş hekimlerinin kavite dedikleri
boşluklara neden olmaktadırlar.

Beslenmelerinde asitli ve şekerli
yiyeceklerin oranı çok yüksek
olanlar bir de sularında florür
oranı çok düşükse çok daha
fazla çürük tehlikesi altındadırlar.
Bakteri plağı tarafından oluşturulan aside karşı tükürük doğal bir
savunma mekanizması oluştursa
da tek başına çürüğü önleyemez. Tükürük akışını ve miktarını
azaltan hastalıklar ya da ilaçlar da
çürük oluşumunu hızlandırmaktadırlar. Bu nedenle de diş hekimleri tükürük akışını arttırdığı için
şekersiz sakızları sıklıkla önerirler.

Diş Çürüklerini Önlemek İçin Neler Yapılabilir?
Günümüzde diş çürüğüne eskiye oranla daha sık rastlanıyor.
Örneğin yapılan araştırmalarda
eski insanların dişlerindeki çürük
oranı %5 i geçmezken bugün bu
oran %95 lere kadar çıkabilmektedir. Bunun nedeni beslenme
alışkanlıklarının değişmesidir. Eski
insanlar sert ve doğal gıdalarla
beslendikleri için doğal yollarla
dişlerde bir temizlik sağlanırdı.
Günümüzde hazır gıda endüstrisinin gelişmesiyle birlikte bu tür
gıdaların tüketimi de arttı. Bisküvi,
şeker, çikolata, kola gibi her an
elimizin altında olan bu gıda
maddeleri dişlerin üzerine yapışıp
kalan ve asit oluşturan maddeler oldukları için günümüzde diş
çürüğü artışının başlıca sorumluları olarak kabul ediliyorlar.
Diş hekimine muntazam aralıklarla başvurmak bir çürüğü önleme
ya da erken fark etmede en iyi
yoldur. Ayrıca sıcak ve soğuğa
duyarlı dişler ya da ağrılı dişlerde veya tebeşirimsi renkte olan
başlangıç çürükleri, kahveren-

gi renklenmeler ve oyuklar gibi
durumlarda vakit geçirilmeden
hekime başvurulması tedavinin
şeklini değiştirecek ve zorluğunu
azaltacaktır.
Diş çürüklerini önlemek için
yapılması gereken diğer bir yöntem de diş yapılarının güçlendirilmesi işlemidir. Diş yapısını
güçlendirmek amacıyla kullanılan
en etkili madde "flor" bileşikleridir.
Flor bileşikleri dişlerin gelişmekte olduğu dönemde ya da dişler
ağızda görüldükten sonra uygulandıklarında dişin yapısına girerek
çürüğe karşı daha dayanıklı bir
yapı oluşmasını sağlar. Flor
bileşiklerinin çürük önleyici etkisi
başlıca dört yoldan gerçekleşir:
• İçme sularına belirli oranda flor
bileşikleri katılarak,
• Piyasada hazır olarak satılan
flor tabletlerini çocuğa vererek,
• Sofra tuzu, diş macunu veya
ağız gargaraları içine ilave edilen
flor bileşiklerinin etkisinden yararlanarak

• Diş hekiminin muayenehanelerde jel şeklindeki özel flor
bileşiklerini dişler üzerine sürmesi
şeklinde.
Bu uygulamalar arasında en
kolay uygulanabilecek yöntem 3
yaşından itibaren florürlü bir diş
macunu ile sabah akşam dişlerin
fırçalanması ve 6 yaşından sonra
florürlü gargara kullanımıdır. Diğer
uygulamalar henüz yurdumuzda
yaygın olarak kullanılmadığı gibi
yeterli bir alt yapı da bulunmamaktadır. Örneğin çoğu bölgemizdeki içme sularının flor içeriği
ile diyetle alınan flor miktarları
ile ilgili net standart bir çalışma
yoktur. Flor vücut için gerekli bir
elementtir. Ancak gereğinden
fazla alındığında dişlerin rengini
değiştirir ya da kemiklerde deformasyonlara neden olabilir. Bu
nedenle diş macunu ve gargara
dışındaki uygulamalar mutlaka
hekim kontrolünde yapılmalıdır.
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belirli aralıklarda değiştirilmelidirler. Fırça kıllarının
aşınmamış olması ve bakteri taşımayacak bir şekilde
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Diş fırçalamaya
yardımcı olarak aynı zamanda ağız kokusunu gidererek antiseptik etki, ferahlık ve temizlik hissi veren
florürlü gargaralar da kullanılabilir.Şekerli ve asitli
yiyecekleri ana öğünlerde tüketmeye çalışmak ve
yemek aralarında bir şey yememeye gayret etmek de
diğer bir önlemdir.

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce
dişlerin fırçalanması, diş ipliğinin düzenli kullanılması en etkili yoldur. Yiyecek artıkları en çok dişlerin
çiğneme yüzeylerindeki girintilerde ve dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerde biriktiği için, diş fırçaları
küçük başlı seçilmelidir. Dişlerin iç yüzeyleri, dış
yüzeyleri, çiğneyici yüzeyleri ve dilin üstü fırçalanmalı ve ara yüzlerde diş ipliği kullanılmalıdır. Fırçalar,
orta derecede sert ya da yumuşak kıllı olmalı ve
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Öne Çıkan Haberler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

TEBER
GÜDÜM KİTİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan ve milli imkanlarla geliştirilen Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor.
Lazer arayıcı başlık,
güdüm kiti (ataletsel
ölçüm birimi, küresel
konumlama sistemi,
füze bilgisayarı) ve
kuyruk kanat komplesinden
oluşan
Teber Güdüm Kiti
takılmış Mk-82 bombalarıyla geçtiğimiz
aylarda Konya-Karapınar'da atışlı test-ler
yapıldı. Testlerde, uçak 30 derece
yukarı doğru tırmanırken, hareketli hedefe atış ve canlı harp başlığı
atışları başarıyla gerçekleştirildi. Testlerde hedefler
etkin şekilde vuruldu.

PEDAL ÇEVİR

TELEFONUN ŞARJ OLSUN!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karaköy ile İstiklal
Caddesi arasında ulaşımın yapıldığı Tünel’in Karaköy
İstasyonu’nda enerjinin insan hayatının
vazgeçilmez
bir
parçası
olduğunu
hatırlatmak ve enerji
üretiminin önemini
vurgulamak amacıyla “Elektrik Üreten
Bisiklet" projesini hayata geçirdi. Tünel’deki raylı sistemle yolculuk yapan
vatandaşlar, bu bisikleti kullanarak hem spor yapıyor
hem de telefonlarını şarj etme imkanı buluyor.

"Zorluk seviyesine göre süre değişiyor"
Belediyenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
aracılığıyla Spor İstanbul AŞ’den temin edilen, hur-

YERLİ DRONE: TROGON!

daya ayrılacak bir kondisyon bisikletinin
böyle bir şekilde değerlendirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “İdaremiz
bünyesinde bisikletin koruma ve
dönüştürücü devre, USB kablo hattı
eklenerek, bozuk olan bataryası iptal edilmiştir. Bu sebeple telefonlar
pedalın döndüğü sürece şarj işlemine
devam etmektedir. Enerji konusunda farkındalık oluşturulması ve kurumumuzun konuya olan hassasiyetinin
kamuya gösterilmesi adına bisiklet
Tünel Karaköy girişinde kullanıma
sunulmuştur.”
Bu projeyle spor salonlarında kullanılan
kondisyon bisikleti ile günlük hayatın
vazgeçilmezi olan akıllı telefonların şarj
ihtiyaçlarını, sıfır emisyon ile karşılayabilecek bir ürün ortaya çıktığı ifade edilerek, “Bisikletin üzerinde yer alan alternatör vasıtasıyla üretilen alternatif
akım farklı bir devre vasıtasıyla, doğru
akıma dönüştürülerek 1,2 amper 5 volt
enerji çıkışı sağlanmıştır. Bu sayede
şarja takılan ekipmanların zarar görmesinin de önüne geçilmiştir. Kondisyon
bisikleti üzerinde yer alan zorluk derecelerine göre şarj etme süreleri de
değişkenlik göstermektedir” bilgisi
verildi.

Ankara Teknopark'ta bulunan Lapis Havacılık Teknolojileri, milli ve özgün kodlarla oluşturdukları havada
akıllı görev değişimi yapabilen Tragon'u vatandaşların
beğenisine sundu.
Lapis şirketi, sahip olduğu
kabiliyetlerle hem hava aracı
platformları hem de platformlarda kullanılan çeşitli ekipmanlar üretiyor. Lapis CR-01
Trogon ismi verilen drone,
başta keşif gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere
yol güvenliği, sınır güvenliği,
petrol-doğalgaz boru hatları
güvenliği, haritalama, orman
alanları uygulamaları, tarımsal
uygulamalar ve afet yönetimi
gibi farklı görev ihtiyaçlarına
göre farklı faydalı yüklerle donatılabilecek.
Tam otonom görev yapabilen
Trogon, yüksek faydalı yük
kapasitesiyle zor koşullarda
bile görevini tamamlamak
için dizayn edilmiş durumda.
Trogon, üzerinde sabit 12X
gündüz kamerası ve takılıp
çıkarılabilir termal kamerasıyla
gece gündüz görev yapabiliyor. Trogon'un 1,5 kilogram
ağırlığa ve 30 dakika uçuş
süresine sahip olduğuna işaret

eden Lapis Havacılık Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Pehlivanlı, aracın küçük bir yer sistemi
ve tabletle 5 kilometreye kadar anlık veri ve görüntü aktarımı yapabildiğini belirtti.
Konu hakkında açıklamalarına devam eden Pehlivanlı
şöyle dedi: "Örneğin 3 kilometre uzaktaki bir noktayı ya
da hedefi inceleyen drone,
bataryasının bitmesine yakın
dönüş süresini de hesaplayarak yerdeki hazır sisteme
'Bataryam bitiyor, sen kalk'
mesajı gönderiyor. Bunun
üzerine yerdeki sistem kalkıp,
diğerinin olduğu yere giderek
görevi devralıyor. Bataryası
bitmek üzere olan drone da
merkeze iniyor. 9 kiloluk bir
sistem çantasıyla bir yer 2
platform, 6 pille kesintisiz
şekilde 2,5 saat gözlemlenebiliyor. Bu özellik aynı zamanda sürü özelliğinin de
altyapısını oluşturuyor. Tek
bir yer kontrol istasyonuyla
birden fazla 'drone'u kontrol edebiliyoruz. Aynı anda
2 drone kaldırılıp farklı noktaları inceleyebiliyoruz. Sürü
mantığının
ilk
aşamasını
gerçekleştirmiş bulunmaktayız."
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Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde
bombaya entegre edilebiliyor.
Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti
veriyor. Teber'in modüler tasarımı, ekonomik ve yenilikçi özellikler sunuyor. Bombaların burun kısmına
istenildiği zaman takılabilen yarı aktif lazer
arayıcı başlık, silah sistemine hareketli hedefler
karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor. Lazer
arayıcı başlık bölümüne, yaklaşma sensörü ekleme
seçeneği bulunuyor. Ayrıca, kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliğiyle lojistik
açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor.
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F-16 uçaklarına entegrasyon ve sertifikasyon
faaliyetleri de başarıyla tamamlanan Teber Güdüm Kiti teslimatlarına başlanacak.

Sonrasında Teber Güdüm Kiti bulunan mühimmatlar F-16 platformuna takılarak operasyonlarda
kullanılabilecek. Böylece daha önce yurt dışından
tedarik edilen mühimmatlar yerine yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlar kullanılmaya başlanacak.

Kır Çiçekleri

Çekmeköy’ün

Kır Çiçekleri

Kır Çiçekleri

Allium
Peroninianum
(Kayışdağ Soğanı)

Colchicum
Chalcedonicum
Subsp. Chalcedonicum
(Kadıköy Acıçiğdemi)

İsimlendiren: Aznavour

İsimlendiren: Aznav

Türkiye’de endemik (dünyanın
başka hiçbir yerinde doğal olarak
yetişmeyen) soğanlı bir bitkidir.
G. Aznavour tarafından 1893
yılında toplanan örneklerle, yine
Aznavour tarafından 1897 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır.
Küçük, soğanı fibrilli olan pembe
çiçekli bir soğan türüdür. Bu zarif,
pembe çiçekli bitki Kayışdağı’nda
(Yakacık) toplanan örnekler ile
1897 yılında bilim dünyasına
tanıtılmıştır. Bugün ilk kez toplandığı Kayışdağı’ndaki lokasyon,
kontrolsüz şehirleşme nedeniyle
tahrip edilmiştir. Bitkinin İstanbul’da bulunan diğer lokasyonları da
yanlış ağaçlandırma ve yapılaşma
nedeniyle tehdit altındadır. Çekmeköy ilçesinde Çataldağ’ın tepesinde
doğal olarak yetişir.

Sonbaharda açan damalı desenli koyu
pembe çiçekleriyle çok çekici bir soğanlı
bitki türüdür. Türkiye’nin kuzeybatısına endemik olan bu bitki, İstanbul il
sınırları içinde fundalıklarda, kayalık
alanlarda yetişir. Kadıköy çiğdemine,
Ömerli Havzası’nın yanı sıra, Avrupa
yakasında İkitelli ve Alibeyköy civarında da az miktarda rastlanır. İstanbul’da
şehirleşme ve ağaçlandırma nedeniyle
ciddi olarak tehlike altında bulunan
bitkilerimizden biridir. Eylül ve Ekim
aylarında yaprak çıkarmadan pembe
çiçekler açan bir acıçiğdem türüdür.
Toprak altında uzun bir yumrusu olan
türün çiçekleri pembe renkli ve mozaik
desenlidir. İstanbul’da hem Avrupa hem
de Anadolu yakasında şimdilik yetişmektedir. Ancak bulunduğu alanlar aşırı
risk altındadır ve popülasyonları çok
zayıflamıştır.

Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.
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Çiçeklenme zamanı: Ağustos-Eylül
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Çiçeklenme zamanı: Ağustos-Eylül

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

MODERN SANATLAR

Karikatür, bir resim sanatıdır. Bu
resimleri çizenlere karikatürcü veya
karikatürist denir. Karikatür, herhangi bir insanın, fikrin veya bir olayın
resimlendirilerek gülünç şekilde
anlatılmasıdır. Bir insanın veya bir
olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa,
düşündürücü ve özlü bir fikir vermek
veya genellikle güldürmek için bazı
özelliklerinin göze çarpıcı bir şekilde
resimlendirilmesidir.
Karikatür, özelliği itibarıyla tanınan,
bilinen orijinalinden farklıdır. Karikatür, konu olan bir kişinin veya bir

olayın dikkati çekici özelliklerini ortaya koyar. Çoğu zaman kişinin bazı
özelliklerinin abartılmasını konu
eden karikatür, o kişiyi hicvetmek,
küçültmek ve onunla alay etmek
vasıtası olarak da kullanılmaktadır.
Alay etmek, insanların birbirlerini
hafife alması, rencide etmesi, onu
küçük ve gülünç duruma düşürmesi demektir. Bu hususta Avrupalı
filozof Bergson ‘’İnsanlar, yalnız insanları veya
insanlarla ilgili olayları
gülünçleştirmeyi düşünmüşlerdir’’ demiştir.

kişilerin özellikleri aydınlatılmadığı
için karikatür sayılmamakta bunlara
bürlesk denmektedir.
Taş, tuğla, vazo ve duvar gibi yerlere yapılan karikatür, baskı makinesi bulunup da kitaplar ve gazeteler
yayınlanmaya başlayınca daha da
gelişmiştir.
Gazeteciliğe

karikatürü

ilk

Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir şekilde resmetmeye
odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.
Rönesans’tan sonra dini konuların
dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri
anlamlara göre nüanslar katmaya
başlamışlardır. Rönesans ile canlanan
ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu
perspektif tekniğinin geliştirilmesine
yol açmıştır. Leonardo da Vinci’nin
anatomi analizleri eşsizdir.

Çok eski devirlerden
beri karikatürün yapıldığı
bilinmektedir. Pompei ve
Herculanın kazılarında,
duvar ve vazolarda çeşitli karikatür örneklerine
rastlanmıştır. Esas karikatür sanatı, Rönesans
devrinde
başlamıştır.
Fakat Champfleury, eskiden yapılan resimleri
karikatürden saymamaktadır. Resme konu olan

Türkiye’de ilk karikatür; Teodor
Kasap’ın 1870’te çıkardığı Diyojen
Dergisi’nde görülmüştür. Bilinen
ilk Türk karikatürcüsü ise Ali Fuat
Bey’dir. Sultan Abdülhamit döneminde kesintiye uğrayan mizah
dergiciliğinde İkinci Meşrutiyet’in
ilanıyla birlikte bir patlama olur. Bu
dönemin en önemli karikatürcüsü
Cem’dir. Damgasını vurduğu Kalem
ve çıkardığı Cem dergilerinde Batı
anlayışına uygun olarak Osmanlı Devletini ve idarecilerini hicvetmiştir. Bu dönemde birbiri ardına
çıkan Karagöz, Geveze, Dalkavuk,
Davul gibi dergilerde siyasi karikatürün ilk örnekleri verilmiştir. Kur-

tuluş Savaşı’na karşı Aydede’de Rıfkı
ve Kurtuluş Savaşı yanlısı Güleryüz’de
Sedat Simavi de dönemin önemli imzalarıdır. Cumhuriyet döneminin karikatürcü simgeleri olarak
Cemal Nadir ve Ramiz Gökçe’yi
görürüz. Bu iki karikatürcü, çizdikleri sosyal ağırlıklı karikatürlerle
Türkiye’de bu sanatın geniş kitleler
tarafından benimsenip sevilmesini
sağlamışlardır. Aynı dönemin çizerleri olarak Münif Fehim, Sedat Nuri,
Şevki Çankaya, Necmi Rıza Ayça, Orhan Ural, Sururi Gümen, Salih
Erimez, İhap Hulusi adları da anılmaya değerdir.
1940’ların sonlarına doğru çıkmaya başlayan Marko Paşa dergisinde
Mim Uykusuz toplumcu gerçekçi
karikatürün başyapıtlarını vermiştir.
Aynı dönemde Ratip Tahir de CHP
çizgisinde kalem oynatarak politik
karikatürlerin başarılı örnekleriyle
okuyucuyu buluşturmuştur. Daha
sonraki döneme damgasını vuran 1950 kuşağı karikatürcüleri ise
Batı’daki değişime paralel olarak karikatürde kara mizaha kayan ve yazısız
olmaya özen gösteren bir anlayışla

eserler vermişlerdir. Aynı karikatürcü
kuşağının en genç üyesi Oğuz Aral,
1972’de yayınlamaya başladığı Gırgır
dergisiyle, 1960’lar boyunca düşüş
gösteren mizah dergiciliğine büyük
bir ivme kazandırmış ve 1970’lerin
sonunda 300 bin, 80’lerde 500 binin
üzeri tirajları yakalamıştır.

İslam dini, Allah yaratılarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı için
İslami resimler 18. yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler,
yazının şekillendirilmesi (hat sanatı),
ebru ve minyatür ile gelişim göstermiştir.

90’lı yılların sonlarına doğru
yeni karikatür anlayışları filizlenmeye başlamış ve undergraund tarzda yaklaşımlar öne çıkmaya başlamıştır.
Bu son dönemin önde gelen adları arasında Selçuk
Erdem, Erdil Yaşaroğlu, Bahadır Baruter, Bülent Üstün
sayılabilir.
Bugüne kadar bulunmuş ilk
resimler, mağara duvarlarına
çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene
mağara duvarlarına basılmış
el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme
yeteneğini bu dönemlerde
bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer
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İçerik açısından bilinen ilk resim
örneklerinin kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini
inançlarla yapılmış oldukları tahmin
edilir. Mısır, Çin ve Hindistan’da M.Ö.
yapılmış resimler, gündelik hayatı
betimlerler, hikayeler anlatırlar ve
kılavuz nitelikleri taşırlar.

defa

Fransız ressamı Charles Philipon
getirmiştir. Hatta 1831’de Paris’te La
Caricature Gazetesini kurmuş, ondan sonra İngilizler ve Almanlar da
karikatürü gazetecilikte kullanmaya
başlamıştır. İngiltere’deki ünlü siyasi
mizah dergisi Punch bu çığırın kısa
zamanda gelişmesine yol açmıştır.
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taşırlar. Teknoloji geliştikçe resim
yapmakta kullanılan malzemeler de
gelişmiş, bitki yağlarıyla elde edilen
ve öylece kullanılan pigmentlerin
yerini sentetik pigmentlerle yapılmış,
sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı,
kullanımı daha kolay boyalar almıştır.
Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda, cama, sentetik malzemelere resim yapılmıştır.

Röportaj

Röportaj

Arges Konakları
İstanbul’un gürültüsünden, kalabalığından
uzak, Çekmeköy’ün
doğal oksijen deposu
ormanlarının hemen
kıyısında, komşuluk kültürünün hala
yaşandığı ve yaşatıldığı
Arges Konakları’na misafir olduk bu ay. Yeşil
alanları korumanın
öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden site
yöneticisi Yurdal Bey ile
site yaşantısına dair merak edilenleri konuştuk.
Yurdal Tufan Bey’i
tanıyabilir miyiz?

Siteniz kaç blok ve kaç
daireden oluşmaktadır?
Site
sakinlerine
gibi
hizmetler vermektesiniz?
Sitemiz butik bir site olup
26 müstakil evden oluşmaktadır. Site sakinlerinin
rahatı, huzur ve güvenliği için her tür olanaklar
sağlanmaktadır (sosyal tesis, havuz, çevre ve
temizlik bakımları, site
güvenliği vb).
Yönetim olarak ne kadar
şeffafsınız? Site aidatları
neye göre belirleniyor?
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Site yönetimi kaç kişilik
bir ekipten oluşuyor ve
sorumluluklarınız
nelerdir?
Site yönetimi 2 yönetici ve
2 denetçi olmak üzere 4
kişiden oluşmaktadır. Site
yönetimi site sakinlerinin
rahat, güvenli, huzurlu ve

mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli
bütün hizmetleri yapmaktadır.
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1965 doğumlu, bir çocuk
babası bir iş insanıyım.

1993 yılından beri kurmuş
olduğum şirkete ilave firmalar kurarak iş hayatına
devam etmekteyim. Aynı
zamanda Orman Ürünleri sektöründe meslek
grubumu İstanbul Ticaret
Odası’nda meclis üyesi
olarak temsil ediyorum.
2007’den bu yana Arges
Evleri Sitesi’nde ikamet
etmekteyim.
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Röportaj

Harika bir duygu…
Hem
İstanbul’un
keşmekeşinden uzak,
doğa içerisinde hem
de merkeze ulaşımı
kolay
olması
ile
yaşamı keyifli hale getiriyor. Günün stresini orman içindeki
yürüyüş parkurlarında
atabilmek ise bir ayrıcalık…

Yönetim olarak %100 şeffaf olup her site sakini dilediği zaman site yönetimini
kontrol hakkına sahiptir. Site
aidatları site genel giderlerine göre belirlenir.

uğu
için
ve herkes birbirini tanıdığından güvenlik de
bu sayede sağlanmış oluyor.

Sitenizin geleneği haline gelen, tüm site sakinlerini bir
araya toplayan bir aktiviteniz
var mı?
Dini bayramların birinci günü
site sakinleri bir araya gelerek
bayramlaşırlar. Ayrıyeten yine
site sakinleri zaman zaman
organizasyonlar düzenleyerek topluca yemek yemektedirler.

Site yaşantısının insanı motive eden tarafları var mı?
Tanıdık ve bildik insanlarla aynı ortamda yaşamak
güvenli bir alan oluşturmaktadır. İnsanların bu ortam
vesilesi ile birbirileri ile kaynaşması sonucunda keyifli
aktivitelerin doğmasına neden olmaktadır site yaşamı.

Röportaj- Engin ERKÖSE
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İstanbul’un keşmekeşinden,
gürültüsünden uzak,
ormana bitişik bir lokasyonda yaşam sürmek nasıl bir
duygu?

Sizce Çekmeköy’ü ve oturduğunuz siteyi
diğer ilçe ve sitelerden farklı kılan ne?
Çekmeköy’ü diğer ilçelerden farklı kılan
noktalar: yerleşim planının düzgün olması,
büyük şehrin kıyısında, bununla beraber
sakin bir muhit ve kolay ulaşım sağlanan
bir ilçe olması; nüfus yoğunluğunun diğer
ilçelere nazaran daha az olması. Tüm bu
olanak ve özellikler Çekmeköy’ü daha çekici kılmaktadır.

Diğer sitelerle de yakın bir bağ kurduğunuzu biliyoruz. Ne tür organizasyonlarda bir araya geliyorsunuz komşu siteler
ile?
Komşu sitelerle bütün siteleri ilgilendiren
sorunlar olduğunda site yönetimleri olarak
bunların nasıl çözüme ulaşabileceği üzerine tartışıp konunun karara bağlanması hususunda toplantılar yapıyoruz.
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Site sakinleri ile aranızdaki
güveni nasıl sağlıyorsunuz?
Sitemiz daha önce de bahsettiğim gibi butik bir site old-

Site ile ilgili geleceğe dair kurduğunuz bir
plan var mı?
Sitemizin gelecekte de bu şekilde kalması
için planlarımız mevcuttur. Site sakinleri
olarak doğaya ve yeşilin korunmasına çok
önem veriyoruz. Sitemizin ve dahi ilçemizin
yeşil alanlarının korunması için azami gayret
sarf ediyoruz.

Köşe Yazısı

Kıssadan Hisse

BARDAĞI YERE BIRAK…

Ğ
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Profesör, elinde, içi dolu bir bardak tutarak
dersine başladı. "Bu bardağın ağırlığı sizce ne
kadardır?" diye sordu.
Öğrenciler, ''50 gr!'' ... ''100 gr!'' ... ''125 gr''
cevabını verdiler.
"Bardağı tartmadıkça gerçekten ben de bilemem" dedi profesör ve devam etti: "Ama, benim sorum şu; bu bardağı böyle birkaç dakikalığına tutsaydım ne olurdu?"
- Hiçbir şey.
- Tamam, peki 1 saat boyunca tutsaydım ne
olurdu?
- Kolunuz ağrımaya başlardı.
- Haklısın; peki ya 1 gün boyunca tutsam ne
olur?
- Kolunuz iyice ağrır, adaleniz spazm yapar,
belki de çözüm bulmak için hastaneye gitmek
zorunda kalırsınız.
Sorularına cevap alan profesör, can alıcı noktaya temas etti:
- Peki tüm bu sorunlar olurken bardağın
ağırlığında bir değişme ortaya çıktı mı?
Öğrenciler bir ağızdan cevapladılar: "hayır."

- Peki o takdirde, zaman içinde kolun ağrımasına ve kas spazmına yol açan olay neydi?
Profesör ikinci bir soru daha sordu:
- Acıdan ve ağrıdan kurtulmak için ne yapmam
gerekir bu durumda?
- Bardağı bırakırsanız, rahatlarsınız.
Profesör beklediği cevabı almıştı. Öğrencilerini
kutladı ve bütün bu soruları sormasına sebep
olan açıklamayı yaptı: "Hayatın problemleri
de böyle bir şeydir. Onları kafanda birkaç dakika tutarsan, bir sorun yaratmaz. Uzun bir
süre düşünürsen, başın ağrımaya başlar. Ama
hiç aklından çıkarmazsan, artık başka bir şey
düşünemez hale gelirsin; bu seni bitirir. Elbette hayatınızdaki sorunları düşüneceksiniz,
halletmeye çalışacaksınız. Ama en önemlisi
onları, her günün sonunda uyumadan önce
yere bırakmaktır. Bu şekilde strese girmez ve
sabah taze bir beyinle uyanırsınız. Taze bir
güne, yeni sorunlarla mücadele azmini kazanarak başlamış olursunuz. Bu yüzden arkadaşlarınıza vereceğiniz en önemli tavsiye,
'bardağı yere bırak' olmalıdır."
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz açılışta yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Alemdağ Mahallesi’nde kapalı spor salonu ve Alemdağ stadından
oluşan güzel bir spor alanımız yer alıyordu. Ormanın
kenarında yer alan bu spor tesisimize, bölge halkının
da açık havada spor yapabileceği bir düzenleme yaparak kullanıma açtık. Parkurun açıldığı hafta genç,
yaşlı, kadın erkek onlarca kişiyi spor yaparken görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bana göre spor sağlık
için önemli olduğu kadar sosyal yaşam için de önem
arz ediyor. Sporla büyüyen nesiller kötü alışkanlıklardan uzak kalıyor, daha bilinçli ve çevresine faydalı bireyler oluyorlar. Bu nedenle 9 yıldır spora teşvik eden
yatırımlar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”
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Çekmeköy Belediyesi, mahalle halkının yürüyüş yolu
talepleri üzerine Alemdağ Stadı’nın etrafına yürüyüş
parkuru yaparak vatandaşların kullanımına sundu.
Asırlık ağaçların bulunduğu alanda yapılan 750 metrelik parkurda, sağlık açısından uzmanların tavsiye
ettiği ana malzemesi toprak olan terracotta zemin
uygulaması yapıldı. Parkurun gece de kullanılabilmesi
için sınırları beton duvar ve tellerle düzenlendi, alan
sokak lambalarıyla aydınlatıldı.

Köşe Yazısı

Zeliş’in Mutfağı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Karnıyarık
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 adet patlıcan,
3 yemek kaşığı zeytinyağı,
3 diş sarımsak,
1 adet kuru soğan,
300 gr kıyma,
1 adet domates,
2 adet sivribiber, ¼ demet
maydanoz,
1 çay kaşığı tuz,
yarım çay kaşığı karabiber
Kızartmak için sıvıyağ

Sosu İçin Malzemeler:
•

1 yemek kaşığı domates
salçası,
1 tatlı kaşığı biber salçası,
1 su bardağı sıcak su

•
•
•
Yapılışı: Acısı alınan patlıcanları alacalı şekilde
soyun ve orta kısmına çizik atın. Kızdırdığınız yağda
patlıcanları kızartarak kağıt havlu üzerine koyun. Bir
yandan yemeklik doğranan soğan, sarımsak, domates ve sivribiberleri tavada kavurun. Ocaktan al-

madan 5 dakika kadar önce tüm baharatları ekleyin.
Ocaktan aldıktan sonra ise maydanozları harca ilave
edelim. Kenarda beklettiğimiz patlıcanların içerisine
iç harçtan koyalım ve fırın kabına dizelim. Bu esnada domates-biber salçası ve sıcak suyu bir kapta
pürüzsüz oluncaya dek karıştırdıktan sonra patlıcanların üzerine değdirmeden fırın kabının tabanına
dökelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında
yarım saat kadar yemeğimizi pişirelim. Yemeğimizi
sıcak olarak servis edelim, afiyet olsun.

Etli Biber Dolması
Malzemeler:

Bamya Çorbası
Malzemeler:

Yapılışı: Sıvı yağın yarısını kızdırın ve etleri renk alana dek kavurun. Çorba yapımında kullanmak üzere

Yapılışı: Dolmalık biberlerimizi güzelce temizliyoruz. Sap kısımlarını üzerini kapatmak için
kullanacak şekilde kesiyoruz ve biberlerin içini
temizliyoruz. Kıyma, yemeklik doğranmış soğan,
domates, pirinç, sıvı yağın yarısını ve baharatları bir
kabın içerisinde iyice karıştırıyoruz. Kaşık yardımıyla
hazırladığımız karışımla çok sıkı olmayacak şekilde

dolduruyoruz. Orta boy tencereye dik şekilde biberlerimizi yerleştiriyoruz. Kalan yağı, salçayı küçük
bir sos tenceresinde kavurarak kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Hazırladığımız sosu biberlerin
üzerine değdirmeden tencerenin dibine yayıyoruz.
İsteğe bağlı olarak biberlerimizin üzerini saplarıyla
kapatıyoruz ve tencerenin dibindeki sos kaynayana
dek yüksek ateşte dolmamızı yarım saat kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz servise hazır, afiyet olsun.
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1 adet kuru soğan,
6 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 yemek kaşığı domates salçası,
300 gr kuşbaşı dana eti, 150 gr bamya,
1,5 litre su,
2 yemek kaşığı limon suyu,
1 çay kaşığı tuz

15 adet dolmalık biber,
300 gr kıyma,
1 su bardağı dolmalık pirinç,
1 çay bardağı sıvı yağ,
3 adet domates,
1 adet kuru soğan,
yarım demet maydanoz,
1 çorba kaşığı domates salçası,
2 su bardağı sıcak su,
tuz,
karabiber,
kırmızıbiber,
kuru nane
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•
•
•
•
•
•
•

su ilave edin (süreyi kısaltmak için düdüklü tencere
kullanabilirsiniz). Bamyaları ayrı bir tencerede üzerini
geçecek kadar su ve limon suyu dökerek haşlayın.
Haşlanan etleri kevgir yardımıyla suyun içerisinden
çıkarıp kenarda bekletin. Büyük boy bir tencerede
kalan sıvı yağı kızdırın, soğanı ve salçayı kavurun.
Kavrulan salçanın üzerine etleri ilave edin. Bir süre
kavrulan etlerin üzerine et suyunu dökün ve kaynamaya başlayınca bamyaları suya ekleyin. 25 dakika
kadar pişireceğiniz çorbaya tuz ve limon suyunu
eklemeyi unutmayın, afiyet olsun.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Röportaj

Röportaj

SOKAK
RÖPORTAJI

Yüksek Öğretim Kurumları Sınav sonuçlarının henüz açıklandığı
şu günlerde yakın bir tarihte Başkan Erdoğan’ın üniversiteye giriş
sınavları hakkında söyledikleri tekrar gündeme geldi. Erdoğan,
eğitimde istenilen seviyeye gelebilmek için Avrupa’nın model
alınabileceğini ve üniversitelere de bundan böyle kendi yetenek
sınavlarını yapabilecekleri bir sistem getirilebileceğini söylemişti.

Biz de sokağa çıktık ve Çekmeköylülere sorduk:
Üniversitelere yetenek sınavıyla girilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her üniversitenin kendi öğrencisini seçeceği bir sistem Türkiye’de uygulanabilir mi?

HÜLYA PARLAK
34 YAŞINDA
Sınav sisteminin tümden
değişmesi gerektiğini
düşünüyorum. Okul
puanları ve yetenekler
esas alınarak üniversite
yerleşimlerinin yapılması
daha mantıklı. Bütün bir yılı bir
sınava bağlamak bana yanlış geliyor. Başkanımızın desteğiyle yeni sınav
sisteminin daha hızlı bir şekilde uygulamaya konulacağına inanıyorum.

ÖZGÜR TÜRK
27 YAŞINDA
Türkiye adına çok güzel bir
gelişme uygulanabilirse.
Başkan Erdoğan’ın tüm
icraatlarında arkasındayız
Türkmen kardeşleri olarak.
Başkanlık sistemiyle bu tür
değişikliklerin çok daha hızlı
ve kolay işleme alınabileceğini
düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye’de
de uygulanabilir, neden olmasın?

FERHAT GÜNDEM
25 YAŞINDA
Güzel sanatlar fakültesi
yetenekle öğrenci alıyor
mesela. Bu diğer alanlara
da yansırsa çok güzel olur
tabi. Kişinin kabiliyetine
göre kendini yetiştirmesi, o alanda uzmanlaşması
hem bireysel hem de toplumsal
bağlamda verimliliği de beraberinde getirecektir.
Bu sistemin oturması, öğrenci ve velilerin yeni
sisteme alışması zaman alabilir fakat zamanla
taşlar yerine oturacaktır.

RUKİYE KUYULDAR
37 YAŞINDA
Oğlum geçtiğimiz yıl
üniversite sınavına girdi.
İstediği bölüme kabiliyeti
olmasına rağmen puanı
düşük olduğu için sınava
tekrar hazırlanmak zorunda
kaldı. Oysa yetenek sınavına girme imkanı olsaydı belki de
ikinci kez hazırlanmak zorunda kalmayacaktı.
Dolayısıyla olursa bu yönde bir değişikliği kesinlikle destekliyorum. Çocuklar lise 1’den itibaren
hangi alana meyilleri varsa o yönde eğitilmeli.
Oğlum lisede bilgisayar bölümünde eğitim
görüyor fakat yeterli donanıma sahip değil
çünkü aldığı eğitim yeterli değil. Sürekli ders
çalışmaya yönlendirilen çocukların pratik/uygulamalı eğitimlerinin de tam teşekküllü verilmesi
hem iş bulabilmeleri hem de iş hayatında başarılı
olabilmeleri için elzem.

EMİN TANRIVERDİ
17 YAŞINDA
Kaderimizin tek bir sınava
bağlanmasını doğru bulmuyorum açıkçası. O sebeple kabiliyete göre okul
tercih etmek çok makul bir
seçenek. Bireysel olarak da
üniversitede okumak istediğim
alana yeteneğim olduğu için yetenek sınavı üzerine kurulu yeni bir sistemin
gelmesi benim için umut vadediyor.

EYLÜL ÇELİK
14 YAŞINDA
Avrupa’daki eğitim sistemi
Türkiye’de de uygulansa
çok iyi olur. Öğrencileri
sınav noktasında en çok
yıpratan, sınav sisteminin
çok sık değişmesi oluyor.
Her üniversitenin kendi sınavını
yaptığı bir eğitim anlayışı burada
da uygulanabilir pekala.
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SILA YAREN DEMİREL
17 YAŞINDA
Bu sistem uygulansa
herkes yeteneğine göre
bir meslek seçer. Çocuk
gelişimi okudum, üniversitede de Çocuk Psikolojisi
alanında ihtisas yapmak istiyorum. Fakat Türkiye’de sınav
sistemi çok kez değişti. Uygulanıp
uygulanamayacağı konusunda bir öngörüde
bulunamasam da bu sistem hayata geçirilse
öğrenciler için avantajlı olacağı muhakkak.

HİLAL İNAL
16 YAŞINDA
Yeteneğimize göre bölüm
seçebilmek, istediğimiz
okula başvuru yapabilmek
büyük bir fırsat olur tüm
gençler için. Türkiye’de bu
sistemin uygulanabileceğini
düşünüyorum.
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MUHAMMET ORHAN
20 YAŞINDA
Üniversitelere yetenekle
öğrenci alınması çok
doğru olur. Zira birçok
öğrenci puanlarından
ötürü istediği bölüme yerleşemiyor. Yeteneksiz ama
ders çalışan insanlar istedikleri
bölüme yerleşebiliyor. Dolayısıyla
yeteneği olan insanlar açıkta kalıyor. İstihdam
konusunda da yetenek değil, okul başarısı göz
önünde tutulduğundan mağduriyetler yaşanıyor.
Türkiye’deki eğitim en başından itibaren iyileştirilirse güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

SELMA TATLIPINAR
30 YAŞINDA
Bir öğretmen olarak
harika bir sistem olacağını
düşünüyorum. Erdoğan
ne yaparsa iyi yapar. Ama
yeni sistemin uygulanabilmesi için ülkemizin 10
yıla ihtiyacı var. Kalabalık bir
ülke olduğumuz için bu sistemi
oturtmak biraz zor olabilir. Bunun yanında altyapı
eksikliğimiz mevcut. Sınıflar, binalar, eğitim öğretimin yapıldığı mekan bağlamında fiziki altyapı
eksikliklerimiz var, bunların zaman içerisinde
giderilmesi lazım. Sistem olarak adil ve uygulanabilir elbette.
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Hayvanlar Alemi

Haber

MİMAR SİNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çekmeköy Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki
mülkiyeti kendine ait olan arsayı, mahalleye sağlık ocağı yapımına tahsis etti.
1.679 m2’lik parselde; 550 m2’lik sağlık
tesisi ile bahçesinde çocuk oyun alanının
da bulunduğu yeşil alan ve otopark
yapılacak. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
tarafından projelendirilen sağlık merkezi
2 kattan oluşacak ve içerisinde; doktor
muayene odaları, tıbbi müdahale odası,
aşı odası, gebe izleme odası, bekleme
alanı ve sekretaryalar bulunacak. Haziran’ın son haftasında yapımı başlayan
inşaat çalışmalarının 2018 yılı içinde
tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na teslim
edilmesi hedefleniyor.

Köpeklerin insanlara tamamen
bağımlı canlılar olduğunu
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
İnsan ırkının kadim dostları köpekler birçok yetenekle
donatılmışlardır. Bunda elbette atalarının kurt olmasının da payı var. Sonuçta ne kadar evcilleşirse
evcilleşsinler içgüdüler orada bir yerlerde duruyor.
Aşağıdaki yetenekler de işte bu içgüdülerin birer
ürünü.

Deprem
Bu yeteneğe sahip olmalarının sebebi duyma yetilerinin gelişmiş olmasıdır. Köpekler yer altındaki hareketleri bizden çok daha net bir şekilde duyabilirler.

Fırtına
Bu konuda köpeklere
koku duyuları yardımcı
olur. Örneğin hepimiz
yağmurdan önce burnumuza gelen kokuyu biliriz.
Köpeklerin koku duyuları bizden 40 kat daha iyi
olduğundan, bizden çok
daha önce fırtınanın
geldiğini hissedebilirler.

Kanser
Köpeklerin
kansere yakalanan sahiplerine
karşı daha farklı
davrandıkları
bilinen bir olgudur. Bu sebeple köpekler,
tümörde bulunan kimyasalları saptayabilmek için özel olarak eğitilirler.

Negatif enerji
Birçok eğitmene göre, köpeğinizin insanlar hakkındaki
içgüdülerine sorgusuz sualsiz güvenebilirsiniz. Çünkü
köpekler, insanların beden dillerini okumakta yakın
kuzenlerimiz şempanzelerden bile daha iyilerdir.

Eve varış zamanı
Köpekler eve varmadan çok önce eve doğru geldiğinizi bilirler. Örneğin eğer arabayla geliyorsanız, arabanın çıkardığı kendine has sesi diğer arabalardan ayırt
edebilirler. Ya da yürüyerek geliyorsanız, sizden önce
eve varan komşularınızı ayırt edici bir işaret olarak
görebilirler.
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Köpeklerin bunu nasıl sezdikleri hakkında bilim insanları kesin bir bilgiye sahip değil. Ancak köpeklerin nöbetleri 15-20 dakika öncesinden sezebildikleri
kanıtlanmış bir gerçektir.

Köpekler bir insanın acı çektiğini çok rahat biçimde anlayabilirler. Bu sebeple bir
kadının doğum sancısı çektiğini de önceden hissetme
yetileri vardır.
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Nöbetler

Doğum

İnşaat çalışmalarını yakından takip eden
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, konuyla ilgili şunları ifade etti:
“Eğitim ve sağlık bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor bu nedenle
her iki alanda da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hamidiye, Mimar Sinan, Çamlık mahallelerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni sağlık tesisimizi
en kısa sürede halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimizde
her mahalleye bir aile sağlığı merkezi
yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugün
baktığımızda ilçemize 5 tanesi büyük
poliklinik olmak üzere 30’a yakın sağlık
merkezi kazandırdık. Vatandaşlarımızdan
aldığımız dualar sayesinde verdiğimiz
sözlerin de ötesinde yatırım yapmak bize
nasip oluyor.”

Bulmaca

Sudoku
1

2

3

4

5

6
7
19

8

9

6
4

10
11

12

13

14

Bulmaca
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8
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1 5
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5 9 2
6 4 8
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4
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3 7
4 9
3
3 5 7 6 1 9
4
4 2
1

17

18

1. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı.
2. Danışma, tanıtma.
3. Ötüşüyle kendi türünden olan kuşların çevresine
toplanması için avcıların yararlandığı kuş, çığırtkan.

4. Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya
metalden yapılan bel bağı.

5. Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme.
6. Canlı, sağ olma durumu.
7. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.
8. Bir yapının birçok bölümünü aynı katta birbirine

bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare.

11. Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
12. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca
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15. Bozukluk. Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk.
1 2 3 6
16. Geçmeye yarayan yer, geçecek yer. 7 8 2 9
17. Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten
9 6dam,
1 8
kümbet.
5 3 4 1
18. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında
3 9 kul7 5
lanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonu2 5 6 4
cunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
4 1 8 7
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14. İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, entere-

san.

19. Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere uygun
olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse,
müfettiş.

5 2

6
8 7 3
3
8 1
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7 9 5 2
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9
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6
4
7 8
7 8 4
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6

8
1 2
9

5
9
5
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9. Duygudaşlık.
10. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde

8 4 9 2
6 7 5 3
1 2 3 6
7 8 2 9
birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel
9 6 1 8
vb. düğümlenebilir nesne.
5 3 4 1
13. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu
olarak
3 9 7 5
seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten
2 5
6 4
yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli
bilgi,
ilim.
4 1 8 7
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bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit.

Bir önceki sayının yanıtları:

Sinema

VİZYONDAKİLER

SİHİRLİ HALI
Yönetmen:
Karsten Kiilerich
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 10.08.2018

DEV AVCISI
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Yönetmen: Anders Walter
Oyuncular: Madison
Wolfe, Zoe Saldana, Imogen Poots
Tür: Fantastik, Macera
Vizyon Tarihi: 27.07.2018

SIFIRIN ALTINDA:
DAĞDAKİ MUCİZE
Yönetmen: Scott Waugh
Oyuncular: Josh Hartnett,
Mira Sorvino, Austin R.
Grant
Tür: Macera, Dram
Vizyon Tarihi: 03.08.2018

PABLO ESCOBAR’I
SEVMEK
Yönetmen:
Fernando León de Aranoa
Oyuncular:
Javier Bardem, Penélope
Cruz, Peter Sarsgaard
Tür: Biyografik, Polisiye
Vizyon Tarihi: 20.07.2018

CHRİSTOPHER ROBİN
Yönetmen:
Marc Forster
Oyuncular:
Jim Cummings, Toby
Jones, Peter Capaldi
Tür: Macera
Vizyon Tarihi: 03.08.2018

SİBİRYA
Yönetmen:
Matthew M. Ross
Oyuncular:
Keanu Reeves, Molly
Ringwald, Ana Ularu
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 20.07.2018

YAŞAR KEMAL
EFSANESİ
Yönetmen:
Aydın Orak
Tür: Belgesel
Vizyon Tarihi: 27.07.2018

MİSSİON: IMPOSSİBLE
YANSIMALAR
Yönetmen:
Christopher McQuarrie
Oyuncular:
Tom Cruise, Henry Cavill,
Ving Rhames
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 27.07.2018

