Değerli Çekmeköy2023 Okurları,
Duygularımızı en iyi anlattığımız şiirleri kelimelerle kurarız. O
kelimeler

hikayelerimizin

yapı

taşlarıdır.

Yaşanmışlıklarımız,

duygularımız, kavgalarımız kelimelere bürünür de kitaplarda yerini
alır. O kitaplar gelecek nesillere birer bilgi, birer yaşam tecrübesi
olarak aktarılır. Çekmeköy Kitap Fuarı’nda kitaplara sığmış
milyarlarca kelimeyi ve onların taşıdığı milyarlarca bilgi ve duyguyu
sizlerin beğenisine sunduk. On yıldır devam eden görevimiz içerisinde
yaptığımız en hayırlı hizmetlerden birinin de Çekmeköy Kitap Fuarı
olduğuna inanıyorum. On binden fazla öğrencinin ziyaret ettiği fuarın
çocuklarımızın zihninde güzel izler bırakacağına inanıyorum.

facebook.com/B
askanAhmetPo
yraz

Okumanın, sorgulamanın, eleştirebilmenin ve farklı pencerelerden
bakabilmenin ne kadar kıymetli bir meziyet olduğunu son yıllarda daha

twitter.com/A

hmettPoyraz

iyi anladık. Doğru düşünen ve sorgulayan genç dimağların ülkemizi
dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır hale getirebileceğini daha

instagram.com

/ahmettpoyra

z

facebook.com

iyi gördük. Bu nedenledir ki kültür ve sanat faaliyetlerimizi, eğitim
faaliyetlerimizi bu perspektif doğrultusunda hazırlamaya çalışıyoruz.
Çekmeköy Kitap Fuarı bu bakış açısının bir sonucu olarak hazırlandı.

/cekmekoybele

diyesi

Kitaplarla bir araya gelelim ki aklımızı, ruhumuzu ve gönlümüzü
onlarla besleyelim.
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Sevgili Dostlar,
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diyesi

youtube.com/c

Aralık ayı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete intikal
ettiği aydır. Akif, 27 Aralık 1936’da aramızdan ayrıldı. Bizlere Milli
Marşımızın yanında büyük bir şiir ve düşünce külliyatı bıraktı. Akif,

ekmekoybeledi

yesi

yerli, milli ve ıslahatçı bakış açısıyla günümüze ışık tutmaya devam
etmektedir:

www.cekmek

oybelediyesi.t

v

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı”
Mısralarıyla,

ülkemizin

değerleriyle

kurduğumuz

bağı

iyice

güçlendirmemizi önerir. Onun şiirlerinden merhameti, adaleti bir kez
daha öğreniriz. Bu vesileyle kendisini rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Aralık 2018
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Şahmettin YÜKSEL
Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
sahmettinyuksel2023@gmail.com

BİR GARİP AKİF GEÇTİ BU DÜNYADAN
Çok soğuk bir gün...
Takvimler 27 Aralık 1936’yı gösteriyor…
Taksim Tüneli ile Galatasaray Lisesi arasında St. Antuan Kilisesi’nin hemen yanı başında Mısır Prensi
Abbas Halim Paşa’nın isteği üzerine dönemin Ermeni mimarı Hovsep Aznavur’a yaptırılan Mısır Apartmanı’na hüzün çökmüştü. Bir garip Akif’ti O ve kaybettik…
Gazeteler ertesi gün manşetlerden verdiler Akif’in
vefatını. Beyazıt Camii doldu taştı binlerce genç ve
dostlarıyla. Çok acıdır ki cenazede iki kalem katibi dışında resmi sıfatlı kişi ya da kuruluştan kimse
yoktu! İstiklal şairimizin vefat ettiği dönemde hukuk
fakültesinde öğrenci olan Prof. Dr. Sulhi Dönmezer
yıllar sonra 5 Ocak 1987 tarihinde Tercüman gazetesinde Akif’in Cenaze Töreni başlıklı bir yazı yazmıştı
ve şunları söylüyordu yazısında:

Her ne kadar devlet töreni yapılmamış olsa da dönemin hiçbir yöneticisi katılmamış olsa da sevenleri ve
binlerce üniversite öğrencisi Akif’i el üstünde Edirnekapı mezarlığına kadar taşımıştır. Bu millet O’nu
kalpten tertemiz duygularla sevmeyi bildi çünkü…
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyulayı da, er geç, silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?
Ödül olarak 500 lirayı kabul etmeyen ve İstiklal
Marşı’nı milletimize hediye ettiği için Safahat’ına
koymayacak kadar asil olan İstiklal Şairimiz Mehmet
Akif’i vefatının 82. yılında rahmet ve saygı ile anıyorum.

Genel Yayın Yönetmeni
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

SOĞUK…
“Üşüdüm, üşüdüm üstümü örtsene anne!”

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Soner Kartal

Annesinin gözyaşları yorgan gibi örtecek şehidin kabrini. Bizim
kalbimiz buz tuttu. Üşüyoruz, donuyoruz demeye utanacağız, utanmalıyız artık… Havaların soğuk yüzünü göstermeye başlamasıyla
sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlarımız aklımıza geliyor. Yağmurçamur, kar demeden banklarda yaşam mücadelesi veren, köprü
altlarını, metruk binaları mesken edinen yüzlerce insan yaşıyor
bu memlekette… Hepsinin ayrı bir hikayesi, acı yaşanmışlıkları,
kaçtıkları bir şeyler var. Ne kadarını görüyoruz, görmek istiyoruz,
orası muamma. Duyarlılıktan, yardımlaşmadan, dayanışmadan dem
vursak da bazı gerçeklere sanki siyah-beyaz bir fotoğraf karesiymiş
muamelesi mi yapıyoruz acaba? Kendimizle mi yüzleşmek istemiyoruz yoksa uzanan bir yardım eli olmaktan mı yüksünüyoruz? İnsanın; yaşadığı her günün, aldığı her nefesin şükrünü eda ederken
böyle soruları da sorması lazım kendine, vicdanına. Vicdanımızı
temize çekemediğimiz her an, olay ve durumdan mesulüz çünkü…

Editör
Soner Kartal

Yağmurun, karın ve soğuğun sol yanımızı üşütmediği bir sene olması temennisiyle…

Yayın Kurulu
Muhammed Sarı
Salih Gebel
Ömer İslam
Cem Mutlu
Hikmet Tekin
Mehmet Duman

Bu ay yine dopdolu bir sayı ile sizlerleyiz. Dünya şampiyonu milli
yüzücümüz Sümeyye Boyacı, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği
ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Boğaziçi
Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz,
mesleğini hakkıyla yapan başarılı ses sanatçılarından Gökhan Tepe,
çalışmalarıyla lösemili çocuklara ümit olan LÖSEV Başkanı Üstün
Ezer, verdikleri gönüllü konserlerle takdir toplayan Çekmeköy
Gönülden Sesler Türk Müziği Topluluğu ile yaptığımız samimi röportajları beğeninize sunuyoruz. Uyku Apnesinde Robotik Cerrahi
konusuyla Op. Dr. Fatma Tülin Kayhan, Göz Kapaklarının Önemi
konulu yazısıyla Op. Dr. İskender Alkın Solmaz, popülerliği günden
güne artan Hobi Bahçelerini ele alan yazısıyla Çevre Mühendisi
Sinan Yıldız, boşanacak anne babalara altın değerinde tavsiyeleri ile
Burcu Oğuzdoğan, Mevlana ve Mesnevisi’yi konu edinen Doç Dr.
Süleyman Doğan yazıları ile dergimize misafir oluyor. Birbirinden
değerli ünlü isimlerin Çekmeköy2023 okurlarına özel olarak ilettiği
yeni yıl mesajlarını da unutmamak gerek…

Danışma Kurulu
Şenol Çetin-Başkan Yardımcısı
Latif Coşar-Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım-Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli-Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı-Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Koordinatörü
Muhammed Sarı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Haber Servisi
Çekmeköy Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Tasarım
Greenart Reklam
Matbaa
Greenart Reklam
İletişim
Çekmeköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
Tel:0216 484 82 57
Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Hepinize keyifli okumalar…

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

@cekmekoy2023
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Bu yaşanılan vahim durum maalesef ki ülkemizin tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. Bir ülke
düşünün ki o ülkenin İstiklal Marşı’nı yazan şair
ölecek ve bırakın devlet töreni yapmayı hiçbir devlet
adamı o cenazeye katılmayacak!

Çekmeköy Belediyesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Ahmet POYRAZ

Aralık 2018

Aralık 2018

“…O zamanlar ülkemizde egemen tek partinin
otoriter düzeni içinde kimse idare ile çelişkiye
düşmek istemediği için basında Mehmet Akif’in
yurda dönüşü ve hastalığının seyri hakkında pek
fazla haber yayınlanmazdı…
Bizler alana geldiğimizde, namaz saatinin yaklaşmış
bulunmasına rağmen bir tabuta rastlamadık, hep
birlikte bekliyoruz. Birden lokantanın ön kısmına
bir cenaze aracının geldiğini gördük, iki kişi üzerine örtü dahi konmamış bir tabutu indirdiler. Yoksul bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek

bir kısım arkadaşlar yardıma teşebbüs ettiler. Fakat
tabutun Mehmet Akif’e ait olduğu anlaşılınca bir
anda yüzlerce genç ağlamaya başladı… Gençler
hemen Emin Efendi Lokantasının bayrağını alarak
tabutun üstüne örttüler. Sonra merhumun bir kısım
arkadaşları gelmeye başladı ama ne vali, ne belediye reisi ve ne de tek partinin zimamdarlarından hiç
kimse ortalarda yoktu.”
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“Modern ve Sürdürebilir Kalkınma
Sadece Ekonomik Büyüme Değildir…”
Prof. Dr. Levent Kurnaz

Sam im iyet ve Askla

Yarınlara…

UNUTMAYIN, BİR İNSANIN YÜZÜNDE
TAŞIDIĞI İFADE; SIRTINDA TAŞIDIĞI
ELBİSEDEN DAHA ÖNEMLİDİR…
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

Çekmeköy Belediyesi

Aylık Kültür Sanat Dergisi

Haber

ANADOLU YAKASI’NIN
EN BÜYÜK KİTAP FUARINA

YOĞUN İLGİ

kitap fuarını ilk iki gün 13 bin 500 kişi ziyaret etti.
Gazeteci-Yazar Nedim Şener fuarın açılış
gününde ilk söyleyişi yapan yazar oldu. Kurdele
kesimi ile açılışı gerçekleşen fuarı Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Nedim Şener ile birlikte
gezdi.

Çekmeköy için önemli bir
gün olduğunu söyleyen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz:
“Çekmeköy’ümüz
için güzel bir gün.
İlçemizde ilkini
yaptığımız kitap
fuarını açıyoruz.
Fuarımızı ilk
gün 13 bin
500 kişi
ziyaret etti.
Hedefimiz 10
günde 200
bine yakın
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Çekmeköy Belediyesi tarafından Madenler
Meydanı’nda gerçekleştirilen kitap fuarının açılış
törenine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
Çekmeköy Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ile kitapseverler katıldı. 69
yayınevinin stant açtığı, binlerce kitabın yer aldığı

mizin yazarlarımız ile
kitap yayınevleri ile bir
arada bulunması bizler
için çok önemli. Özellikle
yazarlarımızın yapacağı
sohbetlere iştirak etmelerinin gelecek adına çok
önemli yansımalarının
olacağını düşünüyorum”
dedi.

Aralık 2018
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Kitapseverlere kapılarını açan fuara rekor katılım gerçekleşti.

Açılışta konuşan Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan: “Ben de
Çekmeköy Kaymakamı
olarak henüz iki aydır
Çekmeköy’de görev
yapıyorum. Geldiğimden
beri ilçemizde birçok
faaliyete şahit oldum.
Bir ilki gerçekleştirdi
belediyemiz. Çekmeköy
Kitap Fuarı’nı açtı. Tabi
bu anlamda Çekmeköy
halkının, öğrencileri-

Haber

lif ettiler. Bu da hayatımda büyük
bir sorumluluk. Bundan sonra da
umarım uzun ömürlü olacaktır.
Her davet edilişimde Çekmeköy’e
gelip bu fuarı desteklemek benim
için artık bir görev oluyor” şeklinde
konuştu.
Kitap fuarı 22 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında 10.00 ile 21.00 saatleri
arasında Madenler Meydanı’nda
kitapseverlere kapılarını açtı.
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Hayatında bir ilk olduğunu ifade ede Gazeteci
-Yazar Nedim Şener: “Benim için hayatımda
bir ilk, Çekmeköy için de bir ilk. İlk kez kitap
fuarı düzenliyor. Ben, imza günü için buraya
gelmiştim ama açılışı benimle yapmayı tek-
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insanımıza ulaşmak. İnşallah bu fuar amacına ulaşacak ve bundan sonraki yıllarda da
gelişerek devam edecek’’ dedi.
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Sümeyye
Boyacı

Sümeyye Boyacı, 2018 Paralimpik
Avrupa Şampiyonası - yüzme
branşında altın madalya kazandı
ve Cumhuriyet tarihinin ilk kadın
Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ressam,
ebruzen, amatör terzi ve aşçı da
olan Sümeyye’nin başarısı bugünle
ve yüzme sporuyla sınırlı değil. Zira
henüz 6 yaşındayken yaptığı resimler sayesinde Rusya’da resim sergisi
açan ilk Türk olma unvanını kazanan
Boyacı, en büyük başarısının İstiklal
Marşı’mızı tüm Avrupa ve Brezilya’da
dinletmek olduğunu vurguluyor
büyük bir gururla. Sizleri bu azmin,
vatanseverliğin ve başarının başkahramanı Sümeyye Boyacı ile yaptığımız
röportajla baş başa bırakıyoruz.

Sümeyye Boyacı’yı
tanıyabilir miyiz?
Sümeyye Boyacı Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin İlk Kadın Avrupa Şampiyonu, aynı zamanda lise
öğrencisi, ebruzen, ressam, amatör
terzi ve aşçıdır.

Kaç yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyorsunuz? Yüzmeye
olan ilginizin bir hikayesi var mı?
5 yaşında annemin teşvikleriyle
yüzmeye başladım. Hobi amaçlı
başladığım bu sporda eğitmenim
Çiğdem Hoca’ydı. İlk başlarda
korkuyordum ama sonradan sevmeye başladım diyebilirim.

Günlük antrenman rutininizden
bahseder misiniz? Müsabakalara
nasıl hazırlandınız?
Kendi şehrimde kara antrenmanları
hariç haftada 14 saat havuz antrenmanım var. Ama Avrupa Şampiyonası’ndan önce çok uzun süren
Rize ve Ankara TOHM’de kamplar
yapıyoruz. Orada bir günümüz söyle
geçiyor: Sabah kalkıyoruz, hatta
bazen sabah saat 5 civarı havuzun
başında oluyoruz. Oradaki bilgisayar
saati bile daha devreye girmeden
sanki buzdan oluşmuş bir havuzun
içine (şoka) giriyoruz. Öğlenleri önce
kara antrenmanı sonra tekrardan bir
havuz antrenmanı daha yapıyoruz.
Toplamda günlük 5 saat çalışıp 8
kilometre yüzerek hazırlanıyordum.
Tabi bu güne göre değişiyor.
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Dediğim
gibi
hobi
amaçlı
başlamıştım ama sonradan bir takıma girip Mehmet Hocam’la tanıştık
Türkiye Şampiyonalarına katılmaya

zesinde sergilenmekte.
Ülkemizi bir nebze sevindirebildiysem ne mutlu bana…
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Şampiyonluk ve derecelerinizden bahseder misiniz?

başladım. Katıldığım her yarışta altın
madalya kazanmamın akabinde milli takım kamplarına davet edildim.
2016 senesinde Berlin’de düzenlenen Dünya Serisi'nde 2 gümüş 2
bronz madalya ile milli sporcu oldum. Ardından İtalya’da düzenlenen
2017 Paralimpik Avrupa Gençler
Şampiyonası’nda 1 bronz ve 1
gümüş madalya kazandım; altın madalyayı ise 0,10 salise ile kaçırdım.
Yine 2017’de ilk ve en küçük sporcu olarak Meksika Dünya Şampiyonası’nda 0,23 salise ile kürsüyü
kaçırdım ama birçok tecrübe de
edindim. 2018’de Brezilya Sao Paulo’da düzenlenen Paralimpik Dünya
Serisi’nde ilk defa İstiklal Marşı’mızı
okuttum 3 altın 1 gümüş 2 de bronz
madalya ile yurda döndüm. Bu yılın
en büyük yarışı olan 2018 Paralimpik
Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak İstiklâl Marşı’mızı tüm
Avrupa'ya dinlettim. Milli Takım bonem şu anda İtalya’da bir spor mü-
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Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdınız. Şampiyon
olduğunuzda neler hissettiniz?
Bunun için hem çok mutlu hem de gururluyum. Ama bu
başarı ne tesadüf, ne de tek kişilik bir başarı... Bu bir ekip
işi. Ailem, antrenörlerim ve kadromuz, takım için, benim
için bir sürü fedakârlıklarda bulundular. Yarış sırasında da
yarış sonrasında da aklımdan birkaç düşünce geçti. Birincisi, bir an önce bitişe ulaşıp ülkemi gururlandırmak. İkincisi, benim için harcanan onca emeğin hakkını vermek.
Onların çabalarını boşa çıkarmadığımı görünce öyle mutlu oldum ki ama söylenilenlere göre ve kendim de videoyu izledikten sonra pek de sevincimi dışa vurmadığımı
fark ettim. Yani orada o halde, son gücümü gözlüğümü
çıkarmak için harcamıştım. Sonrasında da zaten laktik
asit birikmesinden dolayı mide bulantısı başlamıştı. Bir de
olayın şaşkınlığı, şokuyla işler biraz karıştı tabii... :)

Yüzme sporunda Türkiye’nin durumunu nasıl
görüyorsunuz?
Dürüst olmak gerekirse desteklendiği sürece aydınlık bir
süreç görüyorum. Ama bu şekilde giderse uluslararası
başarılı sporcuların geleceği hiç de iyi durmuyor. Bu işleri
ben ve birkaç kişi dışında haklı olarak, gönüllü yapan pek
de kimse kalmadı. Çünkü her ne kadar gönül istese de
maddiyat bu işin başı. Bugün benim federasyonuma (Bedensel Engelliler Federasyonu) yatırılan bütçe bir futbolcunun aylık maaşından bile az ve biz bu federasyonda
18 branşız, yüzme de bunlardan biri. Tam da şu an belirtmem gerek ki her şeyi devletten beklememek gerekir.
Sponsorların da katkıları çok önemli. Mesela benim İstiklal
Marşı’mızı ilk defa okuttuğum, üstelik 3 altın 2 bronz 1 de
gümüş madalya kazandığım Brezilya’daki yarışa, maddi
imkânsızlıklardan dolayı göndermemişti federasyonum.
Kulübüm Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sponsor olup
göndermişlerdi. Bunca yaşanmışlıklara bakacak olursak
kim bilir imkânlar tanınsa hem kendini hem de ülkemizi
dünyaya kanıtlayacak ne çok Sümeyye Boyacılar çıkacak.

Sizce bir sporcuyu kıymetli kılan nedir?

6 yaşındayken Rusya'da bulunan Spikvakov Vakfı'nın
önerisiyle Türkçeye çevrilen Rus masallarının resimlerini çizdiğinizi biliyoruz. Bu süreçten bahseder
misiniz?
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Evet, 6 yaşında Rusya’da ilk kişisel sergimi açarak Rusya'da
resim sergisi açan ilk Türk oldum. Bunu resmi bir festival
için yapmıştım. Sonradan o zamanki Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül'e hediye edilmiş. Ardından beni Köşk’e beraberinde de birçok etkinliğe davet ettiler. Hikâyemiz bu
şekilde başladı. Hatta Hayrunnisa Gül’ün himayesinde
düzenlenen Eğitim Her Engeli Aşar programlarında etkin
rol oynamıştım. En önemlisi de Cumhurbaşkanlığının

Aralık 2018
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Sporcuyu kıymetli kılan birçok özellik var ama en önemlisi azim ve terbiyedir. Azim, işini kaliteli yapan bir insanda bulunması gereken temel özelliktir çünkü hırs ile
azim arasındaki o ince çizgiyi bulduğun an zirveye ulaştın
demektir. Fakat zirvede kalmak, zirveye ulaşmaktan çok
daha zordur. Zirvede kalmayı ise terbiye ile ilk günkü

heyecan ile sağlarsın. Bu hayatta hangi işi yaptıysam
ahlâk çerçevesi içinde yaptım Şu ana kadar da yaptığım
ya da yapmadığım hiçbir şeyden pişman değilim. İnşallah,
Allah utandırmasın hiçbirimizi :)
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Avokado besin değeri
en yüksek meyve
iken, salatalık besin
değeri en düşük
sebzedir.

Aspirin laboratuvarlarda hazırlanan
ilaçların ilkidir.

katkılarıyla Rusya’da Türkiye Tanıtım Yılı dolayısıyla 23 Nisan Etkinlikleri kapsamında Moskova'daki sergimdi.

Çok yönlü bir kişiliğiniz var. Sporun dışında dikiş dikiyor ve
ebru sanatıyla ilgileniyorsunuz. Sizi güdüleyen, enerji veren
nedir? Bu bağlamda engelli vatandaşlarımıza bir mesaj vermek
ister misiniz?
Umutlar kaybedilmemeli, sadece engelliler değil
günümüzde gençler için de geçerli. Bir amacınız
olmalı ve onun için hayal kurmalısınız ama hayallerinizin bir sınırı olmalı yoksa hayal kırıklığı
yaşayabilirsiniz. Yaşamış biri olarak söylüyorum. :)
Ama bu hayata geldiysem bir sebebi olmalı. Engelli
ya da engelsiz, bana göre gerçek engel ve engelliler bizim önümüze konulan zorluklar ve o zorlukları koyanlardır. Maalesef ki yoldan geçen sıradan
bir bireye rahatsız edici bakışlar atılmazken bizim gibi engelsiz kişilere eğer büyük bir başarın,
ünün yoksa o bakışlar atılıyor. Bu yüzden kendimizi herkese kanıtlamamız lazım. Bu bağlamda
ailemin, çevremin, annemin rolü çok büyük, beni
asla saklamadılar hep desteklediler. Sanata, spora yönlendirerek benim sosyalleşmemi sağladılar.
Doğruyu söylemek gerekirse her zaman için sanatı daha çok sevdim ama mantığım beni spora
yöneltti. İnsanlar her zaman bana bakar, parmakla gösterir, soru sormak isterlerdi. Bunun sebebi eskiden engelimdi ama şimdi birden Sümeyye
Boyacı diye gelip sarılıyor, bol bol fotoğraf çekinmek istiyorlar.

Ahtapot, yunus ve
balinadan sonra
denizde yaşayan en
akıllı canlıdır.

Beyaz, güneş ışığı içinde
bulunan bütün renkleri
yansıtır, yani bütün
renklerin bileşimidir.

Ayağın sıcaklığı
algılama süresi,
elimizinkinden
uzundur.

Bir pire kendi
büyüklüğünün ortalama 150 katı yüksekliğe
zıplayabilir.

Bir ton kullanılmış beyaz
kâğıt geri kazanıldığında 16
çam ağacı, bir ton gazete
kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacı
kazanılmış olur.

Çekirgeler öyle obur böceklerdir ki 40-80 milyon çekirgeden
oluşan büyük bir sürü, yolları üzerinde bulunan 80.000 ton mısırı
sadece bir gün içinde tüketebilir.
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Röportaj: Engin ERKÖSE

Gelecekte ülkemi en iyi şekilde temsil edecek
bir meslek, yurtdışında IPC’de sporcu psikoloğu
olmayı istiyorum, çok istiyordum ama şu aralar
istediğim bir meslek daha var: Ekranlarda olmayı,
konuşmayı, gezmeyi seviyorum. Bu yüzden de
ailemin de uygun gördüğü televizyon programlarından bir meslek düşünüyorum. Hatta şu anda
bile dizi, film, reklamlardan teklifler alıyorum ama
gelecekle alakalı kesin bir şey söyleyemem.

Beynimizde yaklaşık
100 milyar sinir hücresi
bulunur.

Aralık 2018
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Geleceğe dair nasıl hayalleriniz var?

Basketbolu bulup dünyaya
tanıtan kişi Kanada asıllı
James Maismit’tir.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Fiziksel bir ayrılığın gerçekleşmesi
çok yaklaştığında çocuğunuzla
konuşun. Eğer çok daha önceden
söylerseniz endişelenmek ve
bunun olmaması için bir yol
var mı diye düşünmek için çok
daha fazla zamanı olur. O sebeple, ayrılıktan 1-2 hafta önce
çocuğunuza haber vermeniz
uygun olacaktır.
Çocuğunuzla bu durumu evdeyken ve konuşmak için bolca
zamanınız olduğunda paylaşın.
Dışarıda ya da çocuğunuz bir yere
gidecekken bu haberi vermeyin.
Durumu açıklayıp onun sorularını
cevaplayabilmeniz için zamanınız
olsun.
Duygusal açıdan rahat hissettiğinizden emin olun. Evliliğinizi
bitirmekle ilgili ne kadar üzgün ya
da öfkeli olursanız olun bu yoğun
duygularınızı çocuğunuza yansıtmayın ve sakin kalmaya çalışın.
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ANNEMLE BABAM
BOŞANIYOR!
Boşanma kararını açıklama şeklinizden, çocuğunuzun ne ölçüde etkilendiğini düşündünüz mü?
BOŞANMA KARARINI
ÇOCUKLARINIZA NE ZAMAN SÖYLEMELİSİNİZ?
Çocuklar ebeveynlerinin ayrılacağı/boşanacağı kararını yine onlardan duymalıdır.
Karar alındıktan sonra çocuklara bildirilmeli ve onların da bu durum için hazır
olması sağlanmalıdır. Aşağıdaki basamaklar size çocuğunuzla bu kararınızı konuşmak için doğru zamanı bulabilmenizde yardımcı olacaktır.

En kötü evliliklerde bile çocuklar
ebeveynlerinin ayrılık kararından yara alır. Boşanma kararını
açıklama şekliniz, çocuğunuzun
durumdan etkilenme düzeyini etkiler. Boşanma kararını iki
ebeveyn birlikte açıklamalıdır.
Böyle olduğu zaman çocuk için
bu kararın kesinliğini kabul etmek
daha kolay olacaktır. Ayrıca, kararı
iki ebeveynin beraber açıklaması
çocuğun farklı açıklamalar duyarak kafasının karışmasını önler.
Eğer iki ebeveynin haberi birlikte
verme imkanı bulunamıyorsa,
orada bulunmayan ebeveynin en
kısa zamanda çocuğu arayarak
ya da çocuğa mektup yazarak
bu durumu açıklaması önemlidir. Bütün çocuklarınıza bu
durumu aynı zamanda açıklayın.
Kardeşlerin bir arada olması
yaşayabilecekleri şok etkisini
azaltır ve aile içi destek hissinin artmasını sağlar. Anlaşılır ve
dolambaçsız bir şekilde açıklayın.
Durumu dürüst bir şekilde açıklamanız, yalan söylememeniz,
bahaneler üretmemeniz ve olmayacak sözler vermemeniz gerekir.

BOŞANMA KARARI
İLE İLGİLİ OLARAK
ÇOCUKLARA NELER
SÖYLEMELİSİNİZ?
Çocuğunuza boşanma kararını
açıklayacağınızda şu 3 amaca
ulaşmayı hedeflemelisiniz.
• Ebeveynlerinin onu sevmeye
devam edeceğine dair güvence
vermek
• Çocuğunuzu suçluluk duygusuna karşı rahatlatmak
• İleriki zamanlarda travmatik olabilecek önemli hayat değişimlerine karşı çocuğu rahatlatmak
Konuşmaya net bir şekilde
‘’Biz beraber mutlu bir şekilde yaşamıyorduk o yüzden de
boşanıp ayrı evlerde yaşamamızın daha iyi bir karar olacağını
düşündük, ama ikimiz de sizi
sevmeye ve anne babanız olmaya devam edeceğiz’’ gibi bir
cümle söyleyerek başlayabilirsiniz. Siz haberi verdikten sonra
çocuğunuzun aklına birçok soru
gelebilir. Bu soruları ve nasıl
cevaplayabileceğinizi şu şekilde
açıklayabiliriz:

“Neden?”

Çocukların boşanmaya dair bütün
üzücü kişisel sebepleri duymasına gerek yoktur. Bilmeleri gereken tek şey sizin beraber evliliği yürütemediğiniz ve
ayrılmaya karar verdiğinizdir.
Kararınızı aniden ya da öylesine
vermediğinizi çocukların bilmesi
gerekir. Onlara bu konu üzerinde
uzun uzun düşündüğünüzü belirtin.

“Peki ya ben?”

Ebeveynlerin birbirinden
ayrıldığını, kendisinden ayrılmayacağınızı ve kendisini sevmeye
devam edeceğinizi bir kez daha
hatırlatın. Sonrasında da aile
yapısında olacak değişiklikleri
anlatarak çocuğunuzun sorularını
sormasına izin verin ve bu soruları
dürüst bir şekilde cevaplayın.

“Ben nerede
yaşayacağım?”

Yaşanacak yer ile ilgili yapılacak
bütün değişikliklerin sebebini
açıklayın. “ (Ayrı yaşayacak ebeveyn) nerede yaşayacak?” Ayrı
yaşayacak olan ebeveynin yeni
evini çocuğa gösterin, etrafı ona
gezdirin ve kendisini rahat hisset
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Burcu Oğuzdoğan
Klinik Psikolog
Moodist Psikiyatri ve
Nöroloji Hastanesi Çocuk
– Ergen Ruh Sağlığı Kliniği

BOŞANMA KARARINI
ÇOCUKLARINIZA NASIL SÖYLEMELİSİNİZ?

Aynı zamanda kararlı konuşmanız
ve tereddüt etmemeniz çocukların bu kararın kesin olduğunu
anlamalarına yardımcı olacaktır.
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Köşe Yazısı

Haber

mesini sağlayın. “(Ayrı yaşayacak olan
ebeveyni) bir daha görebilecek miyim?” Onu sevmeye devam edeceğinizi tekrar ederek birbirinizi
görmek için zaman ayıracağınızı ve
buluşmalar düzenleyeceğinizi belirtin.

BU YIL DA

“(Ayrı yaşayacak olan
ebeveyni) ne zaman ve
nerede göreceğim?”
Ayrı yaşayacak olan ebeveyni nerede ve ne zaman görmek isteyeceğini
çocuğunuza sorun. Ziyaret günlerinin ne zaman olacağını ve nerede
görüşülebileceğini beraber konuşun.

ÇOCUĞUNUZ BOŞANMAYA NASIL
BİR TEPKİ GÖSTEREBİLİR?

3-5 yaş arası çocukların tepkileri
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Araştırmada ele alınan yönetişim endeksi değişkenleri ise şöyle: Belediye Bilgi Paylaşımı ve Saydamlık
Endeksi, Belediyeye Erişim Endeksi, Belediye Sosyal
Medya Kullanım Endeksi ve Seçimlere Katılım Oranı
olarak belirlendi.
Yönetişim göstergeleri, genel olarak belediyelerin
faaliyet raporlarından ve resmi internet sitelerinden
derlenerek 4 başlıkta incelendi. İnceleme yapılırken
belediyelerin yayınladıkları zorunlu ve resmi bir yayın
olan faaliyet raporları ele alınarak karşılaştırmalarda
eşitliğin sağlanması amaçlandı.

Yapmamanız gerekenler:
• Kararsız olmak
• Diğer ebeveyni boşanmadan dolayı suçlamak (açık
bir şekilde bu onun hatası olsa bile)
• Çocuğunuzun önünde diğer ebeveyni kötülemek
• Çocuğunuzdan taraf seçmesini istemek
• Çocuğunuzdan duygusal destek beklemek
• Çocuğunuzun duygularını ifade etmesini “Cesur ol”,
“Bize ne kadar güçlü olduğunu göster” gibi ifadeler
kullanarak engellemek
• “Zaten babanı çok fazla görmüyordun’’ gibi ifadeler
kullanarak yaşanan kaybı küçümsemek

NE ZAMAN PROFESYONEL DESTEĞE
BAŞVURMALISINIZ?
Siz veya çocuğunuz fazla stres, ciddi depresyon veya
kaygı yaşıyorsanız, çocuğunuzun okul ya da sizin iş
performansınızda düşüş varsa öfke nöbetleri gözlemliyorsanız profesyonel destek almak size yardımcı
olabilir. Hem aile terapileri hem de bireysel terapiler,
yaşanan acının hafiflemesinde, ileride yaşanabilecek
olası sorunların önlenmesinde ve duygusal destek
sağlama konusunda etkili olacaktır.
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• Eğer boşanacağınız kesinse bunu kararlı bir şekilde,
başka açık kapı bırakmadan açıklamak
• Çocuğunuzun duygularını söze dökmesi ve sorularını sorabilmesi için desteklemek
• Çocuğunuzun endişelerini dikkatlice dinlemek
• Çocuğunuzun, ebeveynlerinin tekrar bir araya gelip
mutlu bir şekilde yaşayacağına dair düşünceleri varsa
vazgeçirmek
• Bir defa konuşmanın yeterli olmayacağını hatırlamak
ve benzeri konuşmaları tekrarlayarak çocuğunuzun bu
gerçeği kabul etmesine yardımcı olmak
• Çocuğunuza boşanmanın onun suçu olmadığını
tekrar tekrar belirtmek
Çocuğunuzu iki ebeveynin de her zaman sevmeye
devam edeceğini sık sık hatırlatmak

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından BM kriterlerine göre yaptırılan araştırma sonucunda, Çekmeköy
Belediyesi yönetişim ve saydamlık endeksi alanında
bu yıl da 1. sırada yer aldı.
İnsani Gelişme Vakfı İNGEV tarafından bu yıl ikincisi
düzenlenen ActHuman / İnsani Gelişme Zirvesinde
Çekmeköy Belediyesi yönetişim ve saydamlık endeksi
alanında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1. sırada yer
aldı. Birçok uluslararası kuruluş, özel sektör ve kamu
üst düzey yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının ve
yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen törende ödülü alan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, ”Geçen yıl biz bu ödülü aldıktan
sonra bu konuda birçok belediyeye öncülük ettik.
Bazı kategorilerde bu yıl değişiklikler olmuş ama biz
birinciliği kimseye kaptırmadık çünkü 9 yıldır bizim
yönetim anlayışımızda her vatandaş söz sahibidir”
dedi.
Araştırmada sıralamanın belirlenmesi için araştırmacılar ikametgâhları o ilçedeymiş gibi belediyeleri
aradı, sorular sordu ve yardım istedi. Belediyelerin
faaliyet raporları yıl yıl gözden geçirildi ve sonucunda
Türkiye’de 30 büyük şehir belediyesine bağlı nüfusu
en büyük 189 ilçenin sosyal karnesini çıkarıldı.
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Daha küçük yaştaki çocuklar boşanma kararının bütün
karmaşasını anlamakta zorlanırlar. Ayrılma kararının
sorumlusu olarak kendilerini görebilirler ve kendilerini suçlayabilirler. Suçluluk duygusuna ek olarak bazı
çocuklar tamamen terk edilme korkusuna kapılabilirler.
Diğer ebeveynin de onu terk edeceği korkusu birçok
çocuğun en küçük ayrılıklarda bile ayrılmak istemeyerek ve ağlayarak tepki göstermesine sebep olur.
Bazı çocuklar korku ve güvensizlik duygularından
ötürü parmak emme, alt ıslatma, mızmızlanma gibi
gelişimsel olarak daha geride davranışlar gösterebilirler. Oyun, çocukların duygularını ifade edebilmelerinin
en iyi yoludur. Oyuncaklar aracılığıyla çocuğunuzun
kendini ifade etmesine izin verin ve onun neler
yaşadığını, düşündüğünü, hissettiğini anlamaya çalışın.
6-11 yaş arası çocuklar boşanmanın ne demek olduğunun daha çok farkındadırlar ve üzüntülerini fiziksel
ve duygusal olarak birçok şekilde gösterebilirler. Bu
dönemde; baş ve karın ağrıları, kabuslar, iştah kaybı,
uyku düzeninde bozulmalar gibi değişiklikler gözlemleyebilirsiniz. Yaşı büyük olan çocuklar daha çok
üzüntü ve öfkenin işaretlerini gösterirler. Çocuklar bu
dönemde üzüntülerini birçok farklı şekilde gösterebilirler; içe kapanabilir, sürekli ağlayabilir, siz ne olduğunu sorduğunuzda hiçbir şey olmadığını söyleyebilirler. Böyle bir zihin doluluğu, çocuğun dikkatini ve
odaklanmasını zorlaştırarak okul başarısında bir düşüşe
sebep olabilir. Çocuğunuzun öğretmenini boşanma
durumundan haberdar etmek önemlidir. Genel olarak
aşağıdaki ‘yapmanız gereken’ ve ‘yapmamanız gereken’ noktalara dikkat etmeniz, süreci çocuğunuz için
kolaylaştıracaktır.

Yapmanız gerekenler:

1. ÇEKMEKÖY
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FAS
GEZDİ, GÖRDÜ VE
ÇEKMEKÖY2023
OKURLARI İÇİN

KALEME ALDI

ÜNLÜ RESSAM
GÜLSEREN SÖNMEZ’İN
FAS İZLENİMLERİ - 1
Fas gezisine ilişkin maille gelen çağrıya
olumlu cevap vererek Fas’a gitmek için
bizden istenen dokümanları hazırlamaya
başladım. Fas, Mısır’dan sonra gideceğim
ikinci Afrika ülkesi olacaktı, çok heyecanlıydım.

1.Gün

İSTANBUL - KAZABLANKA

Hayatımda daha gösterişli bir cami görmedim. Kalem, çini, taş oymacılığı işleri duvarlarda adeta zirve yapmıştı. Cami şaşırtıcı
bir şekilde büyük ve büyüleyiciydi. Bu harika
yapıyı, içindeki mistik havayı bir türlü terk
etmek istemiyorduk; tertemizdi misk-i amber kokuyordu. Bu güzel mimari eseri ziyaretimizin akabinde Kazablanka'nın Atlas
Okyanusu sahilinde bulunan Ain Diab kordon boyunda yürüyüş yaptık.
Kazablanka’da Atlas Okyanusu kıyısında
med - cezir olayını yakından izledik. Rehberimiz Murat Özsoy “Şimdi deniz sevesine
iyi bakın 3 - 4 saat sonra ne olacak” dedi.
3 saatin sonunda deniz seviyesi 4 metre
kadar aşağı indi. Sahili binlerce, çeşit çeşit
kuş doldurdu. Martılar, pelikanlar, turna
kuşları… Hepsi deniz tabanında buldukları
deniz hayvanlarını keyifle yiyordu.
Casablanka filmindeki kafe ile aynı isme
sahip ve benzer dekorlu olan "Rick's
Cafe"de yemeğimizi yedik. Rakella
ile aynı odayı paylaştık. Odalarımıza yerleştikten sonra derin bir
uykuya daldık.
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Havalimanında check-in ve bagaj
işlemlerimizin tamamlanmasından
sonra Türk Hava Yolları’yla Kazablanka'ya hareket ettik. Rakella ile birbirimizi çok özlemişiz. Uçakta kah sohbet

Dünyanın en büyük üçüncü camisi olan
II. Hasan Camisi'nin mimarisine hayran
kaldık. Beni şaşırtan bu caminin bir ayağının
deniz içinde olması ve caminin yıllık bakımı
giderinin 1 milyon dolar olması oldu.
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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’ne ulaştığımda geziye katılacak
olan “Abidin Lutfi Demir’le Dünyayı
Geziyoruz” gezi grubu üyeleriyle buluştuk. Beni en çok sevindiren İzmir’den
katılan çok sevdiğim arkadaşım Raşel
Rakella Asal oldu. Rakella’yı senelerdir
tanıyordum. Candan bir dost, harika bir
insan, iyi arkadaştı. Onunla ortak konularımız çok fazlaydı. İzmir’in saygın ailelerinden birine mensup ve iyi bir yazardı.
Ayrıca yıllarca tur rehberliği yaptığı için
zengin bir kültüre de sahipti. Onun birkaç
yabancı dil bilmesi, birlikte katıldığımız
birçok turda çok işimize yaradı.

kah kitap-dergi okuma ya da uyuklama ile zamanımızı geçirdik. Çok
güzel bir uçak yolculuğundan
sonra Kazablanka’ya vardık. Ardından şehir gezimiz başladı. Fas'ın
ticari merkezi olan Kazablanka'da
yapılacak panoramik şehir turunda;
Muhammed V Meydanı (Birleşmiş Milletler Meydanı) ve lüks Anfa’yı gezerken
aklımızı durduracak matematiğin, geometrinin zirvesiyle yapılmış taş işçiliğinin
en güzel örneklerini, kapı ve cami alınlıklarında gördük. Kazablanka’da eski
mimarinin yanı sıra, modern binalar da
dikkatimizi çekti. Filmlere konu olmuş,
modern binalarıyla farklı bir atmosfer
oluşturmaya başlamış bu Afrika kenti
beni çok etkiledi.

Devr-i Alem
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2.Gün

KAZABLANKA RABAT CHEFCHAOUEN
Kahvaltının ardından Başkent
Rabat'a hareket ettik. Yol
boyunca ağaçların tepelerinde gezinen keçileri görünce
çok şaşırdık. Yolda inip fotoğraflarını çektik. Rehberimizden bu
ağaçların argan ağacı olduğunu, keçilerin de argan ağacındaki meyveleri yediklerini, sert kabuklu bir meyve olan arganın keçinin midesinden geçtikten sonra
dışkılarından kabuklu bir şekilde çekirdek
tohum olarak çıktığını, bu tohumların da halk tarafından toplanıp, yağının
çıkarıldığını, meyve çekirdeklerindeki argan yağının parfümerinin ana maddesini
olduğunu öğrendik.
Bu hayvanları ağaçların tepelerinde
görünce
babaannem
aklıma
geldi.
Babaannem keçilerin doğanın matematiğini bildiklerini anlatmış ve şöyle demişti bana: ”Keçiler doğada var olan en güzel
meyve, yaprak ve çiçekleri yerler. Bu meyveleri yemek için kayaların doruklarına,
ağaçların en uç noktalarına çıkarlar, hiçbir
zaman düşmezler. Onlar zıplayacakları
mesafeyi iyi ayarlar, hendeklerde koyun
ölüsüne rastlanır, ama keçi ölüsüne asla
rastlanmaz. Onların sütü her zaman temiz ve kıymetlidir çünkü sütleri tertemiz
ve taze bitkilerden oluşur. Keçiler kekik yemeye de bayılır, kekikli sütler şifalıdır.”
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Modernleşen Kasablanka’dan sonra daha doğal, genellikle iki katlı
binaların bulunduğu bir coğrafyada
uzun bir süre otobüsle yol alırken
rehberimizin Fas hakkında anlattıklarını dinliyorduk. Fas’ın başkenti
Rabat’a gidiyorduk. Rabat’ta Kraliyet
Saray Kompleksi, II. Hasan Kulesi, V.
Muhammed Anıt Mezarı, Kasbah Oudayas Kalesi ve eski şehri gördük. Fas’ta
eski sehirlere ve onun merkezlerine “Medina” deniyor. Medinaların
içinde güzellikleri de çirkinlikleri de
gördük. 11. 12. ve 13. yüzyıldan kalma taş işçiliğinin harika örneklerinin
yanında şehrin birçok yeri çöpten
geçilmiyordu.
Ara sokaklardan gezerken deniz
ürünleri satan dükkanlardaki ürün-

lerin büyüklüğü beni çok şaşırttı. Bütün
hayvanlar devasa büyüktü. Karides,
yengeç vb.
Rabat olarak bilinen bölgede okyanus
manzarasıyla kahve ve nane çayı keyfi yaptık. Hep beraber Atlas Okyanusu’nu
seyretmenin keyfine vardık. Sonra Tanca
yakınlarında Atlas Okyanusu ile Akdeniz’in
sularının birleşmeden ters dönüşünü seyrettik. Cebeli Tarık Boğazı’nı seyretmek beni
çok heyecanlandırdı. Burayı ve buradaki
doğa harikası manzarayı bana görmeyi nasip ettiği için Allah’a şükrettim.
Rabat turu sonrasında "Mavi Şehir" Chefchaouen'e hareket ettik. Mavi çinilerle
kaplı binalarıyla görülmeye değer güzellikteydi. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat
sürdü. Farklı bir coğrafyayı sanki içime,
beynime kazırcasına izliyordum. Bozkırda yol
alıyorduk. Yılda ancak 7 gün yağış alan bir ülkedeydik. Bahar mevsiminde olmamıza rağmen,
hava çok sıcaktı, ince giysilerle dolaşıyorduk.
Biz incecik giysilerle dolaşırken yerli halkın
kalın kalın abalarla, yün kumaşlardan yapılmış
giysilerle dolaşmaları beni çok şaşırttı. Onlara
göre hava soğumaya başlamıştı. Mavi Şehre
ulaşmamızın ardından Chefchouen’de otelde
konakladık.
Artık deniz kıyısından iyice uzaklaşarak
Orta Fas’a ulaşmıştık.

Devr-i Alem

3.Gün

CHEFCHAOUEN MEKNES FEZ
Sabah kahvaltımızın ardından Chefchaouen’i keşfe devam ettik. Her şehir, bu insanların atalarının çok zeki,
çok iyi matematik kullandıklarını anlattı
bana. Keşif sonrasında Meknes’e hareket ettik. Yolculuğumuz yaklaşık 3,5 saat
sürdü. 17.yüzyılda Molla İsmail tarafından
kurulan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi'nde yer alan Meknes’e vardık. Meknes’e varışımızda şehri çevreleyen 40 km’lik
surların içerisinde bulunan 17.yy sulama
havuzu Agdal’ı, Fas’ın en güzel şehir kapısı
Bab Mansour’u izledik. Burası taş, kalem,
seramik işçiliğinin harika bir örneğiydi, görülmeye değer bu güzellikler için
Faslıların atalarına teşekkür ettim. Sonra
El-Hadim meydanını gezdik. Bu meydanda
türlü eğlence (pandomimciler, hokkabazlar, yılan oynatıcıları, şarkı söyleyip müzik
yapanlar vb.) vardı. Faslılar eğlenceli, hareketli müzikleriyle her an çoşku doluydular.
Her köşede müzik yapan eğlenen bir gruba
rastlıyorduk. Bu şehrin de medinasını gezdikten sonra Fez şehrine hareket ettik.

4.Gün
FEZ

Ünlü ressam Gülseren
Sönmez’in Fas izlenimlerinin
devamını bir sonraki sayımızda
bulabilirsiniz.
Takipte kalın…
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Fes enteresan bir şehirdi, her türden
el sanatlarının örneklerini görmek
mümkündü. Burada ağaç ve taş
işçiliğinin büyük ustalarıyla tanıştık.
Atalarının izinden giden büyük ust-
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Kahvaltıdan sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan
ve Fas'ın dini ve kültürel başkenti
olan Fez şehrini keşfe başlıyoruz. Bu
harika gezimizde 14. yüzyıl yapımı
“Al-Attarine Medresesi”, Eski Üniversite, Nejarine Meydanı ve Çeşmesi'nin
de içinde bulunduğu eski şehir (Medina) turu yaptık. Her şehir kendine özgü
güzelliğini gözlerimizin önüne seriyordu.
Burada da pamuk, ipek, bakır, deri, mermer ve seramik ürünlerinin bulunduğu
zanaatkarlar çarşısı vardı.

alara hayran kalmamak
mümkün değildi. Bu
atölyelerden sonra deri
işleriyle uğrasan atölyeleri
ziyaret ettik. Kapıdan içeri
girerken bize taze nane verdiler. Taze naneler koklamamız içindi. Çünkü tabakhaneler leş gibi kokuyordu, binanın
üst katına çıkınca; yukarıdan
baktığımızda o kokulu ortamda pek çok işçinin çalıştığını
gördük. Bu işçiler
hayvan postlarını ceket,
ayakkabı yapılacak deriler
haline getiriyorlardı. O koku
ve su içinde çalışan işçilere
üzülmedim desem yalan olur.
Biz çok uzaktan o kokulara
dayanamıyorduk onlar nasıl
dayanıyorlardı? O deriler üst
katlardaki atölyelerde işleniyor, satış mağazalarında da
satılıyordu. Kullanmaya hazır
ürünlerde bile koku çoktu. Buna
rağmen 4 çift terlik aldım. Eve
gelince de aylarca balkonda
havalandırdım. Seramik atölyeleri de enteresan figürlerin yer
aldığı çinilerle doluydu. Faslılar
çinilerde de seramiklerde de
kendi kültürlerinin geometrik
figürlerini kullanıyorlardı.

Haberler

O ANONS ARTIK
TARİH OLACAK!
İstanbul'daki tüm toplu ulaşım araçlarında
seyahat etmeyi kolaylaştıran ve 16 milyon kişi
tarafından kullanılan İstanbulkart mobil uygulaması hizmete girdi.

kullanıcısı kuyrukta beklemeden, mesai mefhumunu
gözetmeden elektronik bankacılık ile İstanbulkart'a
otomatik yükleme yapabilecek. Şu ana kadar 10
bankamızla anlaşma sağladık. Ancak ileride tahmin
ediyorum bütün bankalar bu sisteme dahil olacak.
Daha önce yüklemeden herhangi bir ücret alınmıyordu. Şimdi de banka kartıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacak. Ancak kredi kartlarına bir ücret yansıtılabilir.
Bu kredi kartı sistemiyle ve o bankanın uygulamasıyla
ilgilidir. Yani biz belediye olarak yüklemeden herhangi
bir ücret talep etmiyoruz, almıyoruz. İstanbulkart mobil uygulaması tamamen yerli ve milli. Sistem dışarıya
kapalı olduğu için herhangi bir riski de yok."

komiser Emre Şen, trafikten aracı çekilen sürücülerin
kaygısını gidermek için çekim işlemlerinden sürücülerin
haberi olması amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.
Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.
istmop.com ya da Android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara "İSTMOP" uygulamasını indirerek, aracın plakasını,
çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra
aracının durumunu öğrenebilecek.

İBB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş
(BELBİM) tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli
ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma
araçlarındaki “Yetersiz bakiye!” anonsu bundan böyle
tarih olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü, şehir içinde hatalı park sonucu trafikten
çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman,
hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşımı sağlayan ve
çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle
otoparkın konumuna yol tarifi sunan mobil uygulamayı
hayata geçirdi.
Zaman ve iş gücü kaybını azaltmayı hedefleyen projeyle, kayıt işlemlerinin sahadan yapılmasıyla süreçleri
hızlandırmak ve vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak
amaçlandı.
Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Baş-

Kural ihlalinin fotoğrafı da sistemde

Tüketiciler fotoğraf çekip sisteme yükleyebilecek

Trafik polislerince hatalı park sonucu araç trafikten
çekilirken bilgiler "anında" uygulamaya yüklenecek.
Görevli memur, aracı çekmeden önce kural ihlalini
gösteren fotoğrafı çekerek uygulamaya yükleyecek.
Hangi çekiciyle, nereden, ne zaman ve hangi otoparka
çekildiği bilgileri uygulamaya girilerek otopark görevlilerine ve mobil kullanıcılarına sunulacak.

Vatandaşların "HFA-Bildirim"i telefonlarındaki sanal
market uygulamalarından indirebileceğini vurgulayan
Pekcan, şunları kaydetti:

Başkomiser Şen, "Mobil kullanıcılar, 'Aracınız şu an
çekici üzerinde en yakın otoparka park edilecek beş
dakika gibi kısa bir sürede uygulamayı güncellerseniz,
aracınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz veya aracınız şu an
şu otoparkta. Otoparkın iletişim bilgilerini ve konumuna navigasyon aracılığıyla tek tuşla yol tarifi alabilecek."
dedi.
Şen, uygulamanın diğer bir özelliğinin de aracın
çekilmesine neden olan kural ihlalini açıklaması ve
ihlalin fotoğraflanarak uygulamada yer alması olduğunu
belirterek, "Bazen sürücülerden 'ben hatalı yere park
etmemiştim, park ettiğim yerde bir ihlal yoktu' gibi
itirazlara karşı kural ihlalinin fotoğrafla sunularak
itirazların önüne geçilecek." diye konuştu.

"Mobil uygulama üzerinden şikayete konu işletme ile
ürüne ilişkin bilgileri girebilecek olan vatandaşlarımız,
ayrıca ürünün fotoğraflarını da çekip sisteme yükleyebilecek. Gerek Alo 175 Tüketici Danışma Hattı gerekse
HFA-Bildirim üzerinden gelen başvurular, şikayet edilen
firma ya da kuruluşun bulunduğu il sınırları içindeki
Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine otomatik olarak
aktarılacak. İl müdürlüklerimiz şikayete ilişkin gerekli
işlemleri tesis ederek cevap oluşturacak. Süreç, vatandaşlarımız tarafından mobil uygulama aracılığıyla takip
edilebilecek.”

Tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerekli incelemeler
yapıldıktan sonra haksız fiyat artışı olabileceği değerlendirilen başvurulara ilişkin dosyanın il müdürlüklerinden Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna iletileceğine dikkati çekerek, kurulun da incelemeleri
yaptıktan sonra fahiş fiyat artışının tespiti halinde gerekli
yaptırımları uygulayacağını ifade etti.
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Yeni sistemle alakalı açıklamada bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şöyle
konuştu:
"İstanbulkart mobil uygulamamız tamamıyla özgün,
yerli, milli ve çağdaştır. İstanbulkart ile ödeme sistemi
akıllı belediyeciliğe uygun bir örnek. Bütün ulaşım
ücretleri, İstanbulkart üzerinden ödeniyor. İstanbul'da
son 6 ayda kullanılma şartına haiz 16 milyon civarında
İstanbulkart var. Yıllık İstanbulkart üzerinde 3,5 milyar
lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile
otomatik hale getirmiş durumdayız. Uygulamayı cep
telefonlarına indiren herkes, anlaşma yapılan 10 banka
aracılığıyla banka kartı veya kredi kartı ile İstanbulkart'a
kontör yüklemesi yapabilecek. 16 milyon İstanbulkart

ÇEKİLEN ARACIN
BİLGİSİ CEP’TE

Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın
haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet
Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması'nı hayata
geçirdik. Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını
mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek ve bu konuda
yaşadıkları sorunları kolaylıkla Bakanlığımıza iletebilecekler. Ticaret Bakanlığınca şikayetlere ilişkin gerekli
işlemler hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilecek" dedi.
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Bakiye yükleme işlemi otomatik hale getirildi

Vatandaşların haksız fiyat artışlarıyla ilgili başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri “'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil
Uygulaması” hayata geçti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması” ile ilgili açıklamalarda
bulundu.

Kolaylık sağlayacak
İstanbulkart mobil uygulamasının beraberinde hesaptan
anında yükleme, bu sayede bakiye ve işlem hareketleri
görüntüleme gibi kolaylıklar sağlayacağını kaydeden
Uysal, sözlerini, "Bu mobil uygulama ile İstanbullulara
çok büyük bir kolaylık sağlayacağız. İstanbullular her
şeyin en iyisine layık. Ulaşım ödemesinde de dünyada
nadir görülebilen tek kart ve otomatik mobil uygulama
sistemimiz var. Dünyada örnek olabilecek bir çalışma
bu... İBB olarak dünyada örnek uygulamalara devam
edeceğiz. BELBİM'e teşekkür ediyoruz. İstanbullular
artık toplu ulaşım araçlarında 'Yetersiz bakiye!' anonsuyla karşılaşmayacak" diye tamamladı.

MOBİL ŞİKAYET
DEVREDE…

Elveda 2018

ELVEDA
ORHAN GENCEBAY
Bir yeni yıl mesajı verelim... Dertlere, sıkıntılara,
acılara inat, bu yeni yıl mesajı tüm okuyuculara umut
verici olsun. Acılarımız taze olsa da yaralarımız alabildiğine derin görünse de biz umutsuzluklarımızı
umut tarlasına ekelim, ekelim ki kalplerde mutluluk
filizleri açsın. Tek gayemiz, yeni bir yıla merhaba demeye hazırlandığımız şu günlerde Çekmeköy2023
dergimizin bu köşesinde, hayata, insana dair güzel

şeyler yer alsın. Keyifli, yürekleri ısıtan, dost eli, yar
sözü gibi, anne-baba kucağı gibi güç veren, iyi gelen mesajlar olmalı. Olmalı, olmalı da... Nasıl olmalı?
Derken, birbirinden değerli ünlü isimler imdadımıza
yetişti. Yağan her beyaz tanenin tüm dünyaya huzur,
sağlık, mutluluk, barış, birlik, beraberlik getirmesini
alemlerin tek sahibi olan Allah’tan niyaz ediyor ve
sözü ekranların parlayan yıldızlarına bırakıyoruz.

HÜLYA KOÇYİĞİT

MUAZZEZ ERSOY

Allah ülkemizi, sevdiklerimizi ve sevenlerimizi
korusun. Artık küsler
barışsın, hastalar iyileşsin,
fakir fukaranın yüzü
gülsün. Herkese barış
dolu, ardından ekonomik
istikrarlı bir yıl diliyorum.

Hepinizi çok seviyorum. Allah sevdiklerimi
ve sevenlerimi bana
bağışlasın. 2018 yılında
kim ne istemiş, arzu etmiş ve olmamışsa, Allah
2019 yılının ilk saniyelerinde nasip etsin. Çok
zor günler atlattık ve
atlatmaya da devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki
2019 bu zor günlerin atlatıldığı barışın, huzurun,
sevginin ve saygının
eksik olmadığı bir yıl olacak. Ben böyle diliyor ve
Allah’tan istiyorum. Hadi
siz de kalpten, gönülden
bir şey dileyin. Korkmayın; Allah’tan istemek,
bilmeyenler varsa tekrar
hatırlatayım, parayla
değil. Kalın sağlıcakla.

Milletçe vatan sevgisi
ile kenetleneceğimiz,
yüreğimizdeki sevginin
çoğalacağı, yaralarımızın
sarılacağı huzur dolu
bir yıl diliyorum. 2019,
kötülerin ve kötülüklerin
değil, iyilerin ve iyiliklerin
galip geldiği bir yıl olsun.
GÜLBEN ERGEN
Türkiye gelişmekte olan,
genç nüfuslu, dinamik bir ülke. Bu ülke
her şeyin üstesinden
gelebilecek güce sahip.
Hepinize mutlu, umutlu,
sağlıklı, bereketli, bol
keyifli seneler diliyorum.

CEM ÖĞRETİR
Yeni sene bize güzel şeyler getirsin, umut getirsin, barış getirsin. Mutlu,
sağlıklı, acısız, dertsiz,
gamsız bir yıl diliyorum.

BEKİR HAZAR
Yeni yılın ülkemiz için
hayırlı, bereketli ve barış
dolu bir yıl olmasını
temenni ediyorum.

ERKAN TAN
Yeni yılda her sabah
güzel haberler okuyarak
güne başladığımız,
sevdiklerimizle ve
sevenlerimizle birlikte
geçireceğimiz sağlıklı,
mutlu, bereketli bir yıl
diliyorum. Allah ülkemizi dost gibi görünen
düşmanlarımızın
şerrinden korusun. Ver
mehteri ver… Yer gök
inlesin. 2019’da güçlü
Türkiye’nin ayak sesleri
tüm Dünya’da deprem
etkisi yapacak inşallah.
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SEDA SAYAN

ECE ERKEN
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Her şey bir yana, annelerin acıları 2019’da
artık sona ersin. Terör
bitsin… Ülkemizde türlü
oyunlarla kriz çıkarmaya
çalışanlara Allah fırsat
vermesin. 2019’da artık
bu oyunlar, tuzaklar son
bulsun. 2019’a kimse
işsiz güçsüz girmesin.
Her şey istediğiniz ve
dilediğiniz gibi olsun.

Maalesef ki yıllardır Ülkemizin en büyük yarası
ve sorunu olan terörün
sona ermesini diliyorum.
Ayrıca ekonomimizin
güçlenmesini, huzurun,
birliğin ve beraberliğin
eksik olmayacağı bir
2019 temenni ediyorum.
Ülkemiz her geçen gün
atılan adımlarla güçleniyor ve bu güçlenme
neticesinde yeni hainler
ve düşmanlar doğuruyor.
2019 bizler için öyle bir
yıl olsun ki dostlarımız
gülsün, düşmanlarımız
kahrolsun.

Elveda 2018

Elveda 2018

DURSUN ALİ ERZİNCANLI

SERKAN KAYA
Allah derdine derman,
bekleyen tüm hastalarımızın şifasını yılın
ilk gününde nasip etsin
inşallah. Çünkü sağlık
olmadan hiçbir şeyin
bir anlamı yok. Mal da
yalan mülk de yalan
var biraz da sen oyalan.
Sağlık, sağlık, sağlık…
Yüzünüzden gülümseme
eksik olmasın...

Güneşi ışınlarının ulaştığı
her noktaya yüce Allah’ım
sağlık, mutluluk ve huzur
versin. Yeni yılın insanlık
alemine barış, huzur ve refah getirmesini Allah'ımdan
niyaz ediyor, bu satırları
okuyan herkese sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

BÜLENT SERTTAŞ
NİRAN ÜNSAL
Her şeyden önce huzurlu ve sağlıklı bir yıl olsun
inşallah. 2019’da hep
iyiliklerle, güzelliklerle
karşılaşın. Takdir edilin,
sevilin, sevmeyi ihmal
etmeyin. Eski yılın yaşanmışlıklarını bir daha hatırlamak ve hatırlatmamak
üzere hafızanızdan kazıyıp
atın lütfen… Yeni yıla yeni
umutlarla girelim inşallah.

Allah 2019’da hakkımda ve ülkem insanının
hakkında hayırlısı ne
ise onu nasip etsin.
Ülkemin birbirinden
değerli bireyleri, gönlünüzün dilediği her
şeyin gerçekleşeceği
bir yıl diliyorum.

RIDVAN DİLMEN
CENGİZ KURTOĞLU
Ülkemiz ve tüm evren için
sevginin, barışın, birliğin,
beraberliğin, paylaşma
duygusunun ve dostluğun artarak çoğalacağı
bir yıl diliyorum.

2019 yılı milletimizin
birlik ve beraberlik
içinde bütünleşmesine
ve güçlenmesine vesile
olur inşallah. 2019’da
Türkiye, istikrarlı ekonomisi, genç ve üretken
nüfusu, güçlü ordusuyla
artık gündemi belirlenen
değil, gündem belirleyen bir ülke olacak.

MURAT ÇİÇEK
2019 yılının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve
tüm insanlığa huzur, barış
ve bereket getirmesini
Yüce Allah'tan dilerim.

DAVUT GÜLOĞLU

YAVUZ SEÇKİN
BURAK HAKKI

Bir yıl daha geçti. Yine yeni
bir yılı daha karşılamaya
hazırlanıyoruz. 2019 yılına
gireceğimiz şu günlerde
istediğiniz her şeyin
gerçekleşmesi dileğiyle.
Yeni yılımız kutlu olsun.

Silah seslerinin susup cıvıl
cıvıl çocuk seslerinin yükseldiği, nefret yerine sevgi
tohumlarının ekildiği, nerede ve nasıl olursa olsun,
bütün zulümlerin
son bulduğu, barışın,
iyiliğin ve huzurun hakim
olduğu, sporun spor
olduğunu unutmadan
centilmence mücadelelerin yaşanacağı bir yıl
diliyorum.

ZAHİDE YETİŞ
Acısıyla tatlısıyla ömrümüzden akıp giden
koskoca bir yılı daha
geride bırakmanın
hüznünü, keşkelerin
asla yer almayacağı yeni
bir yılı ise karşılamanın
coşkusunu ruhumun
derinliklerinde hissediyorum. Gönlünüz neyin
hasretini çekiyorsa yeni
yıl sizlere onları getirsin.
Hoş geldin 2019.
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SİNAN ÖZEN

ERSİN DÜZEN

Aralık 2018

Aralık 2018

Her şeye rağmen asla
umutsuz olmayalım.
Ülkemin her noktasında
artık acıların olmadığı,
sevgi, huzur ve birlikteliğin dolu dizgin
yaşandığı bir yıl ümit
ediyorum...

Acıların yaşanmadığı,
barış, huzur, birliktelik
duygusuyla birbirimizi kucakladığımız bir
yıl olmasını diliyorum.
Sevmekten, sevilmekten, birliktelikten ve
beraberlikten zarar
gelmez, korkmayın.
Daha güçlü Türkiye
için bu birlikteliğe
ihtiyacımız var.

Sevgi, saygı, bolluk ve
bereket eşsiz güzelliklere ve değere sahip
ülkemin üzerinden
eksik olmasın. 2019
yılında, ülkem için yeni
bir başlangıç, güzelliklerle, iyiliklerle dolu
bir başlangıç hayal ediyorum. 2019 yılı hem
Türkiye'mde hem de
dünyanın her köşesinde
barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu,
yalnızca mutlulukların
paylaşıldığı bir yıl olur
inşallah.

Köşe Yazısı

YARININ SİNEMACILARINA

IŞIK TUTULDU
Çekmeköy Belediyesi’nin bu yıl komşuluk temasıyla düzenlediği 3.
Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren
filmler ödüllerini aldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
düzenlenen ödül töreninde komşuluğu en iyi anlatan 10 film
toplamda 65 bin TL para ödülünü paylaştı.

Komşuluk temalı 3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film
Yarışması’nda dereceye giren
filmler belli oldu. Cemal Reşit
Rey Konser Salonu’nda yapılan
gecede, dereceye giren filmlerin ekipleri ödüllerini aldı.

Yarışmada birincilik ödülünü
Rusya’dan Yurdumuzun Hüznü
filmi ile Kirsten Gainet alırken,
ikincilik ödülü Qahwa filmi ile
Ayşe Nur Topal’ın, üçüncülük
ödülü de NO: 13 filmi ile Ali
Rıza Erdemir’in oldu. Yarışma-

da En İyi Komşu Özel Ödülü,
Adam ve Çocuk filmi ile Tuğba
Kozan’ın, Jüri Özel Ödülü Üns
Filmi ile Ömer Dişbudak’ın
oldu. Yarışma sonunda dereceye giren filmlere toplam 65
bin TL para ödülü verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği
yaptığı geceye; İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet
Hamdi Çamlı, Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, jüri üyeleri; Birol Güven, Erol Erdoğan,
Betül Soysal Bozdoğan, Turgay
Tanülkü, Mehriban Zeki, Ahmed
İmamoviç, sanat ve medya
dünyasından ünlü isimler katıldı.

''GENÇLER
YERLİ SİNEMAYI
YÜKSELTİYOR''
Gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı ve Proje Yöneticisi Şahmettin Yüksel,
komşuluğun önemine dikkat
çekerek "Komşuluk insanın insana kalben ve coğrafi olarak
yakın olmasıdır. Ülkemizin
gençlerinin yerli sinemayı ne

kadar yükselttiklerini gördük. Bu tarz projelerle çeşitli toplumsal sorunlara sanatsal yollarla
çözümler üretmek farklı pencereler sunmak
istiyoruz" dedi.

Kaybolmaya yüz tutan bir gelenek ama doktorlar tarafından reçete olarak yazılacak yakında.
Dünyanın en büyük fikirleri kısa filmlerden
çıkar. Elindeki tek güç bir fikirdir çünkü" diye
konuştu.

''KISA FİLM, BÜYÜK FİKİR''
AH O ESKİ KOMŞULUKLAR

Aralık 2018

Maalesef komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı bir
dönemdeyiz diyen Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, yarışma ile ilgili şunları söyledi:

Taziye ziyaretine
gittiğim bir apartmanda karşılaştığımız
bir kişi, üst katındaki
komşusunun cenazesinin olduğunu bilmiyordu. Ben bu duruma
çok üzüldüm. Bir şehrin fiziki yatırımları
kadar, sosyal
ve kültürel
yapısının da
güçlendirilmesi gerektiğine en
iyi örnektir
bu” dedi.

Aralık 2018
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Yönetmen Yapımcı Birol Güven ise jüri adına
yaptığı konuşmada "Bu kadar coşkulu ödüllü bir
organizasyon çok az var. Komşuluk meselesi
sandığımızdan çok daha değerli ve kıymetli.
Komşuluk internet bağımlılığının tek tedavisi.

“Bizler, evde yokken
evimizin anahtarını,
hatta çocuklarımızı
komşularımıza emanet
ederdik. Evde eksik
olan bir şeyi rahatlıkla
komşumuzdan isterdik. Herkes birbirini
ismen tanır, camdan
seslenen komşularımızın ekmeğini
bakkaldan alır sepetine koyardık. Anadolu’da bu değerler
devam etse de büyük
şehirlerimizdeki insanlarımız bu duyguları
kaybetti maalesef.
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Röportaj

Gökhan
Tepe
Yakışıklı, efendi ve her şeyden önemlisi alçak
gönüllü ve yetenekli. İlk günden bugüne kadar ağır ama emin adımlarla sürdürdüğü
müzik kariyerinde yakaladığı başarının haklı
gururunu yaşıyor. Şarkıcı kimliğine besteci
unvanını ekledikten sonra ünlü isimlere verdiği
şarkılarla adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı
Gökhan Tepe ile birlikteyiz.
Röportajımıza Gökhan Tepe’yi kısaca tanıyarak başlamak istiyoruz. Bize
kendinden bahseder misin?
Müzikle yaşayan, yeni besteler yaparak ruhunu genç
tutmaya çalışan, yardımsever ve dürüst bir insan olmaya
gayret eden; ayrıca ailesine, dostlarına, sevenlerine değer
veren ve bu konuda oldukça hassas olan bir faniyim.

Gökhan Tepe nasıl biridir?
Duygusal bir insanım, melankolik zamanlarım vardır ama
karamsar olmamak için elimden geleni yaparım. Hayata mutlu
gözlerle bakarım. Fakat malum hayat şartları yorulduğumuz,
üzüldüğümüz ve kalbimizin kırıldığı da oluyor.

Nerelisin?
Babam Adanalı, annem Rizeli. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Hem kuzeyin hem de güneyin özelliklerini taşırım.

İlk albümün çıktığında kaç yaşındaydın?
18 yaşındaydım. 15 yaşında şarkı yapmaya
başladım. Resmi olarak yaptığım ilk şarkı ‘Git
Git’ diye hareketli bir parçaydı.

Tecrübesizliğimin kurbanı oldum.
Bu piyasada kime güveneceğimi
kime güvenmeyeceğimi nerede,
ne zaman ve ne yapmam gerektiğini çok iyi öğrendim. Geçmiş
geçmişte kalıyor, keşke desen
ne olur demesen ne olur? Bu
röportajı okuyan tüm gençlere
özellikle tavsiyemdir. Mutlaka bir
büyüğünüzün tavsiyesine kulak
verin. Yapacağınız işte çok ama
çok iyi olabilirsiniz, fakat tecrübe,
bilgi ve birikim çok önemli.

Bugünleri hiç
hayal etmiş miydin?
Mesleğimle ilgili kurduğum bütün
hayalleri
gerçekleştirdim
çok
şükür. Yeni hayaller ve hedeflerime
doğru emin adımlarla yürümeye
devam ediyorum. Yürüyorum diyorum çünkü ben bu günlere kolay
gelmedim. Bırakın yürümeyi tırnaklarımla kazıyarak geldim. Kolay
ve sözde koşarak gelenlerin durumu malum ortada… Bulunduğum
yerin değerini bilerek daima en
güzelini ve en iyisini yapabilmek
için çalışmaya ve hayal kurmaya
devam ediyorum.

Yorumculuğunun yanı sıra
dillerden düşmeyen bestelere
imza attın ve atmaya da devam ediyorsun. Tepe nelerden
ilham alıyor?

Sahte olmayan gerçekten ve
samimi duygularla yapılmış her
şeyden ilham alıyorum. Bir resim,
bir müzik eseri, bir film ve hatta bir
karikatür bile olabilir.

Magazin dünyası ile hemen
hemen hiç işi olmayan ender
sanatçılardan birisin. Neden
kendini magazin dünyasından
bu kadar soyutladın?
Ayakta kalmanın var olmanın oldukça zor olduğu, ayak oyunlarının profesyonelce sahaya
yansıtıldığı bizim camiada gerçekten çok zor günlerim oldu. Patika
yollar, yağmurlu yollar, dikeni can
yakan yollarım ve yıllarım oldu.
Derler ya ‘tırnaklarıyla bir yere geldi’ diye. Ben gerçekten tek başıma çalışarak tırmalaya tırmalaya
bugünlere geldim. Polemikle,
entrikayla hiç işim olmadı ve
olmayacak da. Ben hem sesiyle hem de kalemiyle var
olan ender isimlerden biriyim. Bu piyasada efendi
olmak, sadece sanatınla
bir yerlere gelmek, en
uzun ve en çetrefilli
yoldur. Allah bu sabrı
bana verdiği için çok
şanslıyım.
Bende
‘ailenin sanatçısı’
durumu var. Yıllardır değişmedi,
ölene kadar da
değişmeyecek
inşallah. Babam
ve annem beni ve

Peki o günlerde bu böyle olmaz diyerek seni yönlendiren,
sözde yol gösteren birileri
olmadı mı?
Hem de nasıl! “Falancaya salla,
filancaya salla, ünlü bir isimle yemek ye” diyenler vardı.
Yapamadım, o basitliği kendime yediremedim. İyi ki de yapmamışım.

Gökhan Tepe özel hayatını
birçok meslek taşı gibi göz
önünde yaşamıyor. Tepe muhafazakar mı?
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Hep tek başıma hareket ettim. “Her
şeyi tek başıma yaparım” dedim. Bu
yüzden piyasanın zorluklarını bilmeden yanlış anlaşmalara imza attım.

Sahte Olmayan
Her Şeyden
İlham Alırım

kardeşimi dürüst, çevreye saygılı
büyüttüler. Temel sağlam olunca
ne para ne mal-mülk ne de şöhret
değiştirmiyor insanı.

Aralık 2018

Aralık 2018

Geriye dönüp baktığında
keşke dediğin oluyor mu?

Röportaj

Röportaj

Röportaj

Ben beş vakit namaz
kılmıyorum. Allah nasip etse de keşke
hepimiz kılsak. Fakat
kılan
arkadaşlarım
var. İbadetin reklam
şeklinde kullanılmasına son derece karşıyım.
İbadeti insanın kendi özelinde
yaşaması lazım…

Türkiye’de” star” olmak için iyi
şarkı söylemek ya da iyi beste
yapmak yeterli mi?

Gayret kuldan, takdir Allah’tan…
Çok şükür Şöhret denen ateşten

gömleği Allah taşımayı bana nasip etti. Kolay bir şey değil. Ne
oldum delisi olmamak, bu parıltılı
dünyanın ışıklarına kanmamak
gerekiyor. Çok zor çok… Allah
bu yalan dünyanın yalan ışıltısına
kapılanlara yardım etsin.

Yeter artık dediğin zamanlar
oldu mu?
Yalnız bırakıldığım dönemleri
unutmuyorum. Kendimi kendim
gibi ifade etmek için çalıştığım yılları... Yalnız kalarak olgunlaştım.
O dönemde içten içe yandım.
Önemli bir adımdır yanmak. Bu
ateş küllendi ve küllerimden daha

Benim örnek olmak gibi
bir derdim var. Bize hep saygılı olmamız öğretildi. Üzersem,
hatalıysam özür dilerim. Maça
gidip bağırırım, film izlerken ağlayabilirim. Nasıl oturup kalkmam
gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini bilirim. Ama özelimde
normal biriyimdir.☺

Maşallah sanatçılar senden
beste almak için yarışıyor.
Sağ olsunlar. Uzun yıllardır
arkadaşlarımla beste çalışmaları
yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın
karşılığını çok şükür aldık ve almaya da devam ediyoruz.

Gökhan Tepe denince akla
‘romantik ve slow şarkıların
adamı’ geliyor. Bu şarkılar ne
kadar seni yansıtıyor?
Beni yansıtmayan şarkım yok.
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Kalıcı olmak gerçekten çok
zor… Çıktığın merdivenlerin
uç noktasında kalmak zor
olmadı mı?

Hep mülayim, hep
efendi biri midir
Gökhan Tepe?

Aralık 2018

Aralık 2018

Kesinlikle değil. Maalesef tasnif
etmesem de bu işin kuralları var.
Paylaşmanız ve yapmanız gereken
birçok eylem var. Ben şahsen star
olmanın derdine hiç düşmedim. Gözümü oraya hiç dikmedim çünkü özgürlükçü bir adamım.
Star olmanın yaşam diyetleri çok
daha farklı.

güçlü olarak yeniden
doğdum.

Röportaj

Röportaj

Yaptığım şarkılar, duygusal
kimliğimi ortaya çıkarıyor,
bu doğru ama eğlenceli bir
tarafım da var. Onu, bazı
şarkılarımda gösterdim.
Hızlı şarkılarda bile duygusal bir taraf oluyor. O da
benim yaradılışımla alakalı.

Seni tanıdığım günden
beri hiç değişmedin. Bu
formunun sırrı ne?
Ara sıra çizgiyi aştığım,
kilo aldığım zamanlar oldu
ama ben bütün bu zindeliğimi ve duruşumu spora borçluyum. Spor hem
dinçleştiriyor hem mutlu
hissettiriyor hem de besteleri yaparken bana daha
dinç bir akıl veriyor.

Sanat camiasında
yakışıklılık ne kadar
önemli?
Bu işin vitrini de önemli. Özellikle de pop müzik
yapıyorsanız, bu konu biraz
daha önem kazanıyor.

Çekmeköylü hayranlarınla müthiş bir organizasyonda buluştun.
Nasıl buldun Çekmeköy’ümüzü ve hayranlarını?
Tek
kelimeyle
harika…
Yeşilliği ve düzgün yapılanması ile hemen dikkatleri
üzerine çekiyor Çekmeköy.
Beni o gün yalnız bırakmayan ve bağrına basan
tüm Çekmeköylü sevenlerime teşekkür ediyorum. Allah bu sevgimizi daim etsin.

Röportaj: Soner KARTAL
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En büyük hayalim bir dünya bestecisi olabilmek.
Tümüyle vatansever duygularla bunu söylüyorum.
Bu bir şarkı da olabilir, film
müziği de.

Aralık 2018

Aralık 2018

Son olarak müzikal anlamda en büyük hayalini
Çekmeköy2023 okurlarıyla paylaşır mısın?

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Erken doğum
nedenleri
nelerdir?

durması durumunda dikkatli olunmalıdır.
Erken müdahale edilmesi
halinde doğumun durdurulabilme imkanı
bulunmaktadır.
Eğer bebek
normal ve
sağlıklı bir şekilde
büyüyorsa rahimde kalması çok
daha iyi olacaktır.

Erken doğumların
birçoğunda hangi
nedenin doğumu
tetiklemiş olabileceği tam olarak
bilinmemektedir.
Fakat birtakım fiziksel
problemlerin erken
doğum olasılığını
arttırdığını söylemek
mümkündür:
•

•
•
•
•
•

ERKEN DOĞUM NEDİR,
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hamilelik döneminin yaklaşık
olarak 40 hafta sürdüğü kabul edilmektedir. 38.haftasına
ulaşamamış bir bebeğin dünyaya
gelmesi erken doğum olarak
adlandırılır. Erken doğum tüm
dünyada sık görülen olaylardan
biridir. Dünyaya gelen her 8 bebekten 1’inin erken doğum
olduğu söylenebilir.

Hamilelik döneminde, bebeğin rahim
içerisinde sağlıklı bir yaşam sürdüğü
her gün çok değerlidir. Prematüre
derecesi, gebelik haftasına göre belirlenir: Çok erken doğum, orta dereceli
erken doğum, geç preterm doğum.

•
•
•
•
•
•

Yetersiz ya da sağlıksız
beslenme,
Çok fazla fiziksel aktivite
yapmak,
Sigara içmek,
Alkol ve uyuşturucu madde
kullanmak
Fazla stres, endişe, depresyona maruz kalmak,
Aşırı kilolu veya aşırı zayıf
olmak bu nedenler arasında
sayılabilir.

Tüm sağlık koşulları uygun olsa
dahi, bazı durumlarda erken
doğum riski olabilmektedir.
Bunun için mümkün olduğu
kadar doktor kontrollerini aksatmamalı ve hekimin tavsiyelerine
uymak gereklidir.

Erken doğum
belirtileri
nelerdir?
37. haftadan daha erken bir
gebelikte, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin yaşanması
durumunda mutlaka bir hekime
başvurulmalı ve değerlendirme
yapılmalıdır:
• Belin alt kısmında ağrı,
• Bebeğin pelvise doğru basınç
hissi oluşturması,
• Ellerde, ayaklarda veya yüzde
belirgin bir şişlik,
• Saatte dört kereden daha fazla gerçekleşen kasılmalar,
• Şiddetli mide bulantısı, kusma
veya ishal,
• Bulanıklık, çift görme veya
diğer göz rahatsızlıkları
• Regl dönemindekilere benzer
karın krampları,
• Vajinadan kan veya bol sıvı
gelmesi,
• Bebeğin hareketlerinin
yavaşlaması veya tamamen

Hamilelikte alınacak tedbirler,
erken doğum riskini azaltmaya
yardımcı olur:
• Düzenli olarak prenatal kontroller yaptırılmalıdır.
• Hamilelik boyunca hekimin tavsiyesi dahilinde olan
vitamin ve mineral ilaçları
kullanılmalıdır.
• Daha önce erken doğum
yapmış kadınlar, hamileliğin
başından itibaren bu durumu
hekimlerine bildirmeli, gerekirse önlemler alınmalıdır.
• Her türlü zararlı alışkanlıklardan ve pasif içicilikten uzak
durulmalıdır.
• Reçete dahilinde olmayan
hiçbir ilaç kullanılmamalıdır.
• Stresten mümkün olabildiğince kaçınılmalıdır.
• Karın, kasık ve genital bölgede
herhangi bir yanma veya
ağrı hissedildiğinde doktora
danışılmalıdır.
Erken doğum belirtileri mevcutsa, sağlık merkezinde servikal
muayene, servikal ultrason, fetal
fibronektin testi veya elektronik
fetal izleme gibi testler yapılarak
erken doğum engellenmeye
çalışılacaktır.
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Gebelik yaşı, bebeğin rahim içerisinde
bulunduğu süreyi ifade eder. Son adet
döneminin ilk gününden itibaren hesaplanır. Gebelik yaşını bilmek önem-

Erken doğum
kaçıncı haftada
olur?

Çevresel etkenler ve gebenin
yaşam tarzı da prematüre bir
doğuma sebep olabilir:

Erken
doğum
önlenebilir
mi?
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Erken doğum
nedir?

lidir. Çünkü erken doğum halinde
prematüre olarak kabul edilen bir
bebeğin muhtemelen akciğerleri, kalbi,
mide ve bağırsakları, sıcaklık kontrolü
ve beslenme fonksiyonlarının işlevsel
olabilmesi için daha fazla tıbbi desteğe
ihtiyaç duyacaktır.

•

Gebenin yaşının
18’den küçük, 35’ten
fazla olması,
Önceki prematüre doğum,
Rahim ağzının zayıf olması,
Çoğul gebelikler,
Gebeliğe bağlı olarak gelişen
enfeksiyonlar,
Gebelik zehirlenmesi
(preeklampsi),
Diyabet ve yüksek tansiyon
gibi durumlar.

Kültür Sanat

Kültür Sanat

Müzenin
Tarihçesi

dan oluşan zengin koleksiyonları
görme imkânına sahip olacaksınız.
Ulaşım konusunda da birçok alternatif sunan müze sanatseverlerin
mutlaka ziyaret etmesi gereken bir
yer. Ulaşımdaki alternatifleri saymak gerekirse İETT’nin 4. Levent
Metro İstasyonu’ndan, Taksim’den
ve Kabataş’tan Emirgan yönüne

giden otobüs seferlerini kullanabilirsiniz. Kendi aracınızla
bölgeye gelmeyi tercih ederseniz
müzenin otoparkını kullanabilirsiniz. Yalnız tesisin otoparkı
sadece 30 araçla sınırlandırılmış.
Eğer gittiğiniz zaman otopark dolu
ise sahil yolu üzerindeki İspark
alanlarına aracınızı bırakabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı
Müzesi, İstanbul'da
Boğaziçi'nin en eski
yerleşim yerlerinden
biri olan Emirgan'da
yer almaktadır.
Müzenin ana binası olan villa, 1925
yılında Mısır Hidiv
ailesinden Prens
Mehmed Ali Hasan
tarafından İtalyan
mimar Edoardo De Nari'ye
yaptırılmış ve Hıdiv ailesinin
değişik mensupları tarafından uzun yıllar yazlık konut
olarak kullanılmıştır.
1951 yılında Adanalı sanayici Hacı Ömer Sabancı
tarafından Hidiv ailesinden satın alınan köşk, aynı yıl
Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at
heykelinin köşkün bahçesine konulmasından ötürü
"Atlı Köşk" olarak anılmaya başlanmıştır. Atlı Köşk'ün
arazisi içindeki ikinci at heykeli ise, 1204 yılında 4.
Haçlı Seferi sırasında Haçlı kuvvetlerince yağmalanan
Açık Fikir Platformu - Miray AKIN / Aleyna KAPKAÇ

İstanbul Sultanahmet
meydanından
alınarak Venedik San
Marco kilisesi önüne
yerleştirilen 4 attan
birisinin dökümüdür.
1966 yılında Hacı
Ömer Sabancı'nın
vefatından sonra aile
büyüğü olan Sakıp
Sabancı tarafından sürekli konut
olarak kullanılmaya
başlanan Atlı Köşk,
uzun yıllar Sakıp
Sabancı'nın zengin
hat ve resim koleksiyonunu barındırmış,
1998 yılında da Sabancı
ailesi tarafından içindeki koleksiyon ve eşyalar ile
müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne bağışlanmıştır. Modern bir galerinin eklenmesiyle
2002 yılında ziyarete açılan Müze'nin sergileme alanları 2005 yılındaki düzenleme ile genişletilerek teknik
düzeyde uluslararası standartlara kavuşmuştur. Bugün
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi zengin
koleksiyonu, kabul ettiği kapsamlı uluslararası geçici
sergileri, konservasyon birimleri, örnek eğitim programları, yapılan çeşitli konser, konferans ve seminerleriyle çok yönlü bir müzecilik ortamı sunmaktadır.
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İstanbul’un taşı toprağı altın değil,
taşı toprağı müze desek yanlış
söylemiş olmayız herhalde. İstanbul tarihten günümüze değeri her
geçen gün artarak devam eden,
dünyanın en güzel şehri desek de
fazla bir itiraz ile karşılaşacağımızı
düşünmüyoruz. Bu değerin artarak devam etmesinde gerek Osmanlı Devleti döneminde, gerekse
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan
müzelerin de etkisi vardır. Bu iki
dönemin yanı sıra yakın tarihimizde Türkiye’nin sayılı ailelerin çeşitli müzayedelerden topladıkları birbirinden değerli sanat
eserleri ile açmış oldukları müzeler, İstanbul’un kültürel değerini
ortaya koyan girişimlerdir. Sakıp
Sabancı Müzesi de bunlardan bir
tanesidir. Kültürel mekan ağırlıklı
bir gezi için İstanbul’a gelmeyi
düşünüyorsanız Sakıp Sabancı’nın
adını taşıyan müzeyi de gezi
rotanıza dâhil etmeniz gerektiğini
düşünüyoruz. Hat sanatına ve el
yazması eserlere bir hayranlığınız
varsa Osmanlı hat sanatının seçkin
örneklerini ve Cumhuriyet’in ilk
dönemlerinde yapılan tablolar-
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SAKIP
SABANCI
MÜZESİ

Haber

dan değerlendiriliyor. Ekip erken teşhis cihazı ile
hastalıkların önlenmesi ya da zararının azaltılmasını
hedefliyor.

Uluslararası alanda
2 birincilik ödülü
Çekmeköy Yenilik Akademisi öğrencilerinin geliştirdiği cihaz, 2016 yılında Norveç’te düzenlenen Bilim
Festivali’nde sağlık alanında ve 2017 yılında Hollanda’da düzenlenen Bilim Olimpiyatlarında birinci oldu.
Gençlere her zaman destek verdiklerimin altını çizen
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu

gençlerin böyle geleceğe hazırlanmasında biz
de belediye olarak elimizden gelen gayreti

gösteriyoruz. Gençlere fırsat verildiği zaman,
imkan verildiği zaman neleri başarabileceğinin
göstergesi bu aslında” dedi.
Kanser hastalığını yenen Emirhan Ilık hikayesini anlatırken şunları ifade etti: “Fikir yaklaşık 5 yıl önce

kanser hastalığına yakalanmam ile birlikte
oluştu. Erken teşhis benim hayatta kalmamın
en büyük etkeni olmuştu. Arkadaşlarımın
hastalıkları geç teşhis edildiği için kötü durumda olduklarını ve bu hastalığı atlatmalarının zor
olduğunu gördüm. Hastalığı atlattıktan sonra
eğitim hayatıma devam ederken TÜBİTAK’ta
bir sürü insanın proje yaptığına şahit oldum ve
ben de erken teşhis üzerine proje yapabilirim
dedim. Kanserin teşhisini ses dalgaları üzerinden nasıl gerçekleştirebileceğimizi buldum.
Bunun üzerinde çalışmalara başladım.”

KANSER
HASTASIYDI,

KANSER HASTALARINA

DEVA OLDU
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Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi öğrencisi Emirhan
Ilık, ekibi ile birlikte tıpta çığır açacak önemli bir cihaz geliştirdi. Kendisi de erken teşhis sayesinde kanser hastalığını yenen
Emirhan Ilık, bilime olan merakını sağlık alanında yoğunlaştırarak, erken teşhis cihazını geliştirdi. İnsan bedenine
yaklaştırılan cihaz organlardaki hastalığın düzeyini ölçüyor.
İnsan bedeninden yayılan frekansları değerlendiren
bu cihaz, vücudun hangi hastalığı taşıdığını haber
veriyor. Oluşturulan veri tabanıyla elde edilen
rakamlar ekrana yansıtılıp uzman hekim tarafın-
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Kanser hastalığını erken teşhis sayesinde yenen Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi öğrencisi Emirhan
Ilık, organlardaki hastalığın düzeyini ölçerek erken
teşhis imkanı sağlayan cihaz geliştirdi.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Nasıl Dua Edelim ?
de değildir, bir yönüyle kulun,
gerçek dost olarak bildiği ve inandığı Yüce Yaratıcı’yla dertleşmesidir. Hatta istediği şeyi
açıklaması da gerekmez. Zira
duruşu ve vaziyeti sözden daha
etkili olabilir. Bu yüzden dileğini
samimiyetle kalbinden geçirmesi yeterlidir. Duanın, sayı olarak
çokça tekrar edilmesi değil,
şuurla yapılacak bir ibadet
olduğu unutulmamalıdır.

D

dua

sadece

istemek

Dua etmemizin gerekli olduğu
da şöyle ifade edilir:
“Ey insanlar! Sarsılmaz bir sabır
ve namazla Allah’tan yardım dileyin! Unutmayın ki Allah zorluklara karşı sabredenlerle beraberdir.” (2/153)

“Ama bizim uğrumuzda üstün
gayret gösterenleri, elbette
bize varan yollara eriştireceğiz. Allah, kuşkusuz iyi ve güzel davrananlarla beraberdir.”

“Ey inananlar! Eğer Allah’a
(O’nun dininin yayılmasına)
yardım ederseniz o da size
yardım eder ve ayaklarınızı
sağlam bastırır.” (47/7)
Kur’an’da duası aktarılan gerek
peygamberler gerekse salih
kişilere bakıldığında duanın gereği olan çabayı sergiledikleri ve
bu yüzden de dualarının kabul
edildiği belirtilir:
“Gerçekten onlar hayır işlerinde
koşuşurlar, rahmetimizi umarak, azabımızdan korkarak bize
dua ederlerdi. Onlar bize derin
saygı duyan kimselerdi.” (21/90)
“Allah, inandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanların
dileklerine icabet eder, lütfuyla
onlara hak ettiklerinden
fazlasını verir…” (42/26)

(29/69)

“…Herhangi bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah o
toplumun konumunu değiştirmez. Allah bir topluma (kendi kötülüklerinin bir sonucu
olarak) ceza vermeyi dilediği
zaman artık onu geri çevirecek
kimse yoktur…” (13/11)

İLLE DE FİİLİ DUA!
Dünya hayatını imtihan için
yaratan Allah; yardımını da kulun, üzerine düşeni yapmış olmasına bağlamıştır. Sadece
sözlü dua etmenin yanı sıra
kişinin çaba sarf etmesi; söyle-

Kur’an’da sorumluluk sahibi insanla ilgili olarak fiili duanın gereğine dikkat çekilir:
“Rabbinize gönülden yalvararak ve gizlice dua edin.
Doğrusu O, haddi aşanları sevmez… Allah’ın rahmeti iyilere/iyilik yapanlara her zaman
yakındır. ” (7/55-56)
“Kim de inanmış olarak ahireti ister ve orası için gereği gibi
çalışırsa işte bunların çalışmaları şükre değerdir/karşılığı hak
edendir.” (17/19)
En geniş kapsamıyla düşünülürse
dua isteğinin sadece insana ait
olmadığı, bütün yaratıkların her
an Yüce Yaratıcı’ya muhtaç olduğu görülecektir. Bu yüzden
Mehmet Akif’in veciz ifadesiyle
“rengarenk bir ubudiyetle” canlı-cansız tüm varlıkların kendi
hal dilleriyle Yüce Yaratıcı’ya niyazda bulundukları, dua ettikleri
söz konusudur.
Sevgili Peygamberimiz; “Dua
ibadetin özüdür” diye buyurmuştur. İbadetler de aslında
duanın çeşitli şekillere bürünmüş hali değil midir? Ancak dua
eden insan, duanın gereği olan
davranışları da yerine getirmelidir. Bir başka ifadeyle Allah’tan
istediği şeyin gerçekleşmesi için
gerekli zemini hazırlamalıdır. Allah’ın koyduğu kanunlara uyarak
elinden gelen gayreti sergilemelidir. Sınavda başarılı olmak
isteyen öğrenci, hakkını vererek planlı bir şekilde çalıştıktan
sonra başarıyı Allah’tan beklemelidir. Aksi takdirde sorumluluktan kaçmak, eylemsizlik ve
tembelliğe yönelmek olacaktır.

Mehmet Akif; “Sarılmadan en
ufak bir işinde esbaba/muvaffakıyete imkan bulur musun
acaba?” der ve kişinin, Allah’tan
istediği şeyin gerçekleşmesi için
Allah’ın kendisine öğrettiği kanunları/sebepleri yerine getirip
sonucunu Allah’tan beklemeyi
özellikle vurgular.
Bir şeyi Allah’tan sadece istemek
elbette yeterli değildir. Bunun
yanında dilden kalbe, oradan
iradeye ve davranışlara uzanan
bir süreç izlenmelidir. Bütün
gayretini gösterdikten sonra
istediğini elde edemeyen kula
düşen ise; sebepleri yaratan,
kalpleri bilmediği şeylere yönlendiren ve her şeyin iç yüzünü
hakkıyla bilen Yüce Yaratıcı’dan
yardım istemek olacaktır. Çünkü
Yüce Allah: “… İçinizden hiç
kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım” diye buyurmaktadır. (3/195)
“…
Ey
Rabbimiz!
Artık
günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle
beraber al… Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasıyla vaat
ettiğin
şeyi/hidayeti-sevabı
bize bahşet ve kıyamet günü
bizi mahcup etme! Şüphesiz
sen sözünden asla caymazsın.”
(3/193-194)

Özetlersek; Yüce Allah, kullarının dualarına icabet etmeyi
bazı şartlara bağlamıştır. Kişi
üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdikten sonra
bütün samimiyetiyle Allah’tan
yardım istediği takdirde bunun
karşılığını görebilir. Ancak Yüce
Allah bu karşılığı, sadece sözlü
olarak dua etmekle yetinenlere
değil, rızasına uygun bir şekilde gayret gösterenlere vermeyi
vadetmektedir. Zira O, kulunun
en çok kalbine, davranışlarına ve
emeğine değer vermektedir.
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Aslında

“Kullarım, beni senden sorarlarsa bilsinler ki, gerçekten ben
onlara çok yakınım. Bana dua
edince, dua edenin duasına
cevap veririm. O halde onlar da
benim çağrıma olumlu karşılık
vererek bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” (2/186)

Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in
uygulamalarına
bakıldığında
Yüce Allah’ın duaya karşılık vermeyi bir takım şartlara bağladığı
açıkça görülmektedir. Buna
göre Allah, sadece sözlü olarak
yapılan dualara değil, görev ve
sorumluluklarını yerine getirmek
suretiyle bizzat gayret gösterenlere karşılık vermektedir. Allah’ı
yardımına çağırması için insanın
öncelikle üzerine düşeni yapması gerektiğini Kur’an şöyle dile
getirmektedir:

Yüce Allah’ın vaadi iman edip
yararlı işler yapan kimselere elbette ulaşır.

diklerini eyleme dönüştürmesi/
fiili duaya da başvurması gereklidir. Bu noktada duadan önce
duyarlı ve samimi bir şekilde
emeğini ortaya koyması gerekir.
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ua genel olarak çağırmak ve yardım istemek
anlamındadır. Bir başka ifade ile kalbin Allah
ile konuşmasıdır… İnsanın bütün
benliğiyle Yüce Yaratıcı’ya sevgi
ve tazim duygularıyla yönelerek halini arz etmesidir. İnsanın
kendi kendine yetmediği ve
her hususta Allah’a muhtaç olduğunun itirafıdır dua… Zira dua
eden kişi, istediğini elde etmede
acizdir, Rabbinin ise duasını işittiğini, ihtiyacını bildiğini ve onu
gidermeye gücünün yettiğine
gönülden inanmaktadır.

Yüce Allah, kendisine doğrudan ve aracısız dua edildiğinde
karşılık vereceğini şöyle belirtir:

KARŞILIK BULAN
DUA HANGİSİ?

Buna göre Yüce Allah, bireylerin tercihlerine göre toplumun
gidişatı hakkında bir irade sergiler. Bunun için de fertlerin,
değişimi hedef almaları ve
kendilerini
değiştirerek
işe
başlamaları esası göz önünde
tutulmalıdır. Bu durumda kul,
dualarının kabul olup olmamasına değil, kul olduğunun anlayışıyla Allah’a gönülden bağlı
olmakta ısrarlı olmalıdır. İnsan
için en büyük destek ise, Allah’ın
kuluna yakın ve ondan haberdar
olduğunu bilmesidir.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

YOK OLMAYA YÜZ TUTANLAR…

Vitray Sanatı

Vitray sanatına kısaca cam üzerine çizilen
resim ya da cam resmi denilmektedir.
Günümüzde modern
sanat içerisinde çok yaygın şekilde kullanılmaktadır. Daha çok oteller,
lokantalar, fabrikalar,
camiler ve oyun salonlarında vitray tekniği ile
yapılan sanat eserlerine
rastlanmaktadır.

Vitray sanatı en çok gün ışığından etkilenmektedir. Günün ışık
yoğunluğuna göre görsel şekillere
giren vitray gün batımıyla son bulmaktadır. Bu özelliği ile diğer resim
ya da boya sanatlarının önüne
geçmiştir çünkü gün içerisinde
aynı değerde gözükmemektedir ve değişkenlik oranı yüksektir.
Cam üzerindeki renklerin değişimi
ışığın artıp azalması ya da bulutların gölge yapıp ışık değerlerinin farklılık göstermesi veya
arka tarafta kalan bir ağacın dallarının sallanmasıyla görünümün
değişmesi ayrı bir seyir zevki katmaktadır. Günümüzde elektrik
ışığından faydalanan hatta ışık
görmeyen yerlerde bile kullanılan
vitray sanatı geçmişte doğal ışıktan yararlanmıştır.
Vitray sanatı camın icadı ile doğru orantılıdır. Cam icat edildikten
sonra camı süsleme amacıyla ortaya çıkmıştır. Cam taş devrinde
doğal olarak volkanik yollarla
oluşan ve bunları insanların fark etmesiyle kullanılmaya başlanmıştır.
İlk olarak Mısır’da üfleme aletinin
yapımıyla cam üretimi olmuştur.
Üfleyerek cama şekil verme tekniği
Yunanlılar, Romalılar ve Fenikeliler tarafından kullanılmıştır. Kazı
çalışmaları, Roma’da vitray san-

atının M.S 1. yüzyılda, kazılar sonucu ortaya çıktığını göstermektedir. Daha sonraları vitray
sanatını geliştiren ve gerçek bir
sanat değeri katan milletler Araplar ve Türklerdir. Türklerde vitray
sadece dini yapılarda değil, saray,
kasır ve köşklerde de kullanılmıştır.
Ancak Avrupa, vitrayı bir ayrıcalık
olarak kullanarak sadece kilise ve
katedral vb. dini yerlerde kullanmıştır.
Şeffaflığı ve işlem kolaylığı ile cam,
yaşamın birçok alanında önemini
korumaktadır. Birçok sanata malzeme olan camın günlük yaşamda
da kullanım alanı oldukça geniştir.
Vitray sanatı da camla iç içe olan
türlerden biridir. Büyüklükleri farklı
olan camların bir araya getirilmesiyle ve bunların üzerine çeşitli
renklerin uygulanmasıyla oluşan
bir sanattır. Geçmişten günümüze
kadar yayılarak gelen vitray köklü
bir tarihe sahiptir, öyle ki kökleri
Antik
Yunan’a
uzanmaktadır.
Günümüz mimarisinde cam var
ise vitray kesinlikle olmalı. Geçmiş
dönemlerde vitray iç yapılarda kullanılırken günümüz mimarisinde iç
yapı ve neredeyse camın olduğu
her yerde kullanılmaktadır.
Vitrayın geldiği yer Doğu Akdeniz ve tarih ise Antik Dönem olarak
gösterilmektedir. O dönemde cam
çok gelişmemiş olmasına rağmen
küçük ve kalın boyuttaki camların
üzerine, bronzlara, mermerlerin
üzerine vitray sanatı yapmışlardır.
En eski boyalı vitray örneklerinin
dokuzuncu ve onuncu yüzyıllar-

da ortaya çıktığı bilinmektedir.
Avrupa’da yoğun olarak Gotik Dönem’de saraylar, katedrallerde
görülmektedir. Avrupa mimarisinde 12. yüzyıllarda Roma stilini
kullanmaya bırakmış, Gotik tarzına geçmiştir. Gotik mimarisinde
pencereler çok geniş olduğundan
pencereleri kaplamak için geniş
cam panellerini kullanmışlardır.

Daha önceki mimari eserlerde
mozaik ön planda iken Vitrayın
kullanımı ile mozaik eski önemini kaybetmiş ve demode olmuştur. Vitray sanatının en önemli
örneklerinden olan Chartres Katedrali 7 bin metrekarelik bir yapı
ile dünyanın en büyük sanatlarından biridir. Daha sonra vitray sanatı kısmi olarak önemini yitirmiş
ancak on dokuzuncu yy. başlarında tekrar sanat değeri taşımaya
başlamıştır. En önemli temsilci
ülke 19. yüzyılda Fransa olmuştur.
Türkler’in vitray sanatını cami-

lerde süsleme olarak çok eskiden
beri kullandığını görmekteyiz.
Osmanlı’da türbelerde konaklarda Selçuklu’da ise saraylarda
kullanıldığına rastlamaktayız. Bu
yapılarda vitrayı birleştirmek için
uç noktalarında alçı kullanılmıştır.
1453, İstanbul’un fethinden sonra
Türk mimarisinde vitray eserlerine
daha çok yer verilmiştir. Yeni Cami,
Topkapı Sarayı, Süleymaniye Cami
ve Şehzade Türbesi’ni bu yapılara
örnek verebiliriz. İslam kültüründe
yüz (sima) resmedilmesi uygun
karşılanmadığından vitray sanatında geometrik şekillere çok
rastlanmaktadır. Ancak Avrupa’da
kiliselerin içinde ve saraylarda Hz.
İsa silueti, melekler ve havarilerine
yer verilmiştir.

Röportaj

PROF. DR. LEVENT KURNAZ
MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
SADECE EKONOMİK BÜYÜME DEĞİLDİR…

1750 yılında buhar makinesi denilen bir şey icat ettik. Buhar makinesi kömür yakıyor, kömür yaktığı
zaman atmosfere karbondioksit
salıyor. Dolayısıyla biz kömür, petrol, doğalgaz yaktığımız müddetçe
atmosfere karbondioksit salınacak
ve dünyanın atmosferi ısınacak.
Çünkü bu karbondioksit dünyadan
uzaya gitmesi gereken ısıyı tutuyor. Böylelikle dünyanın atmosferinin ısınmasına neden oluyor. İklim
değişikliği temel olarak budur. Biz
atmosfere karbondioksit salmaya devam ettiğimiz müddetçe bu
problem devam edecek.
Türkiye, Avrupa ve Amerika ile birlikte hareket ederek enerjisinin
büyük çoğunluğunu iklim değişikliği probleminin ortaya çıkmamasına, durdurmaya yönelik harcıyor. Bundan dolayı iklim
değişikliğinden gerçekten kötü
etkilenecek ülkelerden biri olduğumuz gerçeğini unutuyor. Esas
yapmamız gereken şey bunun etkilerine karşı kendimizi korumak.
Bu alanda çok ciddi önlemler almamız gerekiyor.

Son dönemlerde sel,
hortum, kasırga, çığ
gibi doğal afetler daha
çok yaşanır hale geldi.
Bu doğanın doğal bir
döngüsü mü yoksa iklim
değişikliğine mi bağlı?
Şu anda meydana gelen deprem,
sel, fırtına, kasırga, çığ bunların

tamamı geçmişte de vardı. Yalnız,
iklim değişikliği bunların tamamının şiddetini arttırdı. Geçtiğimiz
yıllarda Tuzla’da bir hortum olmuş
ve karaya çıkmıştı. O noktada meteorolog arkadaşlar, bu daha önce
de görüldü, niye panik oluyorsunuz ki dediler. Osmanlı döneminde örnekler var ama aradan
geçen 100 küsur senede olay
tekrarlanmadıysa seyrek olan bir
olay demektir. Ve bu olaylar tekrarlanmaya başlıyorsa iklim değişikliği
bunların hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor demektir. Diyelim
ufak bir şiddette yağmur yağacak
ve bizim sistemimiz bunu kaldıracakken iklim değişikliği ile yağmurun şiddeti arttığında olay afete
dönüşüyor.

Peki, iklim değişikliği
de göz önünde bulundurulduğunda altyapı anlamında şehirlerin nasıl
planlanması gerekiyor?
Şehir planlamacılar bu problemleri
ancak kendi alanları çerçevesinde
değerlendirebiliyorlar.
Bundan

kastım şu: Mahallelerin içinde
parklar olacak, evler daha çok ışık
alacak. Bundan belki 30 sene önce
gerçekten önemli olabilecek olan
problemler, bugün sürdürülebilir
kalkınma ve üzerine iklim değişikliği bindiği zaman karşımıza gelen problemlerle kıyaslandığında
artık çok geçmişte kalmış problemler. Dolayısıyla bize yeni bir
paradigma, bakış açısı gerekiyor. Biz özellikle Türkiye’den baktığımızda binaların ışık alması gerektiğini düşünüyoruz. Bina ışık
aldığı zaman, aynı zamanda da
enerji kaybı oluyor. Yani hem binanın ışık alması hem de enerji
kaybının olmaması gibi bir durum
söz konusu değil.

Bahsettiğiniz şekilde planlanmış şehirler var mı?
En basit örneği New York Manhattan’da yapılan şey. Ortada büyük
dev gibi bir park var herkesin
rahatça ulaşabileceği… Çevresi
binalarla çevrili o parkın, insanlar da o parkta yaşıyor. Bu, doğru
bir sistem. Karşımıza çıkan sorun

şu: Bizim atık su problemimiz var
bütün şehirlerimizde. Yağmur
yağdığı zaman ortalığı sel basıyor.
Bu da bizim atık su ile kanalizasyon
ayırmamamızdan kaynaklanıyor.
Ağır yağışlarda, bunları temizleyeceğimiz tesisler gelen suyun miktarına hazır olmadığı için taşkınlar
oluşuyor. Şehrin altyapısına, nasıl
gelişmesi gerektiğine modern
sürdürülebilir kalkınma bakışından
bakıyor olmamız gerekiyor. Onu
yapmadığımız müddetçe sadece
iklim değişikliği değil, başka yerlerde de problemimiz ortaya
çıkacak.

Peki, şehirleri bu şekilde
inşa etmek mümkün mü?
Şehirler kesinlikle iklim değişikliği
göz önüne alınarak planlanmalı. Bu
mümkün de. Planlama açısından
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İklim değişikliği hiç
gündemden düşmeyen bir
konu. Peki, genel manada
özetlemenizi istesek nedir
iklim değişikliği? Türkiye
bu meseleyi doğru
okuyabiliyor mu?

Aralık 2018

Aralık 2018

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızda ilerlediği bu
çağda gezegenimizi ve insanları topyekun ilgilendiren konulardan biri de iklim değişikliği. İnsanlık, küresel ısınma ile
karşımıza çıkan ve çıkması muhtemel problemlerle yeni yeni
yüzleşmeye başlamış olsa da önemli olan meselenin ciddiyetini kavramak ve harekete geçmek. Biz de son zamanlarda
üzerinde çokça konuşulan konuyu işin ehlinden dinlemek
istedik ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve
İklim Değişikliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Levent Kurnaz ile bir araya gelerek iklim meselesinin dünü,
bugünü ve yarınını konuştuk.

Röportaj

bakıldığında Türkiye nüfusunun
yarısından
fazlası
şehirlerde
yaşıyor. 2030 yılına kadar nüfusun
% 70-80’inin şehirlerde yaşaması
öngörülüyor. Bu eklenecek miktar,
nüfus artışı ile gelen bölüm, büyük
şehirlere eklenmeyecek. Çünkü
İstanbul, Ankara, İzmir nispeten
doyuma ulaştılar. Net olarak İstanbul’dan dışarı göç var şu an.
Gidenlerin sayısı gelenlerden fazla.
Bu, bir noktada diğer şehirlerin
büyümesine ve cazibe merkezi
haline gelmesine sebep olacak.
Eski zamanda İstanbul’da olmanın
sebebi iş, eğlence, alışveriş, okul
düşüncesiydi. Şu an tüm bunlara Anadolu’nun kalburüstü şehirlerinde ulaşmak mümkün. Aynı
kalitede ve yarı fiyatına. Dolayısıyla
genç yaşta iş sahibi olanlar bunu
sorgulamaya başlayacak: Niye
bunu (bu şehri) çekelim diyecekler.
Anadolu’daki şehirler, büyümenin
lokomotifi olacak. Eskişehir 3

Röportaj

milyona çıkacak mesela. Dolayısıyla Eskişehir’in altyapısını bütün bu
sistemlere uygun olarak tasarlamak mümkün. İstanbul’da ancak
kozmetik değişiklikler yapabilirsiniz ama küçük şehirlerde tüm
bu tasarımları baştan yapabiliriz.
Gelecek oralarda, İstanbul, İzmir,
Ankara’da değil.

Birçok ülke Paris Antlaşması’na imza attı. Peki,
bu anlaşma ne tür önlemleri öngörüyor ve alınan
kararlar yeterli mi?
İklim değişikliği açısından bakılacak olursa hedefimiz küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutabilmek. Mümkünse 1,5 derecede
tutabilmek. Paris Anlaşması’nın temel söylediği şey bu. Yalnız, bunu
yapabilmek için bilimden gelen
bir altyapı var ve bu yapı diyor ki
yaklaşık 850 milyar ton daha kar-

bondioksit salarsak atmosfere
dünyanın sıcaklığı 2 derece artar. 850 milyar tondan daha fazla
CO2 salacak olursak 2 derecenin
üstüne çıkarız, altında kalırsak 2
derecenin altına düşebiliriz. Bu
anlaşma çerçevesinde bu 850 milyar tonun altında kalabilmek için
ne yapmamız lazım ile problem
tanımına başlamamız gerekiyor.
Paris Anlaşması’nın böyle bir problem tanımı yok. Paris Anlaşması diyor ki 2 derecenin altında kalmak
gibi bir düşüncemiz var.

Bu kapsamda biraz da
Yeşil İklim Fonu’ndan
bahsetmenizi istesek?
Bu fon ihtiyaca yeterince
cevap verebiliyor mu?
Yeşil İklim Fonu senede 100
milyar dolar toplamayı hedefliyor.
Bu parayı da iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere yardım

olarak verecek ve onların bu
konuda zarar görebilirliğini azaltmaya çalışacak. Bunun yanında
iklim değişikliğini engellemek için
projeler geliştirmesine yardımcı
olacak. Fakat değil 100 milyar
dolar toplamak şimdiye kadar
topladıkları para 10 milyar dolar
mertebesinde. Dolayısıyla Yeşil
İklim Fonu’nda para yok. Bugün
iklim değişikliği ve bunun yakınındaki diğer çevre problemlerini giderebilmemiz için bize 2 trilyon
dolar lazım. 100 milyar dolar büyük gibi
görünüyor olsa da
dünya ekonomisi şu
anda 100 trilyon civarında. Bahsettiğimiz
rakam dünya ekonomisinin binde biri.
Hiçbir işe yaramadan,
sadece iklim değişikliğini engellemek için
verilen bir paradan
bahsetmiyoruz burada.
Afrika ülkelerine kömür
yakmayın, petrolü yakmayın. Onun yerine
gelin biz size rüzgar
enerjisini, güneş enerjisini öğretelim, dememiz
lazım. Bu onların ilerdeki
enerji ihtiyaçlarını giderip üretimlerine de katkı
yapacak bir şey.

İklim değişikliğinin önüne
geçmemiz pek mümkün
gibi görünmüyor fakat
yavaşlatmak için birey
ve toplum bazında neler
yapabiliriz?
Toplum tarafında ana problemimiz Türkiye bazında enerji üretimini kömür, petrol ve doğalgaza yönelik olarak yapmamız. Bu
kaynakların daha kolay bulunur
ve ucuz olmasından değil, böyle
bir sistemin var olmasından kay-

57

56

Öncelikle ekonomik kalkınmayı
tanımlamamız gerekiyor. Kalkınma dediğimiz zaman bu ekonomik büyümenin ne olduğu gibi
algılanıyor. Birleşmiş Milletler
2014 yılında bunun tanımını
yaptı. İnsanlığın 2030 yılına kadar
gerçekleştirmesi gereken 14 tane
hedef koydu. Sürdürülebilir kalkınma bu hedefleri yerine getirmektir
dedi. Bu hedeflerin bir kısmı bizi
neredeyse hiç ilgilendirmeyen
hedefler. Mesela açlık. Türkiye için
açlık bir sorun eğil. Biz bir Afrika
ülkesi değiliz. Zenginiyle fakiriyle
herkese eşit iş ve eğitim imkanı
sağlanması, kadın-erkek eşitliği,
denizlerdeki hayatın korunması,
düzgün şehir yapılanması… Bunların hepsi sürdürülebilir kalkın-

manın parçaları. Eğer biz kalkınmayı sadece cebimizdeki paranın
artması olarak düşünürsek bu
konuyu düşünmemize hiç gerek
yok. Sürdürülebilir kalkınma cebimizdeki paranın artmasını fakat
toplumdaki herkese daha eşit
şekilde dağılmasını öngörüyor.

Bireysel olarak yapmamız gereken lüzumsuz
tüketimimizi
azaltmak. Bütün iklim
değişikliğinin arkasındaki
temel
çözüm
noktası bu. Biz her 7
ayda 1 cep telefonu
değiştirmek zorunda değiliz. Gerekli olmayan 1 gömlek, pantolon
ya da kazak daha almak zorunda değiliz. Biz bunları aldığımız
müddetçe birileri de onu üretiyor,
üretildiği müddetçe de atmosfere karbondioksit salınıyor ve bu
problem gittikçe kötüleşiyor. Bu
hepimizin tüketim davranışlarından kaynaklanıyor. Bu davranışları
ne kadar düzeltecek olursak o
kadar rahat çözüm bulabiliriz.
Bu tüketimin en önemli kısmı da
gıda tüketimi. Türkiye’de ürettiğimiz gıdanın yaklaşık 3’te 1’i ile
yarısı arası çöpe gidiyor. Bizim
bunu değiştirmemiz gerekiyor.
Özellikle et ve kırmızı et çok ciddi
manada iklim değişikliğine sebep
oluyor. Veganlar haklıdır, hepimiz
ot yiyelim demiyorum. Özellikle
kırmızı et tüketimimizi azaltmakta
çok ciddi fayda var.
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Sürdürülebilir kalkınma nasıl
gerçekleşebilir?

Küresel ısınma
küçük şehirlerin
cazibe merkezi
haline gelmesine
sebep olacak.

naklanıyor. Ülkemizin ekonomik
sistemi buna bağlı. Biz enerjimizi
alternatif kaynaklardan üretecek
olsak yurtdışına para vermemiş
oluyoruz. Çünkü kömür, petrol,
doğalgaz yurtdışından aldığımız
kaynaklar. Kömürlü termik santrallerde yakılan kömürün yarısı
ithaldir. Bizim yerli kömürümüz
düşük enerji veren linyittir ve
yakıldığı zaman neden olduğu
çevre kirliliği neredeyse çıkan enerjiye değmez. Enerji üretmek için
bizim ülkemizdeki linyiti kullanmanın hiçbir
mantığı yok. Çünkü
kömür
alternatifleriyle (rüzgar ve güneş)
kıyaslandığında
3-4
kat daha pahalıya mal
oluyor. Geçtiğimiz yıl
rüzgar ve güneş enerjisiyle alakalı ihale
yapıldı. Devletin bundan elde ettiği fiyatlar çok açık bir şekilde
kömüre yatırım yapmamamız gerektiğini
gösteriyor.
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Bu bağlamda kentsel
dönüşüm projelerini
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gündemden hiç düşmeyen
konulardan biri de deprem. Aşırı sıcakların, ay
ve güneşin hareketlerinin
deprem belirtisi olduğuna
dair söylentiler var. Deprem nasıl gerçekleşir ve
önceden öngörülebilir mi?
Depremin öngörülmesine imkan
var. Ama bu buluta ya da karınca yuvasına bakarak olmuyor.

Bunun çok ciddi sensörleri var.
Bu sensörleri düzgün yerleştirip
onlardan düzgün veri aldığımız
müddetçe depremin hangi saniye
olacağını bilemesek de deprem
riskinin artışını algılayabiliriz. Bu,
Çarşamba günü 15.06’da deprem
olacak demek değil. Önümüzdeki 15 gün içerisinde deprem riski % 30 arttı şeklinde bir söylem
oluşturabilmek, gerekli sensörlerin
gerekli yerlerde kullanılmasıyla
mümkün. Mesela Japonya’ya baktığımız zaman bu pek mümkün
değil çünkü Japonya’yı etkileyen
depremlerin çoğu okyanuslarda
oluyor. Sensörleri okyanusların
açığına yerleştirmek çok kolay
değil. Öbür tarafta İstanbul Depremi’nden bahsediyorsak fay hatlarını biliyoruz en azından. İncelememiz gereken alan çok daha
kısıtlı. Hangi noktada deprem
beklendiğini bildiğimiz için daha
makul, daha nokta açışı yaparak
riskinin nasıl arttığını öngörmemiz mümkün. Havanın durumuyla, yıldızlarla bir ilgisi yok depremlerin. Deprem yer altıyla ilgili bir
konu. Yer üstüyle hiçbir ilgisi yok.

Hem bilinçlenme hem de
altyapı çalışması bakımından deprem konusunda Türkiye’nin nasıl bir
dönüşüme ihtiyacı var?

Gelecekte Türkiye’nin
hava koşullarında nasıl
köklü değişiklikler
olacak?
Hava
koşulları
açısından
bakıldığında küresel ısınmanın
getirdiği 2 nokta var. İlki, kuraklıkların artması. Türkiye’nin her
tarafı daha da kuraklaşacak.
Bundan 100 sene sonra Türkiye’nin en güneyi, yaklaşık
Mısır’ın kuzeyinin iklimine sahip olacak. Yani çöl olacak.
Antalya, Adana, Urfa hattı 6
derece güneyinin iklimine sahip olacak. Türkiye’nin kuzeyi
de 6 derece güneyi neyse ona
sahip olacak. Trabzon’un iklimi
Röportaj: Zeynep YILMAZ

‘’Gelecekten yiyoruz’’
şeklinde bir açıklamanız oldu. Bu ifadeyi
biraz açmanızı rica
etsek?
Dünyanın kaynaklarını tüketme
günü diye bir gün var. Her sene
biraz daha yılbaşına yaklaşıyor.
Bu sene 1 Ağustos’tu. 1 Ocak’ta
bize
bir
kaynak
verilse
sürdürülebilir olarak yaşamak
istiyorsanız dünyanın kaynaklarını 365 gün yetireceksiniz.
Biz tüm yıl yetirmemiz gereken
kaynak miktarını alıyoruz, 210
günde (1 Ağustos’ta) bitiriyoruz. 210 günü geçtiğimizde
de içtiğimiz su, yediğimiz yemekle 2019’un kaynaklarından
yiyoruz. Bu Kaynakları Tüketme
Günü hep daha geriye gelecek
böyle devam edersek.

Prof. Dr. Levent KURNAZ

Kimdir?

İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet
Levent Kurnaz, 1984 yılında Avusturya Lisesi’nden mezun oldu. Boğaziçi
Üniversitesi'nden 1988’de Elektrik/
Elektronik Mühendisi, 1990’da Elektrik/
Elektronik Yüksek Mühendisi ve Fizik,
1991’de University of Pittsburgh'dan
Fizik Yüksek Lisans ve 1994'de Fizik
Doktorası diplomasını aldı. 1995-1997
yılları arasında Tulane University Kimya
Bölümü'nde doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve
başladı. 2005 yılından beri Boğaziçi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Fizik Bölümünde Profesör olarak görev
yapmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babası olan Prof.
Dr. Kurnaz’ın 1 uluslararası kitabı,
25 uluslararası bilimsel makalesi, 49
uluslararası sunumu, tamamlanmış
ve devam eden 20 Yüksek Lisans, 6
Doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü “İklim
Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi” kapsamında farklı illerdeki okulları
gezerek öğretmen ve öğrencilere iklim
değişikliği konusunda seminer veren
Kurnaz, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
olarak görev yapmaktadır.
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İklim değişikliği çok önemli bir
konu. Bu alanda çalışıp bilgi üreten
ve gerçek işi bu olan çok az nokta
var. Popüler bir konu olduğu için kime sorsanız evet ben
de iklim değişikliği çalışıyorum
diyor ama yaptığı 36 işin 35’inin
iklim değişikliğiyle alakası yok.
Bizim hedefimiz ciddi bilgi üretmek ülke açısından. Çünkü bizim
her adımda bu bilgiye ihtiyacımız
var. Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz’da
korkunç bir dolu olayı yaşadık
ve toplam 15 dakikaydı. Bu dolu
olayından korunmamızın hiçbir
yolu yok. Doluya hiçbir şey yapamayız. Ama sigorta şirketlerinin
arabaları sigortalarken bu faktörü
göze almaları gerekiyor. Çünkü
hepimizin bunu yapması lazım.
Belki o risk o kadar büyük olacak
ki bizim ev alırken kapalı otoparkı
olan bir yeri tercih etmemiz gerekecek. Bu tür bilgileri bizim sağlıyor
olmamız gerekiyor. Gelecekte
karşılaşacağımız olayların şiddetini ve sıklığını öngörüyor olmamız
lazım. Çok geniş bir konu ve her
alanda bilgi üretmemiz gerekiyor.

Bir sivrisineğin tehlikesine karşı da
halkı uyarmamız gerekiyor mesela. Biz merkezde fındık üretimine
çalışıyoruz. Türkiye, dünyadaki
fındık üretiminin 4’te 3’ünden fazlasını karşılıyor. Bizim açımızdan
fındığın ne zaman, nasıl üretildiği,
başına neler geldiği çok önemli. Fındık üreticisine sorduğunuz
zaman fındık üreticisi fındığı biliyor
lakin iklim değişikliğinin fındığa
neler getireceğini bilmiyor. Bu
değişikliğin getireceği şeylerden
kendisini nasıl koruması gerektiğini de bilmiyor. Fındığı doludan,
kayısıyı dondan koruma meselesi var. Kayısı ağacı erken çiçek
açıyor ve 0’ın altına düşen sabah
sıcaklıkları ile dona uğrayabiliyor.
Dolayısıyla sabah sıcaklıkları nasıl
değişti, günlük sıcaklıklarında ne
tür bir değişim var, çiçek açmalarını ne kadar etkiledi… Bunların
hepsi çalışılması gereken konular.
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İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin
yöneticiliğini yürütüyorsunuz. Merkezin kuruluş
amacı ve çalışmalarından
bahseder misiniz?

Kentsel dönüşümün amacı
gerçekten depremden etkilenebilecek olan yapıların yıkılıp
yerine daha sağlamlarının
konulmuş
olması
olsaydı
hemfikirim. Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin deprem odaklı değerlendirildiğini
düşünmüyorum. Bütün vatandaşların bugün deprem olacakmış düşüncesiyle yaşaması
gerekiyor. Biz hiç deprem olmayacakmış gibi yaşıyoruz ki
korkunç bir davranış.
1999
depreminde
herkes
aman bina sağlam mı, deprem
çantası hazırlayalım diye dertlenirken bugün ne deprem
çantası kaldı ne de depremde
nerede toplanırız kaldı. İstanbul 18 milyon nüfusa sahip.
Gelecek İstanbul depreminde
80 bin binanın yıkılması bekleniyor. Bu, İBB’nin öngörüsü.
Ben kendim için önlem alabilirim. Kapımın önünde deprem
çantası hazır. Arabamın bagajında buna yönelik hazırlıklarım
var. Ona göre evimi planlıyorum. Sadece ben değil devletin de elini taşın altına koyması
lazım.

Antalya gibi olacak. Kendimizi buna
hazırlamamız gerekiyor. Orta Anadolu
şu anda bile yok olmaya başladı tarımsal açıdan bakıldığında. Bundan 10 sene
sonra tarım yapmak
mümkün olmayacak
Orta Anadolu’da. Ve
bu mümkün olmayan
bölge gittikçe kuzeye doğru çıkacak. Toprak kuru olduğu için
suyu emip yer altına
geçirme ihtimali yok.
Bu da sele neden
olacak.
Dolayısıyla bizim 2 problemi
eşzamanlı
görerek
kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Kuraklık olacağı için
tarımı buna göre planlamalıyız.
Sağanak yağışlardan elde ettiğimiz suyu nasıl depolayıp
tarımda ve günlük hayatta
kullanmalıyız? Bizim o suyu
bir yerde depolayıp, ardından
yağmur yağmayan 2 ay boyunca da o suyu kullanmamız
gerekir. Bu bir hazırlıktır ve
olmayacak bir şey değil.

Köşe Yazısı

na rağmen robotun üç boyutlu
görüşlü olması 16 kez büyütülmüş
görüş üstünlüğü sağlar.

UYKU APNESİ TEDAVİSİNDE
ROBOTİK CERRAHİ

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Tıp alanında ise ağız yoluyla girilip
kulak-burun-boğaz ana branşının
iyi-kötü huylu tümörler de dahil
olmak üzere gırtlak, dil, dil kökü,
bademcik ve ağız içinde yerleşmiş
kanserlerin ilk tanımlanmasında
kullanıldı. Daha sonra uyku apnesi
olan hastalarda gırtlak, dil kökü,
ağız seviyesindeki tıkanıklıkları
açmada yararlı olduğu anlaşılınca
bu tür hastalıkların tedavisinde
de yoğun olarak kullanılmaya
başlandı.

Robotik cerrahi aslında endoskopik cerrahinin daha geliştirilmişidir. Endoskopik cerrahide bir
optik vardır. Optik görüş altında
batın ameliyatları cerrahın iki elini
kullandığı endoskopik aletlerle
-cerrah bir eli ile optiği tutarken
diğer eliyle aleti kullanır- sıkıntı
yaşıyordu. Robot cerrahide optik
kamera haline getirildiği için
robot optiği tutuyor hatta robota iki el daha ilave edildiği için
toplam dört el, cerrahın da iki eli
eklendiğinde ameliyat sahasında
altı el kullanılıyor. Endoskoplarda
tek boyutlu bir görüş olması-

Tedavi edilmediğinde…
Uyku apnesi tedavi edilmediğinde;
kalp-damar, şeker, kardiyovasküler problemler, felç, inme
gibi hastalıkların oluşma riski artar.
Hasta kilo veremez, diyabet, kronik
akciğer hastalığı gelişir, metabolizma bozulur, anksiyete, depresyon,
gündüz uykuluğu oluşur. Horlama
uyku apnesinin bir belirtisi olabilir.
Uykuda 10 saniye üstünde nefes
durması sonucu kandaki oksijen
düşer ve hastada gündüz uyku
hali, yorgunluk, baş ağrısı ile
uyanma, uykuda terleme
şikayetleri görülür.

diği negatif basınç korelaks denen
çökmeleri meydana getirir. Bu
da damak, yumuşak damak,
küçük dil, bademcik, gırtlak ve
dil kökünde kapanmalara sebep
olur. Bu kapanmalar hava akımının
durmasına, apneye, bunun titreşmesi de horlama sesinin
oluşmasına neden olur. Tıkanma
ve daralıp hava akımının azalması apneye sebebiyet verir. 10
saniyeden fazla durduğu zaman
kalpteki oksijen seviyesi düşer, beyin sinyal verir. Bir yetişkin saatte
5 apne geçirebilir. Saatte 5-15
apne hafif, 15-30 orta, 30’un üzeri
ağır apne olarak kabul edilir. Bunu
ölçmek için uyku testi yapılır. Test
sonucuna göre tanı koyulur, tedavi
planlaması yapılır. Ancak tıkayıcı
apne tespit edildiğinde cerrahi
işlem gerekir.
Robotik cerrahi ileri apne hastalarına büyük bir ümit oldu…

Robotik
cerrahinin
avantajları:
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Kesisiz cerrahidir.
Kan kaybı çok
az olur.
Solunum
yolu garantisi
için boğaz
ya da gırtlak
ameliyatında bir delik açılırdı,
robotik cerrahi ameliyatında
buna gerek kalmaz.
Dışarıdan bir kesi olmadığı için
iz ve yara yeri enfeksiyonu
olmaz.
İyileşme kolay olur.
Sağlıklı dokular kesilmeden direkt sorunlu bölgeye ulaşmak
mümkündür.
Hastane yatış süresi azalır.
Yemek yeme, yutma, konuşma
gibi fonksiyonlara hasta daha
kısa sürede kavuşur.
Ameliyat süresi kısalır.

Robotik cerrahi hangi
vakalara uygulanır?
Uyku apnesinin çok değişik tipleri
vardır. Her hasta ameliyat edilmez. Cerrahi olarak tedavi edilen
Tıkayıcı Uyku Apnesi -OSASvakalarında üst solunum yolunda bazı anatomik bozukluk veya
aşırı kilo ve yağlanmaya bağlı
olarak damak, küçük dil, bademcikler, dil kökü ve gırtlak serisinde
tıkanmalar olur. Solunum yolu ile
nefes alındığında oluşan basınç ile
akciğerlerdeki akımın geliştir-

Başarılı ameliyat, tekrar gerektirmez. Hastayı iyi seçmek önemlidir.
Apne sayısını yüzde 50 azaltırsak
bu ameliyat başarılır. Ama hastanın
yüzden kilo alması dil kökünde yağ
birikmesine sebep olduğundan
hastalık tekrarlayabilir. Asıl hedef
15’in altına düşürmektir. Ameliyattan 3 ay sonra uyku testi tekrarlanır. Ameliyat süresi 2-3 ya da 5
saat sürebilir, hasta 4-5 gün hastanede kalabilir. Yutma, konuşmada zorluk olabilir. Sıvı gıdalar ile
beslenme 10 gün sürer, 15-20 gün
sonra normal hayata dönülür.
Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne katkılarından
dolayı teşekkür ediyoruz.
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Çok yeni bir teknik ve teknoloji
olan robotik cerrahi; 1990’lı yıllar-

Endoskopi ile
robotik cerrahi
arasındaki farklar…

İlaç kullanımı azalır.
Üstün görüş altında doku daha
iyi tanınır, 16 kez büyütüldüğü
için doku korunur, hastalıklı
bölge net görülür, tam çıkarılır.
Sağlıklı bölge ve damar- sinir
bölgeleri daha iyi korunur.
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Uyku apnesinin çok değişik tipleri
vardır. Her hastanın tedavisi için
ameliyat gerekmez. Tıkayıcı Uyku
Apnesi için çok yeni ve teknolojik
tedavi olarak robotik cerrahi önerilir. Çünkü insan elinin
ulaşamadığı yerlere -gırtlak, dil
kökü- açık cerrahi ile cilt kesilerek
ulaşılırken robot cerrahi ile bu
bölgelere ağız içinden girilerek,
dışarıdan kesi olmadan ameliyat
imkânı vardır.

da NASA- Amerikan Uzay Bilimleri
Enstitüsü’nün uzaydaki araçlarının
arıza durumunda dünyadan robotlarla tamir edilmesi amacıyla
geliştirildi.

Endoskopun uçları cerrahın elinin
titremesine karşı da korunmuştur.
Normal endoskopik aletlerin uçları
sert eğilip bükülmez; robotun
kolları eğilip bükülür ve insan el
bileğini taklit edebilir. Öyle ki, 7
düzlemde 540 dereceye varan bir
hareket kabiliyetine sahiptir. Bu
tür cerrahi üstünlükleri bulunmaktadır. Endoskopik ameliyatlarda
klasik yöntemlerle dikiş atılmaz.
Ama robotla dikiş atabilme özelliği
vardır. Ameliyat sahasında normal
endoskopta aletler bırakılmaz,
robotta aletler bırakılır.
İnsan elinin ulaşamadığı yerlere
-gırtlak, dil kökü- açık cerrahi ile
cilt kesilerek ulaşılır oysa robot cerrahi ile bu bölgelere ağız
içinden girilerek, dışarıdan kesi
olmadan ameliyat imkânı vardır.
Robot cerrahide teknoloji kullanılır
ama ameliyatı robotlar değil
cerrah yapar. İyi anatomi
bilmeyen, iyi cerrahi
misyonu olmayan
uzman bu robotu
kullanamaz.

•
•

Haber

ÇEKM

EKÖY’
DE
BÖYLE

Parkurun epey zorlu olduğunu belirten Emir Varlı ise, “Parkur zor gibi
gözüküyor. Mesafe çok uzun değil ama
yorucu. Kendime güveniyorum diye bir
şey diyemeyeceğim. Çünkü daha iyi
yarışçılar var, herkese başarılar dilerim”
dedi.
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Bisiklet yarışına katılan Cem Kandemir,
“MTB yapıyoruz, yol bisikleti yapıyoruz.
Hayatımız bisiklet üzerinde geçiyor.
Bugün de sağ olsunlar Çekmeköy Bele-

diyesi uzun bir etap yapmış” dedi.
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Yarışmaya ev sahipliği yapan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek yarışa katılan herkese teşekkür etti.

İki Şiir Bir Şair

Şiir Kitapları:
Garip (1941, Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la birlikte)
Rahatı Kaçan Ağaç (1946)
Telgrafhane (1952)
Yan yana (1956)
Kolları Bağlı Odysseus (1962)
Göçebe Denizin Üstünde (1970)
Teknenin Ölümü (1975)
Sözcükler (1978, Toplu Şiirler)
Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (1981)
Tanıdık Dünya (1984)
Güneşte (1989)
Yağmurun Altında (1995)
Yalan
Şinanay
Romanları:
Zifaftan Önce (1957 - Murat Tek adıyla)
Yağmurlu Sokak (1959 - Murat Tek adıyla)
Dullar Çıkmazı (1962 - Murat Tek adıyla)
Bir Gecede Üç Erkek (Murat Tek adıyla)
Aylaklar (1965)
Gizli Emir (1970)
İsa’nın Güncesi (1974)
Raziye (1975)
Şiir Üzerine Yazıları:
Anlamın Anlamı
Çağlar Geçiyor
Şiir Üzerine
Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi
Şiirin Anlamı
Uzun Şiir - Kısa Şiir
Yarın Düşüncesi

RAHATI KAÇAN AĞAÇ
Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrının işine bakın.
Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsimi, rüzgarı, karı
Ay ışığına bayılıyor
Ama kötülemiyor karanlığı.
Ona bir kitap vereceğim
Rahatını kaçırmak için
Bir öğrenegörsün aşkı
Ağacı o vakit seyredin.

TELGRAFHANE
Uyuyamayacaksın
Memleketinin hali
Seni seslerle uyandıracak
Oturup yazacaksın
Çünkü sen artık o eski sen değilsin
Sen şimdi işsiz bir telgrafhane gibisin
Durmadan sesler alacak
Sesler vereceksin
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketinin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku girmez ki
Uyumayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur metin sade
Çalacaksın.

Tiyatro Oyunları:
İçerdekiler (1965)
Mikadonun Çöpleri (1967)
Yarın Başka Koruda
Dikkat Köpek Var
Ölüler Konuşmak İster
Müfettişler (1972)
Ölümsüzler (1984)
Ödülleri:
1970 TRT Roman Armağanı (Gizli Emir ile)
1973 TDK Çeviri Ödülü (Buz Sarayı ile)
1976 Yeditepe Şiir Armağanı (Teknenin Ölümü ile)
1978 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (Sözcükler ile)
1981 İş Bankası Büyük Ödülü (Ölümsüzlük Ardında
Gılgamış ile)
1984 Enka Sanat Ödülleri (Mansiyon - Ölümsüzler ile)
1991 TÜYAP Onur Ödülü
2000 Aydın Doğan Vakfı Şiir Ödülü
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1915, İstanbul doğumlu Melih Cevdet Anday 1931' de
Kadıköy Ortaokulu' nu, 1936' da Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi.
Önce Ankara Hukuk Fakültesi'ne sonra Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'ne girdi fakat iki fakülteden de mezun olmadan
ayrıldı. Daha sonra Sosyoloji alanında eğitim almak için
Belçika’ya giden şair II. Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle
Türkiye’ye dönüş yapmak zorunda kaldı. Henüz lise yıllarındayken Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte Garip akımının
temellerini atarak “Sesimiz” adlı gazetedeki çalışmalarıyla
edebiyata yöneldi. Çok genç yaşta edebiyat çalışmalarına
başlaması, şiire yeni bir soluk getirmesine ve önüne geçilemez yükselişine ön ayak oldu. Çalışma hayatı Ankara’da Milli
Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü’nde başladı ve bu kurumda çalıştığı süre boyunca memurluk, danışmanlık ve gazetecilik gibi görevleri üstlendi. 1951’de İstanbul’a gelerek Akşam,
Tanin, Cumhuriyet gibi çeşitli gazetelerde fıkra yazdı, sanat
sayfalarını yönetti ve denemeler hazırladı. Uzun yıllar İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü Fonetik-Diksiyon
Öğretmenliği yaptı ve 1977’de emekliye ayrıldı. Öğretmenlik
yaptığı süre zarfında 5 yıl TRT Yönetim Kurulu’nda çalıştı,
öğretmenlik görevinin ardından ise kültür müşaviri olarak
Paris'e gitti ve yazdığı şiir-roman gibi eserleri birçok
ödüle layık görüldü. Eserlerinde genel olarak Orhan
Veli Kanık ve Oktay Rıfat ile aynı yolda yürüse
de duygu bakımından onlardan ayrılmış,
özellikle şiirlerinde hep bir düşünce ortaya
koymaya çalışmıştı. İnsan odaklı konuları
sadelikle işleyerek edebiyat dünyasına
yeni bir bakış açısı kazandırdı. Yapıtları
Rusça, Fransızca, İngilizce, Bulgarca,
Yunancaya, Sırp ve Polonya dillerine
çevrilmiş; UNESCO'nun Courrier
dergisi 1971 yılında onu Cervantes,
Dante, Tolstoy, Unamuno, Seferis
Kawabata düzeyinde bir edebiyat
adamı olarak gördüğünü açıklamıştır. 28 Kasım 2002’de solunum
ve böbrek yetmezliği tanısıyla
Marmara Üniversitesi Koşuyolu
Hastanesi’ne kaldırılan Anday
87 yaşında vefat etmiş, cenazesi
Büyükada mezarlığında toprağa
verilmiştir.

ESERLERİ
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Melih Cevdet
Anday

İki Şiir Bir Şair

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Desenleri Nasıl
Kullanalım ?

Kısa Boylu Kadınlar İçin

Giyim Tüyoları

Desen seçiminde yine ufak
tüyolar ile daha uzun görünmek mümkün. Öncelikle önerebileceğim; enine çizgilerden uzak durmanız ve dikine
çizgileri tercih etmeniz. Özellikle tam boy elbiseler ya da
tunikler seçilirken, dikine çizgili
desenler kullanılırsa daha uzun
görünürsünüz. Çok karışık ve
göz yoran desenlerden de uzak
durmanız gerek. Küçük çiçekli,
ya da minik puantiye desenlerini tercih edebilirsiniz.

Doğru kombin yapmanın en önemli ve birincil yolu,
vücudumuzu tanımak ve vücut şeklimize uygun kıyafetler
giymekten geçiyor. Fazlalıklarımız nerede, hangi bölgeleri
gizlemeli, hangi bölgelere vurgu yapmalıyız? Ya da daha
uzun görünmek istiyorsak nasıl kıyafetler seçmeliyiz?

Pantolon & Etek Seçimi

Tunik Seçimi

Eğer bacak boyunuzun kısa olduğunu
düşünüyor ve daha uzun göstermek
istiyorsanız; pantolon ve etek seçerken
bacak boyunuzu kesmeyecek parçaları
seçmelisiniz. Örneğin midi boy etekler
yerine tercihinizi maksi eteklerden yana
kullanmalısınız.
Ayrıca yüksek bel
etekler de boyunuzu daha uzun
gösterir.
Aynı şekilde, son
zamanlarda çok
trend olan bilek
boy pantolonlar
da size göre
değil. Bunun
yerine bileği
kapatacak
kadar uzun
pantolonlar,
özellikle ispanyol paça
pantolonlar
uygun olacaktır.

Tunik seçiminde, uzunluğu ne kadar fazla tutarsanız, boyunuz
da o oranda uzun görünecektir. Örneğin, diz kapağınızın üzerinde biten değil de diz kapağınızın altında biten tunikleri tercih
ederseniz ve topuklu ayakkabılardan yardım alırsanız daha uzun
görünürsünüz. Unutulmamalı ki burada amaç, bacak boyunuzun
kısalığını gizlemek ve küçük hilelerle bacak boyunuzu daha uzun
göstermek. Ayrıca bol kesim ve salaş tuniklerden ziyade, dar
kalıplı ve kulplu modelleri öncelikleriniz arasına alın.

Ayakkabı ve Çanta Seçimi

Nasıl Elbiseler Giyelim ?
Olduğunuzdan daha uzun görünmek ve tek
parçada bu işi halletmek isterseniz, tam boy
elbiseleri gardrobunuza eklemelisiniz. Özellikle
düz kesim uzun elbise modelleri size yardımcı
olacaktır. Fakat belinize kuşak ya da kemer gibi
aksesuarlar takmamanız gerektiğini söylemeliyim, zira bu aksesuarlar vücudunuzu ikiye
bölecek ve bacak boyunuzun kısalığına vurgu
yapacaktır.
Abiye seçiminde de aynı şekilde, iki parçalı
kıyafetler yerine; yani etekler ve bluzler yerine, tek
parça uzun abiyeler giymeye çalışın ve ayakkabınızı da elbisenizle aynı tonlarda tercih edin.

Renkleri Nasıl
Kullanalım?
Renk konusunu ele alırken vücudunuzu
3 bölgeye ayıralım: baş bölgesi, üst ve alt
bölge. Kıyafet tercihlerinizde mutlaka 2
bölgenin birbiriyle aynı renkte ya da yakın
tonda olmasına gayret gösterin. Örneğin
etek ve bluzünüz aynı renkte olabilir,
ya da pantolon ve tuniğiniz.. Eğer üst
bedeniniz kısaysa, uzun göstermek için
başörtü ve bluzünüzü aynı renkte tercih ederek bütünlük sağlayabilir ve daha
uzun görünebilirsiniz. Ya da seçtiğiniz
tüm kıyafetlerin tek renk olması, yani
baştan aşağı aynı renkte giyinmek sizi her
zaman için daha uzun gösterecektir.

Daha uzun boylu görünmek için ayakkabı
seçiminin önemi bir hayli büyük.
Çünkü topuklu ayakkabı bile giyseniz; yanlış model bir ayakkabı
boyunuzu uzun göstermeyeceği gibi, sizi olduğunuzdan
da kısa gösterecektir. Özellikle
uzak durmanız gereken ayakkabı modelleri; bilekten bantlı, yani
bacak boyunuzu kesen modeller ve gladyatör model denen,
bileği saran bağcıklı sandalet modelleri… Ayakkabı seçiminde
ayağınızın üst kısmının açıkta olması gerekiyor. Ve renk olarak,
ten renginize yakın renkleri seçmelisiniz. Örneğin nude tonda
bir ayakkabıyı dolabınıza mutlaka
eklemelisiniz. Diğer bir önerim,
ayakkabınızın, alt giyimde
seçtiğiniz parçayla aynı renkte
olması. Yani siyah pantolon giydiyseniz, siyah ayakkabı giymelisiniz. Ya da haki renkte bir etek
giydiniz, haki renkte bir ayakkabı
giyerek daha uzun görünebilirsiniz.
Çanta seçiminde ise vücut tipinizle orantılı olarak, küçük çantaları tercih etmeli, hantal ve iri
çantalardan uzak durmalısınız.
Küçük portföy çantalar ya da
uzun askılı çantalar sizin için
idealdir.
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Bu yazıda daha uzun görünmek için bazı stil ipuçlarından
bahsettim. Kıyafet ve aksesuar seçimlerimiz nasıl olmalı,
gelin birlikte bakalım.
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Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı
www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman
instagram.com/nasilgiyerim
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Ebeveynler olarak çocuğun:
kutuya koyması,
– Oyuncaklarını toplaması ve
ni ve yüzünü yıkayıp ku– Dişlerini fırçalaması, elleri
rulaması, saçlarını taraması,
rini çıkarıp giyebilmesi,
– Küçük bir yardımla kıyafetle
e koyması
– Kitapları ve dergileri yerin
al - kaşıkları masaya
– Peçeteleri, tabakları ve çat
tiği sorumlukları
yerleştirmesi gibi yaşının gerek
, çocuğun başarılı olma
üstlenmesine yardımcı olmak
duygusunu destekleyecektir.

ÇOCUĞUNUZA

SORUMLULUK
VERİN

Yukarıda verilen bu örnekler çocuğunuzun gelişimsel sürecine katkı sağlayacaktır. Çocuğunuzun
yapabileceği görev ve sorumlulukları siz üstlenirseniz çocuğunuza ‘sen bensiz ya da bir yetişkin
olmadan hiçbir şey yapamazsın’ mesajını vermiş
olursunuz. Bu mesajı vermemek için çocuğunuza
sorumluluk verin. İlk seferde yapamayabilir ama
2inci ya da 3’üncü denemede başarılı olacak ve ‘ben
başardım’ duygusunu yaşayacaktır. Çocuğunuza
doğru mesajlar verdiğiniz keyifli zamanlar dileriz.
Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne katkılarından dolayı teşekkür
ediyoruz.

Kültür Koleji Anaokulu Rehberlik Servisi

ayında kimisi 14’üncü ayında gerçekleştirebilir. Bu
doğal bir süreçtir.
Çocuk sorumluk ister ve ‘ben de buradayım’ mesajını ebeveynine iletmek ister.
Her bireyin varoluştan
gelen değerli olma,
sevme ve sevilme ihtiyacı,
yeterlilik
ve
başarılı olma duyguları
vardır. Çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren bu
şemalar çeşitli yollardan beslenmeye başlar. Çocuğun şemalarını doğru
beslemek çocuğun yetişkinlik döneminde sağlıklı bir
birey olmasını sağlar.
Çocuk 3 yaşından itibaren özgür bir birey olmak ve
başarabilirim duygusunu yaşamak ister.
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Gelişimsel süreçler sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel, dil becerileri gibi çeşitli alanlarda
gerçekleşir. Gelişimin yaşla birlikte senkronize şekilde
ilerleyen bazı basamakları vardır. Ancak bu basamaklardaki süreç çocuktan çocuğa farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 12 aylık bir bebeğin ilk anlamlı kelimelerini çıkarması beklenir. Ancak kimi bebek bunu 10’uncu

6 yaşına gelmiş bir çocuk artık okul öncesi dönemdedir. Öz bakım becerilerinin tümünü
kendi başına yapabiliyor olması büyük önem
taşır:
– Halıyı süpürmek,
– Çiçekleri ve bitkileri sulamak,
– Çöpü dışarı çıkarmak
– Hava durumuna göre kıyafet seçmek,
– Sebzelerin kabuklarını soymak…
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Her çocuk tek ve biriciktir. Bu
yüzden çocuğunuzun gelişimsel süreçlerini değerlendirirken;
mizacını, sosyal çevresini,
sosyo-kültürel faktörleri, fiziksel
ve duygusal gelişimini, doğum
şekli ve zamanını göz önünde
bulundurmanız büyük önem
taşır. Ebeveynler çocuklarının
gelişimsel süreçlerine nasıl destek
olabilir? Çocuklar ne ister, biz ne
anlarız?

4 yaşına geldiğinde bu sorumluklara ek olarak:
– Yatağını toplamasına yardım etmek,
– Toz aldırmak,
– Basit bir tatlı yapımında size yardım etmesini
sağlamak,
– Sofrayı kurması için yönlendirmek,
– Bulaşıkları yıkamaya ya da bulaşık makinesine
koymaya yardım etmesi çocuğunuzun gelişimsel
sürecinin desteklenmesine yardımcı olacaktır.
Çocuğunuz 5 yaşına geldiğinde kendini kanıtlamak için; sizin karşıt davranışlarınızı sergileyecek
ve size ‘ben buradayım’ mesajını olumlu ya da
olumsuz şekilde iletecektir.

Sorumluklar yaş ilerledikçe arttığı için 5 yaşına
gelen bir çocuk:
– Yatağını toplamak,
– Evi toplamaya yardım etmek,
– Ayakkabı bağcıklarını bağlamak,
– Sandviç hazırlayabilmek,
– Temiz kıyafetlerini katlayıp yerine koyabilir duruma gelecektir.
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İstanbul’da İlk
Futbol Maçı

ve cami avlusu gibi yerlerde misafir edilmişlerdi. Burada iskan
edilen muhacirlerin mağduriyetlerini biraz olsun hafifletebilmek
adına Fatih içerisindeki bu merkezi nokta, kadınlara mahsus
bir Pazar yeri olarak belirlenmişti. İlk zamanlar Perşembe ve
Cuma günleri kurulan Pazar, zamanla daimi bir hal almıştır.
Bu gelenek Cumhuriyete kadar da devam ettirilmiştir. Bu
tarihten itibaren kadın-erkek herkese hitap eden bir pazar yeri
haline gelse de Kadınlar Pazarı olarak adlandırılmaya devam
etmiştir.1950’li yıllarda yapılan bir düzenlemeyle her ağaç
altına bir el tezgahı konulmuş, 1980’lerde ise satılan ürünlerde
büyük bir değişim yaşanmıştır. İstanbul’un genelinde yaşanan
göçle beraber pazarın da çehresi değişmiştir. Doğu ve Güneydoğulu kebapçıların ve kasapların yer aldığı bir alan haline
gelen pazara Siirtliler Pazarı da denilmiştir. Atmosferi ve insan
profili değişen Pazar, zaman içerisinde Doğu ve Güneydoğu
illerini temsil eden dükkan ve kahvehanelerle bezenmiştir.

İstanbul’un İlk Berberleri

Eski zamanlarda İstanbul’da berberler kahvehanelerin içinde yer
almaktaydı. Sultan 4. Murat’ın tütün ve tütün ürünlerinin içilmesini
yasaklaması kahvehanelerin de kapanmasına yol açmıştı. Bunun üzerine
berberler de seyyar olarak çalışmaya başlamış, mahalle mahalle gezerek
mesleklerini sürdürmüşlerdir. Sultan 4. Murat’ın 1640’ta vefatının
akabinde kahvehaneler tekrar açılmış, berberler de eski yerlerine
dönmüşlerdir. Bu tarihten sonra ilk köklü dönüşüm, 2. Mahmud’un
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmasıyla gerçekleşmiştir. Kamusal toplanma
mekanı olmanın dışında yeniçerilerin de bir araya geldiği yerlerden
olan kahvehaneler kapatılmış, berberler semt pazarları, çeşme başları
ya da çınaraltlarında yeni iş yerlerini oluşturmuşlardır. Dış mekanda
çalışmanın zorluğu berberleri sabit bir mekanda çalışmaya itmiştir. 2.
Abdülhamit döneminde Batılılaşmanın etkisiyle Avrupai tarzda yeni
berber dükkanları açılmıştır. Bunun yanında, bu tarihten sonra berberler dükkan sahipleri ve ayak berberi namıyla bilinen seyyar berberler
olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. Berber dükkanları mahallelinin toplandığı
mekanlar haline gelmiş, seyyar berberler de köşe başlarını ve duvar
diplerini kendilerine mesken edinmişlerdir.
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Tarih içerisinde İstanbul’da kadınların
kurduğu iki pazardan söz edilmektedir.
İlki, dünya tarihinde yüzyıllar boyunca
tek olma özelliğini taşıyan ilk kadınlar
hastanesi Haseki Külliyesi çevresinde teşekkül ettirilen Kadınlar Pazarı’dır. Fatih sınırları içerisindeki
kurulan pazarın bağlı olduğu semt, Kanuni Sultan Süleyman’ın
hasekisi Hürrem Sultan adına inşa ettirilen külliye ve hastaneden ötürü Haseki ismiyle anılmıştır.
Haseki çevresinde kurulan Semt pazarları haftada 1 kurulur
ve buralara sadece orta yaşlı ve ihtiyar kadınlar gelip bir şeyler
satarak evlerinin ihtiyaçlarını karşılarlardı. Avratpazarı olarak
da anılan pazarlar sonraki zamanlarda dükkanların inşa
edilmesiyle sabit çarşı halini almıştır.
İkinci kadınlar pazarı ise tarihi Saraçhane civarında teşekkül
etmiştir. Bozdoğan Su Kemeri dibinde 1908 yılında kurulan
pazar, Fatih Camii’nin yer aldığı tepe ile Süleymaniye Külliyesi’nin yer aldığı tepe arasında uzanan yol üzerinde işlek bir
kavşak noktasıydı.
Bu Pazar yerinin Kadınlar Pazarı olarak adlandırılması ise
Balkan Savaşları sonrasına rastlar. Balkan Savaşları ile İstanbul’a göç eden Müslümanlar, medrese, han, hamam, mektep
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İstanbul’da ilk futbol 1890 yılında oynanmaya
başlamış, ilk maç ise 1896 yılında Kadıköy Kuşdili
Çayırı’nda Moda Kulübü ile İzmir karması arasında oynanmıştır. İstanbul’un ilk Türk futbolcusu
Fuat Hüsnü’dür. Hüsnü, Reşat Danyal ve arkadaşlarıyla ilk Türk Futbol Kulübünü 1897 yılında
Black Stocking (Siyah Çoraplar) adıyla kurmuştur.
İstanbul’da ilk futbol ligi ise 1904 yılında
açılmıştır. Galatasaray Lisesi (eski adıyla Mekteb-i
Sultani) öğrencileri Ali Sami Yen’in önderliğinde
ilk resmi Türk futbol kulübü olan Galatasaray’ı
kurmuşlardır.
Türk Milli Takımı ilk resmi maçında Romanya ile
karşı karşıya gelmiştir. Cumhuriyet’in ilanından
3 gün evvel (26 Ekim 1923) oynan maç Taksim
Stadı’nda 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştır.

İstanbul’da
Kadınların
Kurduğu İlk
Pazar

Köşe Yazısı
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2019 ’DA

DAHA SAĞLIKLI,

DAHA MUTLU
2018’de kilo vermek için denediğiniz sağlıksız
yöntemleri hayatınızdan çıkarma vakti geldi!
Sağlıklı beslenmek aslında tahmin ettiğinizden
daha kolay. Yeni yıl ile birlikte yeni ve sağlıklı
alışkanlıklar kazanmaya var mısınız?
Diyetisyen Betül Ceylan Diyetisyen Sena Kondak
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan

2019 hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin, tabii biz de boş durmayıp hatalarımızı düzeltelim. ☺

BESLENMENİZDEN YANLIŞLARI ÇIKARIN
1. Mucizelere inanın ama 2. Aç kalarak kilo almayın 3. Meyvelerden korkmayın
Kendinizi aç bırakarak, çok düşük
kalorili beslenerek aslında zayıflamak yerine metabolizmanızı
yavaşlatıyorsunuz. Aç kalarak
zayıflamaya çalışmak vücudun
yediği her besini depo etmesine
neden olur. Bu da tam tersi kilo
almanıza yol açacaktır.

5. Bitmeyen “bugünlük”

kaçamaklarına son verin

Her gün diyetin ilk
günüymüş gibi
yaşayın. Çünkü
bu son dediğiniz her
kaçamak sizi
hedefinizden
uzaklaştıracaktır. Özel
günler,
doğum
günleri,
toplantılar,
düğünler
hayatınızda
hep olacak.
O günlerde
de beslenmenize dikkat
etmeyi öğrenmek
size sağlıkla geri
dönecektir.

6. Sağlıklı besinler
kalorisiz değildir

Sırf sağlıklı diye porsiyon
kontrolünü elden bırakmayın.
Çünkü her besin bir kaloriye
sahiptir ve aldığınız kaloriyle
harcadığınız kalorinin dengede
olması gerekir. İşte bu yüzden
mottomuz YETERLİ VE
DENGELİ beslenmek. ☺

7. Akşam 17.00 den sonra

8. B Planı

yemek yiyin

yapmayı unutmayın

Sanılanın aksine akşam 17.00 den
sonra yemek yememek sağlıklı bir
durum değildir. Akşam yemeğinizi
19.00’a kadar yiyebilir, yatmadan
2 saat öncesine kadar 23.00’ü
geçmeyecek şekilde küçük bir ara
öğün de yapabilirsiniz.

Katıldığınız ortamlarda sağlıksız
besinlerden oluşan bir masa ile
karşılaştığınızda ne yapacaksınız?
Bu durumlar için her zaman bir B
planı oluşturun, yanınızda küçük
ara öğünler taşıyın. Böylece
sağlıksız yiyecekler yiyerek diyetinizi bozmamış, hiçbir şey yemeyerek aç kalmamış olursunuz.

9. Spor,

kalori yakmak içindir

Nasıl olsa
spor yaptım
düşüncesiyle yediklerinizi
arttırmayın.
Alınan ve
harcanan
enerjinin
eşitlenmesiyle kilonuzda
bir değişiklik
olmayacaktır. Bu
da kiloda değişikliği
göremeyince mutsuzluğa kapılıp sporu
bırakmanıza sebep olabilir. Sporu sağlık ve ideal
kilo için yapın.

10. Etiket okuma

alışkanlığı kazanın

Marketlerde birçok ‘’diyet’’ ürün
bulmak mümkün. Diyet bile
olsa paketli ürünlerin etiketlerini
mutlaka okuyun. Çünkü farkında
olmadan sırf diyet diye aldığınız
ürünün içeriğine baktığınızda
şeker veya yağ içeriğinin yüksekliğini fark edeceksiniz.
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Diyet sürecinde kısa sürede
büyük değişimler beklemek
motivasyonunuzu düşürebilir.
Belli besinlerin mucizesine inanıp
sürdürülebilir olmayan diyetleri
uygulamak yerine gerçekten
sağlıklı beslenip uzun vadeli ama
kalıcı bir beslenme alışkanlığı
oluşturun.

En önemli vitamin kaynaklarımız
olan meyveleri kilo aldırır korkusuyla beslenmenizden çıkarmak
sağlıklı olmayacaktır. Meyveler
doğru zamanda, doğru miktarda tüketildiğinde kilo aldırmaz.
Gündüz saatlerinde porsiyon
ölçülerine bakarak sevdiğiniz
meyveleri tüketmekten korkmayın.

Diyet yemekleri lezzetsiz, tatsız
olmak zorunda değil. Mutfağa
girip sağlıklı tatlar yakalamaya
çalışın. Yakaladığınız sağlıklı tatları
‘dytbetulceylan’ instagram hesabıyla bizlere de ulaştırabilirsiniz.
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güzel şeyler zaman alır

4. Mutfağa girin

Röportaj

PROF. DR.

HASAN AKAY
“AKİF BU TOPLUMUN
ÖZÜ VE ÖZETİDİR”

Röportaj

İstiklal şairimiz Mehmet Akif… Vaiz, hafız, şair, yazar, mütercim, veteriner, siyasetçi ve ilim adamı…
Kıymetini geç fark ettiğimiz; bu millete Asım olmanın, Asım yetiştirmenin usullerini gösteren
büyük üstat. Akif’i anlamak ve anlatmak gerek.
Biz de Akif’i ve İstiklal Marşı’nı bu işin ehli olan bir
isimden dinlemek istedik ve Prof. Dr. Hasan Akay
hocamızla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün yerleşkesi olan
Yenikapı Mevlevihane’sinde bir araya geldik.

Kurtuluş Savaşı yıllarının
ülkemiz için çok sıkıntılı
yıllar olduğunu biliyoruz.
Dönemin koşullarını
düşündüğümüzde İstiklal Marşı’nın kabulünü ve
İstiklal Marşı’mızı nasıl
değerlendirmemiz gerekiyor?
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İstiklal Marşı’nı okurken
satır aralarında
kaçırdığımız hususlar var

“İstiklal Marşı” ve Safahat’la
ilgili olarak tespit edilen
noktalara eklenmesi gereken birçok husus vardır.
Bunlar, kanaatimce, gizli sırlar değil aksine “açık sırlar”
halinde mevcuttur. Sadece
üzerinde yeniden durmak ve
düşünmek gerekmektedir.
Akif’in eserinde sıradan gibi
gözüken açık sırlardan biri,
onun, kullandığı kelimelere,
kavramlara, bunları kullanım
tarzına ve kullanım yerine
verdiği değerdir. Akif, Garbın
yıllardır bir “sömürü” aygıtı
olarak kullandığı kimi kavramların yerine öz kültürün
kavramlarını duygu ve hassasiyet yüklü bir anlam ağıyla yerleştirmekle, “İstiklal”in
hakiki anlamını aktarabilmek
amacıyla, hayatları anlamlı kılan olağanüstü bir girişimde bulunmaktadır. Bu,
öz kültürümüzün “ezelden
ebede kadar hür” yaşamayı
ilke edinen “ölümsüz insan” anlayışını hazırlayan bir
davranıştır. Akif’in eserindeki açık sırlardan bir diğeri,
onun, kelime ve kavramlar
kadar, söz ve üslubun bütün
öğeleri üzerinde özel işlem
yürütmesidir.
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Türk İstiklal Marşı’yla ilgili olarak her şeyden önce
tespit edilmesi gereken bir
şey vardır: Bu metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce
yapılan sarsıcı konuşma ve
tartışmalardan sonra ayakta
dinlenerek alkışlarla kabul
edilmiş bir “milli marş”tır.
Aynı zamanda gerçek bir
şiirdir. Sadece bir marş
olarak değil, aynı zamanda
gerçek bir şiir olarak değerlendirildiğinde, şiir yazıldığı
dönemde -yaygın sanat
anlayışı ve sanatçılar dikkate alındığında- “İstiklal
Marşı’ndaki” enerjiye sahip
başka bir şiirle karşılaşmamız
mümkün gözükmemektedir. O bakımdan bu metnin,
her şeyden önce ve sonra
“şiir” olarak yeniden okunması, anlamlandırılması ve
yorumlanması gerekir.

mıdır? Mehmet Akif Ersoy
bu dizeleri yazarken gizli
bir dil mi kullanmıştır?

Röportaj
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“İstiklal
Marşı’ndaki
enerjiye sahip
başka bir şiir
yok.”
ruh enerjisi ile. Onda kelimeler
ve artistik deyişler değil, enerji ve anlam dikkati çeker. İstiklal
Marşı sadece kelime ve kavram
istifi çerçevesinde değil, fakat
aynı zamanda yerleşme ustalığı,
bir bakıma şiirdeki her unsurun
mekânı, zamanı, atmosferi ve
boyutları kapsayacak bir bilinçle
yerleştirilmesi bağlamında da
okunabilir.

Mehmet Akif İstiklal Marşına “Korkma…!” diyerek
başlamıştır. Korku nedir? Ne
demek “Korkma”?

İstiklal Marşı ile ilgili olarak
tespit edilmesi gereken dikkat çekici hususlardan biri de,
marşın muhtelif yerlerinde sözel, yapısal ve anlamsal açıdan
bilinçli tekrarların yapılmasıdır.
Metnin birçok yerinde önce
geçen kelime ve kavramlar ifade
ve ibareler düzeyinde psikolojik,

Mehmet Akif Ersoy’un Türkçe
dil bilgisini kullanım şekli hakkında neler düşünüyorsunuz?

PROF. DR. HASAN AKAY KİMDİR?
1957 yılında İzmit’te dünyaya gelen Akay, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde iki yıl okuduktan (1975-76) sonra aynı fakültenin Yeni Türk Edebiyatı bölümüne
geçti (1977). Yeni Türk Edebiyatı alanında 1989’da doktor, 1998’de
doçent, 2004’te profesör unvanlarını aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Dili öğretim görevlisi olarak (198384), Mimar Sinan Üniversitesi (1992-2002) ile Sakarya Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde
öğretim üyesi olarak çalıştı (2002-2010). Akay, orta öğrenim yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Dönüş dergisiyle yazı hayatına atıldı. Sedir dergisinin yazı işleri görevini üstlendi (1980).
Bazı gazetelerde Sanat-Edebiyat sayfaları düzenledi. Hâlen Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü olarak öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. TDK Bilim
Kurulu Üyesidir. Çeşitli dergilerde ve gazetelerin sanat sayfalarında yazıları yayımlanmıştır. Ödülleri: Suffe Şiir Ödülü (1983); “Edebi
Tenkit" dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü (1998), “Bir Şiiri İnceleme” dalında Homeros Şiir İnceleme Ödülü (2005). Şiir, deneme
ve inceleme türlerinde çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Akif İstiklal Marşı’nı ve
Safahat’taki şiirlerini
yazarken halk ile bu kadar güzel bir bütünlüğü
nasıl kurabilmiştir?
Akif’in şiire bakış tarzı, bir
bakıma, çok ağır koşullarda bulunan topluma yeni
bir toplum eklemek yani
aşılamaktır. Toplum içindeki bu özel toplum, toplumdan içeri toplum, Akif’tir. O
bu halkın “öz’ü ve “özet’i”
olarak görmektedir kendisini; çünkü kendisi de onlardan biridir ve kendisinde
toplumu böyle görmektedir. Bu görüş açısından
ve anlamlı
“perde’den”
konuşmaktadır.
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İstiklal Marşı ile ilgili dikkatimizi çekmesi gereken
hususlar hangileridir?
Diğer taraftan Akif’i
çağdaşlarından ayıran en
büyük fark nedir?

siyasi, tarihi, dini ve milli bakımdan yankılanan ritmi arttırıcı veya
gevşetici, anlamı takviye edici veya raptedici biçimde tekrar
edilmektedir. Bunlar aynen veya
mealen ses veya nefes, iştikak,
açık veya gizli tekrirler halinde
yinelenmekte, iç içe geçmiş bir
ses ve anlam hiyeroglifi bir duygu
ve duyarlılık atmosferi oluşturmaktadır. Akif’i çağdaşlarından
ayıran en büyük fark: O, şiiri,
çağdaşları gibi, sözcüklerle veya
günübirlik bağlam veya kuramlarla değil, enerji ile yazan
bir şairdir; gür imanlı beyin ve

Öncelikle şunu belirtmem gerekir Mehmet Akif, kelime ve
kavramları olması gereken en
uygun yere yerleştirebilen nadir
şairlerdendir. Bunun en sağlam
kanıtlarından biri İstiklal Marşı’nın
ilk kelimesidir: “Korkma!” Bu
kullanım herhangi bir kişinin,
poetik açıdan, şiirden anlayıp
anlamadığı açığa çıkaracak bir
tespit dizesi; bir mihenk taşı, bir
ölçüt konumundadır. Aslında o
günleri yaşayan birçok şair gibi,
şairini bizzat kendisi de, marşın
başlangıç kelimesinin arka planı
üzerinde bazı izahlarda bulunmuş; yaşanan günlerin ne kadar
korkutucu ve umut kırıcı olduğunu, bu ortamda böyle bir kelimenin kullanılmasının birçok
açıdan zorluk ve zorunluluk
oluşturduğu ifade etmiştir.

Akif, Türkçe dil bilgisinde
söz konusu edilen bazı
ekleri
grameri
aşacak
biçimde işlevsel kılmakta,
bilhassa sanat açısından
güçlü şiirlerinde onlara
anlam ve atmosfer açısından birtakım ilavelerde bulunmakta ve ekleri adeta
“kök” haline getirmektedir.
Mesela “bildirme ekinin şu
dizelerde aldığı şekil bunun
bir delilidir: Sahipsiz olan
vatanın batması haktır / Sen
sahip olursan bu vatan batmayacaktır; O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak /
O benim milletimindir ancak! Ya da doğacaktır sana
vadettiği günler Hakk’ın…
Bu bildirme eklerinin artık
sadece bir bildirme anlamını bildirmediği açıktır. Bu ek artık, şair için bireysel anlamda, toplum
içinse simgesel anlamda
dile eklenmiş- sağlam bir
iradenin, keskinliğin, gelecek ümidinin ve sönmez inancın işareti haline
gelmiştir.
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Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; Çekmeköy Masterlar Veteran Futbol
Takımı antrenmanını ziyaret ederek futbolcular için hazırlanan malzemeleri teslim
etti. Kasım ayının ilk haftasında başlayan
Masterler Veteran Futbol Ligi’nde mücadele
eden olan Çekmeköy ekibinin kadrosunda,
uzun yıllar profesyonel ve amatör futbol
oynamış olan 40 yaş üstü sporcular bulunuyor. Ayrıca Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel ve Reşadiye
Mahalle Muhtarı Şaban Sert de ligde mücadele edecek kadronun lisanslı futbolcusu
durumunda.
7’den 70’e Çekmeköy’de spor yapan tüm
kardeşlerimize destek veriyoruz diyen
Başkan Poyraz şunları kaydetti: ”Bu yıl
ilçemizi Masterlar Veteran futbol liginde
temsil edecek takımımıza başarılar dili-

yorum. İnşallah yolun
sonu şampiyonluk
olur. Hepsi birbirinden
değerli profesyonel ve
amatör olarak yıllarca
futbol oynamış arkadaşlarımız. 40 yaşına gelmiş olsalar da
sporla iç içe olma-

ları gerçekten çok
kıymetli. Biz de onlara destek olmak
için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.”
Antrenmanda Başkan
Poyraz futbolculara
tatlı ikram etti.

Tarihten Notlar

3.AHMET (1703-1730)

İ CİH A N DE

Ğ

İyi bir hattat ve şair ruhlu olan 3.Ahmet, “Necib”
mahlasıyla şiir yazar, müzikle de yakından ilgilidir. Harem hayatına fazlasıyla düşkün, eğlenceyi seven ve sık
sık da oyunlar tertip ettiren bir yapıya sahipti. Çocuklarının sünnet ve evlenme merasimleri bu görkemli
eğlencelere vesile olurdu. Savaştan ise hiç hoşlanmazdı. “Gülelim oynayalım, kam alalım dünyadan”
dizesi bu anlayışın en veciz ifadesidir. (1)

PRUT SEFERİ
İç meseleleri kısman de olsa hal yoluna koyan
yeni padişah, İran ile dostça ilişkiler kurduğu
gibi İsveç ve Rusya arasında çıkan savaşlarda da tarafsızlığını korudu. Ancak İsveç Kralı
Şarl, Ruslara yenilip Osmanlıya sığınınca Çar
bundan rahatsız oldu. Rusya’nın, Orta Asya
üzerinde yayılma siyaseti izlemesi ve öteden
beri bilinen sıcak denizlere inme hevesinin yanı
sıra Tuna’ya kadar inip Rumeli’deki Hristiyan
ahaliden çıkar temin etmek gibi bir hedefi de
vardı. Bu arada Avrupa ülkelerinin birbirleriyle
anlaşmazlığa düşmesi, gerek Fransa’nın destek
sözü vermesi, gerekse Avusturya ve diğer
Avrupa devletlerinin pasif kalacaklarına dair
teminat vermesi sebebiyle Osmanlı Devleti,
kaybettiği yerleri geri alma ümidine kapıldı ve
Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki orduyu
Rusya üzerine gönderdi.
1711 yılında Prut nehri üzerinde iki ordu
karşılaştı. Osmanlı büyük bir zafer kazandı. Tam Rus ordusu teslim olacakken Çariçe
Katerina, hediyeler göndermek suretiyle Osmanlı’dan
barış talebinde bulundu. Orduda yoğunluk/ isteksizlik
belirtilerinin de görülmesi üzerine Ruslarla antlaşma
imzalandı. Bu zaferle Azak Kalesi geri alındı. 2.Viyana
bozgunundan sonra önemli bir zafer elde edilmişti ancak Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ile Çariçe
Katerina arasında bir kısım dedikodu uyduruldu ve o
yıllarda 82 yaşında olmasına rağmen başarılı bir devlet
adamı olan Mehmet Paşa görevden uzaklaştırıldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Paşa, iyi bir eğitim aldıktan sonra Trablus, Cezayir
ve Tunus’ta önemli görevler yapmıştır. Daha sonra
merkeze alınan Baltacı Mehmet Paşa, kısa sürede
kendini ispatlayarak Osmanlı Devleti’nde Padişahtan
sonra en üst rütbe olan sadrazamlık makamına getirilmiştir. Hayatının dönüm noktası ise Prut Savaşı’nda
üstlendiği Serdar-ı Ekrem/ Başkomutanlık görevidir.
Savaşı kazanmıştır ama dedikodusu yüzyıllardır dillerden düşmemiştir.
Baltacı Mehmet Paşa, Rusların barış teklifini kabul
ederek Prut Antlaşmasını imzalar. Buna göre; Azak
kalesi Osmanlı Devleti’ne geri verilecek, Rusya’nın
takip ettiği İsveç Kralı Şarl ülkesine serbestçe dönebilecek, Rusya İstanbul’da daimi elçi bulundurmayacak
ve Lehistan’ın içişlerine karışmayacaktı.
Görüldüğü gibi Osmanlı için başarılı bir antlaşmadır.
Ancak Baltacı Mehmet Paşa’nın siyasi rakipleri
Padişah’a durumu farklı izah etmişler, yok edilmek
üzere olan Rus ordusunun Baltacı’nın keyfi hareketleri
yüzünden kurtulduğunu anlatmışlardır. Böylelikle Baltacı Mehmet Paşa gözden düşmüş ve eski otoritesini
kaybetmiştir.
İddiaya göre; Çar 1.Petro’nun eşi Katerina, kıymetli
hediyelerle Baltacı Mehmet Paşa’nın huzuruna çıkmış
ve Rus ordusunun barış teklifini iletmiştir. Ancak
bu iddianın devletlerarasında yapılan diplomatik ve
uzlaşma görüşmeleri bakımından mümkün olmadığı
hatta tamamen hayal mahsulü olduğu çok açıktır.
Zaten yerli-yabancı hiçbir tarihi kaynakta konuyla ilgili
bir belge de görülmemiştir.

PASAROFÇA ANTLAŞMASI

Baltacı Mehmet Paşa’nın yerine sadarete getirilen
Damat Ali Paşa, Prut galibiyetinden cesaret alarak
Venedik sahillerine yürümek istedi ancak Avusturya
tarafından Karlofça Antlaşması’na aykırı sayıldı. Bu durum, Osmanlı-Avusturya savaşının yeniden başlaması
demekti. 3 Ağustos 1716 günü Varadin taraflarında
düşmanla karşılaşan Ali Paşa, basireti bağlanmış gibi
askeri bir türlü hücuma geçiremedi. Daha sonra
bizzat ileri atıldı ve şehit oldu. Bir süre başsız kalan
mağlup ordu Belgrat’a çekildi. Bunun üzerine
Edirne’de yapılan divan toplantısında barış kararı
alındı. Pasarofça Antlaşması Venedik’ten çok Avusturya’nın lehine sonuçlandı, Osmanlı Devleti bu
antlaşma neticesinde büyük toprak kayıplarına
uğramıştır. Bu aynı zamanda Osmanlı’nın, Orta
Avrupa’dan çekildiği ve Avrupa için de artık güçlü bir
devlet olmaktan çıktığı anlamındadır.
Bu arada İran ve Afganistan’la olan münasebetler,
saltanatının son yıllarında Sultan 3.Ahmet’i en çok
meşgul eden başlıca siyasi hadiseler olmuştur. İran’da
Sünniler ile Şiiler arasında çatışmalar yaşanmakta,
Afganistan ise Şii baskılara karşı Osmanlı’dan yardım
istemekteydi. Nihayet Sultan 3.Ahmet, Avusturya
yenilgisiyle kaybettiği itibarını İran’a savaş açmakta
buldu. Sonuçta Tiflis ile Hoy kısa süreliğine ele geçirildi ancak 1726 yılında Nihavent civarında Osmanlı
ordusunun mağlup olması 3.Ahmet için bir dönüm
noktası olmuştur.

ZOR YILLAR…

Afganlı Nadir Ali Şah’ın, İran’ın batısındaki şehirlerden
birkaçını alarak Osmanlı muhafızlarını öldürmesi hadisesi halkın 3.Ahmet’e olan güvenini bir hayli
sarsmıştı. Ayrıca savaşlar nedeni ile art arda konulan
vergiler, taşradaki asayişsizlik, işsizliğin yaygınlaşması,
esnafın içinde bulunduğu zorluklar gibi mali ve sosyal
nedenler devlete karşı hoşnutsuzluğu giderek arttırdı.
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Sultan 3.Ahmet, tahta çıktığında ilk iş olarak selefi ve
kardeşi 2.Mustafa ile çocuklarını hapsettirmek oldu.
Ardından vezirler ve sadrazamları değiştirerek kabinesini oluşturdu. Ancak nizam ve intizamı sağlamak
kolay olmadı. Kısa zamanda altı sadrazam değiştirdi.
Bu arada ayaklanan yeniçerilerle bostancıların saraydan uzaklaşılmaları sonucu isyan bastırıldı ve sükûnet
sağlanabildi.

YA
L

BALTACI MEHMET PAŞA VE
KATERİNA HADİSESİ
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4.Mehmet’in oğlu, Edirne Vakası denilen ayaklanma ile tahtından olan 2.Mustafa’nın da öz kardeşidir.
14 yaşından itibaren tahta çıkarıldığı güne kadar
hapiste kalan 3.Ahmet, isyan sonrası tahta çıktığı
için Yeniçerinin her isteğini yerine getirmek zorunda
kalmış, babası ve kardeşi gibi o da tahttan indirilmiştir.
Görüldüğü gibi 2.Viyana Bozgununu izleyen yıllarda
birkaç padişah tahtından olmuş ve Topkapı Sarayı’nın
Harem girişindeki şemşirlik denen hünkar hapishanesinde tutulmuşlardır.

HA

“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”
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bir başka fabrika daha inşa edildi. Bir diğer yenilik ise
bir Fransız mühtedisi olan Gerçek Davud Ağa tarafından Tulumbacı Ocağı’nın (Yangın söndürme kurumu)
kurulmasıdır. Boğaz güvenliği için Kız Kulesi’ne fener
konulmasının yanı sıra pek çok saray, çeşme, yol ve
kütüphane yine bu dönemde inşa edilmiştir. 3.Ahmet
çeşmesi, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Üsküdar’da Yeni
Valide Camii, Bebek Camii, Çubuklu Camii yanında
Mesire Çeşmesi, Hüsrev Ağa Camii Çeşmesi Lale
Devri eserlerinin bazılarıdır.

Öte yandan Damat Ali Paşa’dan sonra sadarete
getirilen Damat İbrahim Paşa, başlattığı saray ve
eğlence hayatıyla ileride Lale Devri denilecek olan
yeni bir dönemi başlatmak üzereydi. Padişah ve devlet erkânının mesire alanlarında gösterişli eğlenceler
tertip etmesi infiale yol açmış ve Patrona Halil İsyanı
patlak vermişti. 3.Ahmet, baş edemediği asilerin
isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Bazı devlet
adamlarını asilere teslim etti fakat ertesi gün tahttan
indirilerek şimşirlik odasına hapsedilmekten de kurtulamadı. Yerine 1.Mahmut getirildi. Hayatının son 6
yılını burada geçiren 3.Ahmet, 27 yıl saltanat sürdükten sonra 1736 yılında 63 yaşında iken vefat etti. Yeni
camii yanında bulunan Valide Turhan Sultan’ın türbesine defnedildi.
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LALE DEVRİ
Lale Devri’nin mimarı hiç şüphesiz ünlü reformcu ve
devrin kudretli sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim
Paşadır. Onun uzun süren sadaret döneminde zevk
ve eğlencenin yaygın olmasıyla birlikte Batı ile siyasi,
ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştiği bir dönem
olarak da bilinir. Esasen Osmanlı kroniklerinde “Lale
Devri” adında bir döneme de rastlanmaz ancak çok
sonraları bu tanımlama yaygın olarak kullanılmıştır.
Bu dönemde yeni gelişmeler ve bazı ilmi faaliyetlerin
olduğu da bir gerçektir. En önemli yenileşme hareketlerinden biri de İbrahim Müteferrika’nın gayretleriyle kurulan matbaadır. 1727 yılında, ilk defa Türkçe
kitap basan bir matbaa kurulur ve Yalova’da kağıt imaline başlanır. Öte yandan İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda
bir çini fabrikası kuruldu ve İznik’teki çini ustalarından
bazıları buraya getirildi. Ayrıca, İstanbul’daki çuha fabrikasının yanında Hatayi adlı kumaşı dokumak üzere

Sultan 3.Ahmet, elçi olarak Yirmisekiz Mehmet Çelebi’yi Fransa’ya gönderdiğinde, ondan ilmi çalışmalar
yapmasını da istemişti. Nitekim Mehmet Çelebi’nin
dönmesi üzerine İstanbul’da başta mimari olmak
üzere hemen her alanda Fransız tesiri, süsleme
sanatında ise barak ve rokoko tarzları kendini göstermiştir.
Tıp alanında başta Derviş Ömer tarafından olmak
üzere birçok eser kaleme alındı ve aşı kullanılmaya
başlandı. İlim çevrelerine yabancı dillerden birçok
eser kazandırılmıştır. Bu arada şehrin temizliğine
özen gösterildi, surlar onarıldı ve güzel bahçelerle
süslendi. Şenliklerde kullanılan laleler sembol haline
dönüştü. Yüzlerce lale türü yetiştirildi. Eğlenceler
geniş halk kitlelerince de benimsenmiş ve sık sık
verilen ziyafetler sonunda nişan talimleri, at ve yüzme
yarışları, güreş vb. etkinlikler yapılırdı. Gündelik
hayatta, güzel sanatlarda, ilim ve teknik alanlarında
yenileşmenin kısa fakat yoğun bir dönemi olan Lale
Devri edebiyatta da etkilerini göstermiştir.
Bu dönemin şairleri 3.Ahmet ile Damat İbrahim
Paşa’nın sanat zevkine uygun olarak şiirler yazarlardı.
İstanbul’daki sanat ve eğlence ortamından aldıkları
ilhamı şiirlerine ustalıkla yansıtırlardı. Ancak bu zevk
ve sefa döneminde artan israf ve giderler bir yana,
daha önemlisi toplumda başlayan ahlaki değerlerdeki
bozulmalar ciddi tartışmalara neden olmuştur. Bu
arada asayişsizlik nedeniyle İstanbul’a göç yoğunlaşır,
haliyle artan işsizlik ve esnafın karşılaştığı zorluklar
da eklenince huzursuzluk hat safhadadır. Nihayet
Patrona Halil önderliğinde bir ayaklanma patlak verdi.
Patrona Halil İsyanı olarak bilinen bu ayaklanma
sırasında damadı İbrahim Paşa’yı azgın isyancılara
teslim eden 3.Ahmet, tahtını da yeğeni 1.Mahmut’a
bırakmak zorunda kaldı. (2)

PATRONA HALİL İSYANI

Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın izlediği siyaset ve
Lale Devri’ndeki sosyal hayatın halk nezdinde meydana getirdiği hoşnutsuzluğa bitip tükenmek bilmeyen İran seferlerinde alınan başarısız sonuçlar da
eklenince ayaklanma kaçınılmaz olmuştu.
Patrona Halil isyanı denilen bu ayaklanmada
isyancılar; talan-yağma ve yakıp-yıkmanın yanı sıra
pek çok cana da kıydılar.
İbrahim Paşa’nın yaptığı işleri israf olarak değerlendiren Yeniçeriler, aynı zamanda bir yeniçeri ağası olan
Patrona Halil etrafında 25 Eylül 1730 tarihinde ayaklanırlar. Halktan destek bulamadığı için başarısız olan
grup, üç gün sonra tekrar harekete geçer ve bu defa
esnafın desteğini almayı başarır. Sultan 3.Ahmet’ten,
Damat İbrahim Paşa başta olmak üzere 37 kişinin
kendilerine verilmesini isterler. İstekleri kabul edilir
ancak şehri tahrip eden, Sadabad Köşkünü de yakan
isyancılar durmak bilmez. Padişahın azlini de isteyen
kalabalığın kini günlerce dinmek bilmedi. Şeyhülislam
ile Şair Nedim de hedef gösterilenler arasındaydı ve
her ikisi de feci bir şekilde öldürüldü. 3.Ahmet ise
ailesine ve kendisine zarar verilmemesi şartıyla tahttan çekildi.

Her Dönemİn Adamı:
ŞAİR NEDİM

1681 yılında dünyaya geldiği tahmin edilen Ahmet
Nedim, fetihten beri devlet hizmetinde bulunan bir
aileden gelmektedir. Annesi Saliha Hatun, babası Kadı

Mehmet Efendi ise Kazasker Merzifonlu Muslihiddin
Efendi’nin oğludur. Bazı kötü huyları sebebiyle Muslihiddin Efendi, çirkin lakaplardan dolayı “Mülakkap”
diye anılmaktadır. Dedesinden dolayı Şair Nedim de
bazı şairler tarafından aynı lakapla anılmıştır.
Ahmet Nedim iyi bir eğitim görmüş; döneminin klasik
ilimlerini tahsil etmiş, Arapça ve Farsçayı bu dillerde
şiir yazacak kadar öğrenmiştir. Tahsilini tamamladıktan sonra da müderris olan Nedim, Damat İbrahim
Paşa’nın dikkatini çeker ve meslek hayatında çabuk
ilerler. Sekban Ali Paşa Medresesinde müderris iken
Patrona Halil İsyanı patlak verir.
İsyan sırasında Şair Nedim ile ilgili değişik iddialar ileri
sürülmüştür. En yaygın kanaat ise isyan esnasında
korkudan evinin damına çıktığı ve oradan düşerek
öldüğü görüşüdür. Bu acı akıbet, şairin belki de son
bir kurtuluş ümidiyle evinin damına çıktığını veya linç
edilerek öldürülen dedesi Mülakkab Mustafa Efendi’nin yaşadığı tecrübenin tekrar edilmesine imkân
vermemek için ölümü tercih ettiği düşünülmektedir.
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı Miskinler kısmında
metfundur.

Şair Nedim’in Edebi Şahsiyeti:
Urfalı Nabi ve Nefi’nin etkisinden kısa zamanda kurtulan Şair Nedim, “Nedimane” denilen yeni bir tarz
geliştirmiştir. Esasını da yerlilik, ideal söyleyiş arzusu
ve kendine özgü eda oluşturur. Üslup sahibi olan
şairimiz, şiirinin kendini belli ettiğini, erbabı tarafından
tanındığını ve bu yüzden de mahlasa gerek olmadığını

Tarihten Notlar

Kıssadan Hisse

Kıssadan hisse…

ustalıkla dile getirir:
“Malumdur benim sühanım
mahlas istemez/Fark eyler
onu şehrimizin nüktedanları.”
Nedim’in en dikkate değer
tarafı ise şiirlerinde İstanbul hayatından sahneler
sunmuş olmasıdır. Sadabad
eğlencelerine devlet ricalinin yanı sıra şairlerin de
katıldığı, onun eserlerinden
anlaşılmaktadır. Ayrıca Nedim, devrin diğer şairleri gibi,
İbrahim Paşa’nın İstanbul
ve Nevşehir’de yaptırdığı
çeşme ve sebillere, han ve
kervansaraylara, hamamlara, köşklere manzum
tarihler düşürmüştür. Bu
açıdan bakıldığında Nedim,
Osmanlı şairleri arasında
devriyle birlikte anılan, hatta özdeşleşen müstesna
şairlerdendir. Lale Devri’nin havasını ve ruhunu onun
kadar eserine yansıtan da olmamıştır.
Şair Nedim’e, her yönüyle “devrinin adamı” dense
yeridir. Zira onun şiirlerinde Osmanlı zevk ve hayat üslubunun naif çizgilerini bulmak mümkündür.
Edebiyat alanında gerek tevarüs ettiği tarihi geleneği
sürdüren şairlerden ve gerekse modern şiir tarzını
oluşturmaya çalışanlara kadar geniş bir yelpazede
Nedim’in etkisi hep var olmuştur. Bir başka ifadeyle şairler tarafından şiirlerinden yapılan alıntılar ve
çağrışımlarla en çok hatırlanan divan şairi kuşkusuz
Şair Nedim’dir: “Onun bir elinde gül bir elinde câm/
kadeh olmak üzere dünyadan kâm alma sevdası
ve hayatın bin bir güzelliğini tatmasına rağmen bu
dünyanın ona da kalmayışı ibret alınması için örnek
gösterilir.” Bu göndermeler daha çok Cahit Sıtkı
Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Sezai Karakoç, Melih
Cevdet Anday ve Attila İlhan’ın dizelerinde görülür.
Divan sahibi Nedim’e asıl şöhretini kazandıran eseri
ise İstanbul’u tanıttığı ünlü kasidesidir:
Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır
Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır
Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

DÜŞMANINI KENDİ SİLAHI İLE YEN!
Adamın biri Afrika´da safariye çıkarken, yanına minik köpeğini de almış.
Minik köpek bir gün ormanda dolaşıp kelebekleri kovalar, çiçekleri koklarken kaybolduğunu fark etmiş. Ne
yapacağını düşünürken bir de bakmış ki karşıdan bir leopar geliyor ve belli ki günlük yiyeceğini arıyor.
– Şimdi başım dertte, diye düşünmüş köpekçik.
Etrafına bakmış yerde kemik parçalarını görmüş. Hemen arkasını leoparın geldiği yere dönerek kemikleri
kemirmeye başlamış, bu arada da arkadaki hareketi kestirmeye çalışıyormuş.
Leopar tam saldıracakken minik köpek kendi kendine konuşmuş:
– Ne kadar lezzetli bir leoparmış. Acaba etrafta bundan bir tane daha var mı?
Bunu duyan leopar bir anda donmuş kalmış ve en yakındaki ağaca tırmanarak dalların arasına saklanmış:
– Tam zamanında kurtuldum yoksa bu köpeğe yem olacaktım, diye düşünmüş leopar…

ŞÜKUFECİLİK NEDİR?
Sultan 3.Ahmet, bahçeyi ve çiçeği seven bir padişah
olduğu için onun devrinde çiçekçilik bir meslek halini
almış ve “şükûfecilik” olarak anılmıştır. Sonraları,
sembolleşerek o yıllara “Lale Devri” denilmesine sebep olmuştur. Lale, oldukça kıymetli bir çiçek haline
gelmiş ve çeşitleri, yetiştirilme usulleri hakkında kitaplar kaleme alınmıştır. Şükûfenâme adlı eser bunların
en ünlü olanıdır. Botanik bilimine kaynaklık edebilecek önemli bilgilerin yer aldığı eserde çiçeklerin
sırları anlatılır. Çiçek yetiştiriciliği bilgilerinin yanı sıra
çiçek listesi ve bir de konuyla ilgili sözlük yer alır.

İlk Lale Ebussuud Efendi’den…
Şükûfenâme’de anlatıldığına göre; Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü şeyhülislamı Ebussuud Efendi’ye Bolu’dan bir lale soğanı hediye olarak getirilir. Ebussuud
Efendi’nin bu lale soğanını ekmesiyle İstanbul’da lale
yetiştiriciliği yoğunluk kazanır. Üsküdarlı Aziz Mahmut
Hüdai’nin de lale yetiştiriciliğine önem verdiği ve bu
konuda çevresini teşvik ettiği rivayetler arasındadır.

Bütün bunlar olup biterken bir başka ağacın üstündeki maymun olanları izliyormuş, bildiklerini kullanarak
bundan sonra kendisini leopardan kurtaracağını düşünmüş. Leoparın yanına giderek neler olduğunu anlatmış. Leopar köpeğin yaptıklarına çok sinirlenmiş ve maymuna, “Atla sırtıma, gidip şunu yakalayalım” demiş.
Az önceki yerde bekleyen minik köpek, kızgın leoparın sırtında maymunla birlikte süratle kendisine yaklaştığını fark etmiş. Ne yapacağını düşünürken, kaçmaya da kalkmamış.
Bunun yerine arkasını leoparın geldiği yöne dönerek kemikleri kemirmeye devam etmiş.
Tam leopar saldıracakken, yine kendi kendine konuşarak leopara duyurmuş:
“Şu aptal maymun da nerede kaldı? Yarım saat önce bir leopar daha getirsin diye gönderdim, hala haber
yok!”
Diplomasi denen şey bu!
Yapabiliyorsan;
Hızlı düşün,
Sakin ol,
Güçlü görün,
Düşmanını kendi silahı ile yen!

Eserde ayrıca Lale, nergis, buhur-ı meryem nasıl
yetiştirilir ve seçkin bir lalenin özellikleri nelerdir gibi
sorulara cevaplar verilir. İstanbul lalesi, Kıbrıs, Girit
ve Kağıthane lalesi, sümbül, nergis, karanfil ve diğer
çiçek isimlerine de yer verilir.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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1-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi
2-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi
*Bu İstanbul şehri değer biçilemeyecek kadar eşsizdir./Onun bir taşına tüm Acem ülkesi feda olsun.
O, iki deniz arasında tek parça bir mücevher gibidir/Dünyayı aydınlatan, ısıtan güneş ile bir tutulsa
yeridir.
Cennet altında mıdır üstünde midir?/Gerçekten bu ne haldir, bu ne hoş su ve havadır?

Aralık 2018

Aralık 2018

Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır *

BİR ÇİN
DOLABI
HİKAYESİ

Dekorasyon

Dekorasyon

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı
www.instagram.com/mydesignerzu

zuhalufuk@gmail.com

Dekore ettiğim mekanlarda Uzakdoğu kültürüne ait mobilya ve aksesuarları kullanmayı çok seviyorum.
Özellikle de çeşitli büyüklüklerdeki
renkli Çin dolapları en beğendiğim
mobilyalar. Çin dolapları eskiden
Huali denen bir ağaçtan yapılıyormuş.
Huali ağaçlarının nesli tükenmeye
başlayınca Karaağaç’tan yapılmaya
başlanmış. Uzakdoğulular eşyalarını
doğal malzemelerden imal etmenin
yanı sıra doğanın yansımalarını da
eşyalarında desen olarak sıkça kullanmışlar. Dolapları incelediğimiz zaman
Çinlilerin kapaklarda doğaya verdikleri
önemden dolayı daha çok çiçek, ağaç
gibi desenleri ve canlı renkleri tercih
ettiklerini görüyoruz. Bu mobilyaların
Uzakdoğu’dan ülkemize nakliyesi zor
olduğu için piyasada çok az bulunmakta, bulabildiklerimiz ise çok yüksek
meblağlara satılmakta.

Aralık 2018

Geçtiğimiz günlerde dekore ettiğim
evlerden birinde hayal gücümü kullanarak hem maliyeti düşük hem de
şık olacak şekilde çok sevdiğim Çin
dolaplarının benzerini elde ettim. Bu
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Kültür Sanat

dolabın oluşum aşamalarını da
sizler için tek tek görüntüleyerek fikir vermesi amacıyla bu ay
köşemde anlatmak istedim.

Yazar, köyden getirtilip orta sınıf
bir ailenin yanında yaşamaya
başlayan Havva’nın öyküsünü
anlatır. Havva, yanlarında kaldığı
evin hanımı ve kızı tarafından
hiçbir zaman benimsenmez.
Midesine
olan
düşkünlüğü,
evin kızı dururken mahallenin
erkeklerini baştan çıkarması,
eşyalara zarar vermesi aileyi rahatsız eder. Ötekileştirme ve
dışlanma daha öykünün ilk cümlesiyle başlamış olur: “Benim
saçlarım yumuşak. Havva’nın
saçları keçe gibi. Annem ustura
ile iki defa kazıttı saçlarını uzasın
diye, ama uzamadı, kısa kaldı.
Burnu da öyle biçimsiz ki! Yamyassı. Tıpkı okul kitabımızdaki
maymunun burnuna benziyor
burnu. Hiç sevmiyorum onu. Pis,
hırsız.”

Kapaklarda pirinç döküm menteşeler ve kuşlu
büyükçe yuvarlak kulp kullanarak Çin dolaplarındaki
görüntüyü yakalamaya çalıştım. Döküm aksesuarları
dore tonlarında tercih ederek stencilde uyguladığım
yaldız boyayla bütünlüğü yakalamış oldum.
Sonuçta eski bir tuvaletten şık ve kullanışlı bir Çin
dolabı oluşturmuş oldum.

Davranışları ne kadar rahatsız
edici olsa da güçlü, kuvvetli Havva’ya ev işlerinde ihtiyaç
vardır. Köye geri dönecek olsa
bile kimsesi olmayan Havva da
işverenleriyle birlikte yaşamak
mecburiyetindedir. Bu nedenle
Havva ve ev sahibi istemeden
de olsa birbirlerine tahammül
Hazırlayan: Havva KOTAN-Sosyolog

etmek zorundadırlar. Bu tahammülü daha anlayışlı ve eğlenceli hale getirmek de yine onlara
düşer. Evin hanımı ve kızı, Havva’nın iştahının önüne geçmek
için türlü yollar denerler ancak
başarılı olamazlar: “Annem dün
dedi ki: ’On baş soğan koysam
bu kızın önüne yiyebilir mi acaba?’ ‘Koyalım anne, bakalım
yiyebilecek mi?’ dedim. Koyduk. Vallahi bitirdi hepsini! Şaştık
kaldık. Gözlerinden zırıl zırıl yaş
akıyordu da gene yiyordu. Sonra
annem: ‘Kız sigara da içer misin?’
dedi. ‘İçerim’ dedi. ‘Al iç şunu
haydi.’ Meğer sigaranın içine
tuz koymamış mı annem. Çıtır
çıtır sesler çıkmaya başlayınca
korkusundan sigarayı atıp öyle
bir kaçtı. Katıldık gülmekten.”
Havva’nın kısa hayatının anlatıldığı öyküde değinilen temalardan biri de özgürlüktür. Evin
hanımı bir yere gittiklerinde onu
eve kilitler. Yoksa alır başını gider.
Hatta bir gün kilitli kaldığı odada kömürden zehirlenir. Esaret
Havva’nın canını o kadar acıtır
ki halının içine hapsolan kuşla kendini bütünleştirir: “Annem
bugün onu bir temiz dövdü.
Tabii döver. Misafir odamızdaki güzelim halımızı kesmiş. Deli
mi ne? Annem: ‘Kız niye kestin
halıyı?’ dedi. O: ‘Kuş var halının
içinde’ dedi ‘Beyaz kuş. Onu
çıkartacaktım.’ ”
Öykü Havva’yı hiç sevmeyen,
kıskanan evin kızının ağzından anlatılır. O da çocuktur. Bu
kıskançlık onun “Allah’ım öldür

şunu” yakarışına sebep olurken
Havva’nın hastalığını duyunca
çocuk kalbi bu yakarışı “Allah’ım
ne olursun ölmesin” duasına
dönüştürür.
Vüsat Bener Havva’nın trajik
öyküsünün de yer aldığı bu
eserde 21 tane hikayeyle okuyucu karşısına çıkıyor. Anlaşılma
boyutunda okurdan çaba isteyen, kendine özgü bir dil kullanan Bener, eserinde gündelik
hayattan da kısa kesitler sunmuştur.
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dönüştürdüğümüz bu alanın tavan eğimi
ve duvarlardaki doğalgaz ve klima boru
ve vanaları hem görüntü olarak güzel
görünmüyor hem de hazır mobilya kullanımımıza imkan vermiyordu. Bu alanı
ön taraftan şık bir dolap gibi görünecek,
kapakları açıldığında ise giyinme odası olacak şekilde planladım ve ham mdf olarak
ustama yaptırdım. Su bazlı akrilik multisurfaces olarak adlandırılan kırmızı, beyaz
ve sarı renk boya tercih ettim. Boyaları
karıştırarak istediğim tatlı pembe tonuna
ulaşınca dolabın iç kısmını öncelikle üç
kat boyadım. Sonrasında iki kat kadife mat
vernik uyguladım. Kapak kısmını boyadıktan sonra ise dorenin birkaç tonunu
kullanarak pembe boyalı yüzeye Çin kültüründe,
çeyiz dolaplarında sıkça kullanılan motiflerin benzeri bir deseni stencil tekniğiyle çalıştım. Bu deseni
tesadüfen, sipariş verdiğim kargo sayesinde telefonda
tanıştığım, sonrasında birbirimizi hiç görmeden güzel
bir dostluk kurduğumuz, arı gibi çalışkan ve becerikli stenciltasarım’dan Bediha Hanım’a tarif ettim ve
kendisi bizim için tasarlayıp üretti.

Vüsat Bener insanın toplum
içindeki yalnızlığını, çaresizliğini
en iyi anlatan yazarlardan biri.
Yazdığı kısa öykülerle, çarpıcı
betimleme
ve
anlatımlarıyla kahramanın ruh halini, hissettiklerini okura çok ince bir
işçilikle yansıtır. Öykülerinden
Havva da çok kısa bir hikaye olmasına rağmen vurucu bir etkiye
sahiptir.

Aralık 2018

Aralık 2018

Erenköy’de 200 metrekare oturum
alanına sahip dubleks evi, kırıp
dökerek revize ettiğim zaman çatı
katında bulunan odalardan birisinin içinde tuvalet bulunuyordu.
Aynı katta bir, alt katta ise iki tane
daha tuvalet bulunduğu için bu
odanın içindeki tuvaleti ev sahiplerinin de istekleriyle kaldırmaya
karar verdik. Böylelikle odanın
kullanım alanı büyümüş oldu. Fakat

Çekmeköy’ün Tarihi

Çekmeköy’ün Tarihi

ÇEKMEKÖY
BİR ŞİFA
YURDUYDU

Çekmeköy bölgesi üzerinde bulundurduğu su ve orman gibi doğal güzellikleriyle eğlenme, dinlenme ve mesire alanı olmasının yanında temiz havası
bol oksijeni ile aynı zamanda dertliler için bir şifa yeriydi. Geçmişten beri
pek çok insan hastalık ve dertlerine
şifa bulmak için bu bölgeye gelmişlerdi.
Bunların içinde herkesin yakından tanıdığı
önemli simalar da bulunuyordu. Sözgelimi
Abdülmecid döneminin maliye nazırlarından Abdurrahman Nafiz Paşa’ya, yakalandığı bir hastalıktan dolayı doktorlar hava
değişimi ve dinlenmesi için Alemdağ’a gitmesini tavsiye etmişlerdi. Paşa bunun üzerine Alemdağ’a gitmek için Sadaret makamından izin talep etmişti.
Sadaret makamından da durum bir tezkire ile padişaha sunulmuştu. Şöyle ki;
Atufetlü Efendim Hazretleri Devletlü Nafiz Paşa hazretleri
tebdil-i hevâ zımnında birkaç gün Alemdağı’na azimeti hususunu bâtezkire iltimas ve istîzân eylemiş ve müşârünileyhin ol-vechile azimette bir beis görünmemiş ve tezkire-i mezkure arz ve takdim kılınmış olmağla ol babda her ne vechile
irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülükâne müteallik ve şerefsudûr
buyrulur ise müşârünileyhe bildirileceği beyanıyla tezkire-i
senâverî terkîm kılındı efendim. Fi 2 Cemaziyelahir 1263
(18.05.1847)
Bunun üzerine iki gün sonra çıkan irade ile de
Paşa’nın Alemdağ’a gitmesinde sakınca görülmeyerek izin verilmişti.
Yine şifa bulmak amacıyla Bulgar Kilisesi Eksarhı
471 Sadaret makamına gelerek Alemdağ’a gitmek
istediğini belirtmiş ve 30 Mayıs 1894 Çarşamba
gününden itibaren 15 gün kadar kalmak üzere izin
istemişti. Ayrıca bu süre içinde kendisine refakat etmek üzere birkaç zabitin görevlendirilmesini de talep
etmişti.

Ömrünün son dönemlerinde hastalığı sırasında doktorları Alemdağı’na gitmesini önermişler fakat durumu oldukça ağır olduğundan kendisinin de çok istediği Alemdağ’a gidemeden vefat etmiştir.
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam’da “Orman Hasreti“ isimli bölümde, Mustafa Kemal’in Alemdağ’a
gitme isteğini şöyle anlatır:

“O günlerde tek hayali, dağda ve bir orman kenarında, basit
bir evde sakin bir hayat yaşayabilmektir. Her şeyi terk edecektir. Cumhurreisliğinden de, siyasi işlerden de çekilecektir.
Tam bir köy evinde, yerle beraber bir ocak önünde bağdaş
kurup ateşi seyredecektir. Hasta yattığı odanın duvarında

Atatürk’ün Alemdağ ilgisini, son günlerinde yanında
olan ve hastalığı ile yakından ilgilenen 7 doktordan biri
olan Dr. Mithat Reşat Belger de dile getirir. Belger’in
gazeteci Abdi İpekçi’ye verdiği ve 10 Kasım 1950’de
Yeni İstanbul gazetesinde yayınlanan mülakatına
göre, Atatürk öleceğini asla hatırına getirmiyor, yarı
hasta bir şekilde olsa da yaşayabileceğini düşünüyordu. Ömrünün geri kalan kısmını da Yalova, Florya ve
Alemdağı’nda geçirmeyi tasarlıyordu.
Olayın devamını Dr. Nihat Reşat Belger şöyle hikâye
ediyordu:
“Bir gün bu fikrini bana açtı ve dedi ki:
- Git Alemdağı’nda havası iyi bir yer seç. Bir köşk yaptırmak ve orada yaşamak istiyorum.
Ertesi günü Vali Muhiddin Üstündağ ve Hususi Kâtibi ile
birlikte 8 kişilik bir heyetle Alemdağı’na gittik. Orada Sultan Aziz’den kalma bir köşk vardı. Tetkik ettim. Musaitti.
Ufak bazı tadilatla pek uygun bir hale gelecekti. Vali hemen
köşkü alıp hazırlamamızı istedi. Acele etmemesini söyledim. Çünkü Ata’nın sıhhatinin hakiki durumunu biliyordum. Saraya dönünce Atatürk izahat istedi. Kendisine tam
arzu edilen şekilde bir köşk bulduğumuzu bildirdim. Fakat
Atatürk bir daha köşkten bahsetmedi.”

GALİP HOCA
ÇEKMEKÖY’DE

Çekmeköy’ün misafir ettiği bir başka devlet adamı
da Milli Mücadele döneminin “Galip Hoca”sı ve Cumhuriyet tarihinin önemli simalarından Başbakanlık
ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Celal Bayar idi. 11
Ekim 1938 tarihinde Çekmeköy’e yapılan ziyareti
gazetede şöyle haber olmuştu:

Başvekil Celal Bayar dün, refakatinde İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ olduğu halde Üsküdar cihetine
geçmiş ve otomobille Alemdağı ve Bendler civarında incelemelerde bulunduktan sonra saat dörtte tekrar İstanbul’a
dönmüştür. Başvekil, akşamüzeri, Haydarpaşa’ya geçerek
Ankara Ekspresi’ne bağlanan hususi vagonla şehrimizden
Ankara’ya hareket etmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Çekmeköy’ün en önemli ziyaretçilerinden birisi de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’tü. Atatürk 10 Ekim 1932’de Dolmabahçe
Sarayı’ndan önce motorla Üsküdar’a geçmiş, oradan
otomobille Şile’ye gitmişti. Üsküdar’da ve Şile’de halk
tarafından coşkun tezahürat ile karşılanmıştı. Üsküdar’dan Şile’ye giderken Alemdağı’na çıkarak Taşdelen suyunun kaynağına kadar gitmiş, bu güzel suyun
kaynağında yaptığı incelemeler sonunda suyun kaynağının gördüğü ilgisizlikten etkilenmişti. Daha sonra İstanbul Valisi ile Belediye Reisi Muhiddin Bey’e
bundan bahsetmiş ve suyun Üsküdar’a indirilmesi
arzusunu ifade etmişti. Atatürk’ün Alemdağ’a geldiğinde ziyaret edip çok beğendiği kaynak sulardan
Defneli Suyu’na Gazi Suyu da denilir.

Aralık 2018

Aralık 2018

Konu Sadrazam tarafından Sultan İkinci Abdülhamid’e iletilmiş ve Bulgar Eksarhının bu isteğinin
yerine getirilmesi için Zabtiye Nezareti’ne emir verilerek, bir polis ile iki süvari zabtiyesi refakatinde
Alemdağ’a gitmesi sağlanmıştı.

ATATÜRK’ÜN
ÇEKMEKÖY ÖZLEMİ

evvelce ona hediye edilen bir tablo vardır. Engin bir orman
ve bir akar su. Hepsi o kadar. Gözlerini sık sık tabloya diker.
Afet İnan’ı karşısına oturtur. Güçlükle, ama içten taşan bir
hasretle konuşur:
- Gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim. Herşeyi
bırakalım. Şöyle basit bir ev. Ocaklı bir oda… Memleketimizde güzel ormanlık yerler de var. Söyle bakayım, senin
bildiğin bir orman var mı?
- Sundiken ormanları Paşam… Aman ne güzeldi. Ben
küçükken…
...
Hele Sundiken’e gitmeden önce şimdilik belki İstanbul taraflarında da bir yer bulunur. Doktorlarla konuşur. Doktorlar Alemdağı’nı salık verirler. İstanbul Valisi ile bir heyet
derhal Alemdağı’na koşarlar. Orada Sultan Aziz’in biraz
harapça bir köşkü de vardır. Ama yer güzeldir ve köşk hemen tamir edilebilir….. Alemdağı’nı keşfedenler dönünce
Atatürk onların gördüklerini dikkatle dinler. Ortaya bir
Alemdağ haritası da serilir. Anlatırlar. O inceden inceye
yeri anlamak ister…. Evet güzel. Sundiken’e yerleşmeden
önce Alemdağı’na niçin gitmesin?...
... Kendisini birinci komadan önce ve son defa gören en eski
arkadaşı Ali Fuat Paşa‘ya Alemdağı hayallerinden de bahseder.”

Haber
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Binlerce işitme engelli vatandaş toplumsal
yaşamda her gün birçok problemle karşılaşıyor.
Bu noktada işitme engelli bireylerin hayatlarını
kolaylaştırmak ve günlük yaşantıdaki iletişimlerini güçlendirmek amacıyla Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi engelleri aşan bir proje
geliştirdi. Çekmeköy Belediyesi Uzay ve Teknoloji Merkezi’nde tanıtılan KİOSK, konuşmaları
algılayarak sesi anlık olarak yazıya dönüştürüyor,
yazıyı ise sese dönüştürüyor. Henüz gelişim
aşamasındaki KİOSK sayesinde gittikleri hastane,
belediye gibi birçok noktada insanların işaret

İşitme engelli öğrenciler
KİOSK’u test etti
Gündelik yaşantıda kullanılacak olan
Kiosklarda vatandaşların mesajları gittikleri yerlerdeki danışma görevlilerinin
kulaklarında bulunan cihazla entegre
kulaklıklara ses olarak aktarılmasıyla
sağlanacak. Bu kapsamda Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin
Yüksel de merkeze gelen işitme engelli-
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ler ile tanıtımı yapılan çalışmayı test etti.
Çocukların ekrana yazdığı yazılar kulaklıklara ses olarak giderken görevlilerin cevapları ise çocuklara mesaj
olarak ulaştırıldı. Etkinliğe katılan işitme
engelliler ise KİOSK’un tüm kurumlarda bulunması gerektiğine dikkat çekti.
Projenin ilerleyen dönemlerinde işitme
engelli kişilerin kollarına taktıkları saatler
aracılığıyla kolaylıkla iletişim kurabilmesi
hedefleniyor. Ses dalgalarının titreşimlerle karşılık bulacağı sistemin yanı sıra projenin ilerleyen dönemlerinde Kioskların
önüne koyulacak kameralar sayesinde
engelli bireylerin KİOSK ile işaret diliyle
anlaşabilmesi de sağlanacak.
Aralık 2018

Aralık 2018

dili bilmemesi gibi nedenlerle sorun
yaşayan işitme engelli bireylerin kolaylıkla iletişim kurması hedefleniyor.
Yapay zekalı asistan olarak belirtilen
Kioskların yer aldığı proje yaklaşık 3 ay
sonra meydanlar ile belediyelerde bulunan beyaz masa noktalarına yerleştirilerek toplumsal alanda uygulanmaya
başlayacak.

Köşe Yazısı

Röportaj

İyiliğin, yaratıcılığın,
üretmenin, kardeşliğin
güvenin ve kararlılığın
renklerinin gücü ile biz
“Hayatımız Çocuklarımız”
diyerek yolumuza devam
ediyoruz.

DR. ÜSTÜN EZER
TÜM LÖSEMİLİ
ÇOCUKLARIN BABASI

Lösemi nedir, nasıl ortaya
çıkar? Sizce erken tedavi yöntemleri nelerdir?
Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur
ve birinci sıradadır. Lösemi "kan
kanseri", kemik iliğinin anormal
hücreler ile dolması ve bu hücrelerin kana ve dokulara yayılması
sonucu belirti veren kötü huylu

bir hastalık. Yapılan kan, kemik
iliği, hücre tipini belirleme ve
genetik tetkikler sonucu kesin tanı
konulabilir. Tanıdaki ayrıntılı testler
genellikle lösemi tiplerini, tedavi
prensiplerini belirlemede yardımcı
olacaktır.
Çocuklarda belirtilerini şöyle sıralayabilirim: İştahsızlık, kansızlık, zayıflama, kemik ağrıları, cilt
üzerinde morluklar, kırmızılıklar,
uzun süreli ateş, burun ve diş eti
kanamaları… Türkiye'de her yıl
16 yaşın altında 1200-1500 yeni
lösemili çocuk vakası bildirilmektedir.
Lösemi gerçekten çok ciddi
bir hastalık ancak gerekli hijye-

Ankara’da bir çocuk hastanesinde lösemili çocukların tedavi
amaçlı yatırıldığı 1998 yılından,
bugün yüzlerce çocuğun tedavi edildiği Türkiye’nin ilk ve tek
Lösemili Çocuklar Hastanesi
LÖSANTE’ye, birkaç gönüllüden
bugün milyonlarca gönüllüye
ulaşan kocaman bir aile olan LÖSEV; İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Antalya ve Adana’da
irtibat ofisleri ile hizmetlerine
devam ediyor.

bugüne kadar yüzlerce lösemili
çocuk ve ailesini yaşama bağladık.
2016 yılında LÖSEV ONKOLOJİ
KENT’i çatısı altında hizmetlerini
sürdürmeye başlayan LÖSANTE
Çocuk ve Yetişkin Hastanesi,
%100 başarı hedefi ile hiç kimseyi
kansere karşı yalnız bırakmayacak.
Türkiye'nin ilk Lösemili Çocuklar
Okulu ve Lösemili Çocuklar Köyü
ile toplumsal ve kalıcı hizmetler
vermeyi ilke olarak benimsedik.

24 Eylül 2000 tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE'yi açtık.
Lösemi tedavisinde vazgeçilmez olan hijyenik ortam ve iyi
beslenme koşullarını sağlayarak

2018 yılı ile birlikte artık 20 yaşında olan LÖSEV daha da renkleniyor. Logomuza aldığımız renklerin
uyumu ve evrensel anlamları
ile halkımıza daha yakın olmak
istiyoruz. İyiliğin, yaratıcılığın,

üretmenin, kardeşliğin güvenin ve
kararlılığın renklerinin gücü ile biz
“Hayatımız Çocuklarımız” diyerek
yolumuza devam ediyoruz.

Bir çocuğun yüreğine
dokunmak, onların tedavi
edildikten sonra iyileşmesini
görmek sizce nasıl bir duygu?
Şunu unutmasınlar ki, bu hastalıkla bu zorlu savaşta yalnız değiller. Yavrularımız yalnızca anne
ve babalarının değil, bizim de
çocuklarımızdır. Onlar her şeyin
en güzeline, en iyisine layıklar. Biz
onları saraylarda yaşatmaya ve
tüm hayallerini gerçekleştirmeye
kararlıyız.
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1958 yılında Kayseri’de doğdum.
İlk, orta, lise ve üniversiteyi Ankara’da okudum. Kastamonu’da
mecburi hizmet, Kırklareli’nde
askerlik yaptım. Diyarbakır’da 3
sene proje yürüttüm. Baba tarafım
Hatay, anne tarafım Tekirdağlı.
Siz nerelisiniz diye soranlara; ben
Türkiyeliyim derim. Ne memleket
ne de din, dil, ırk, mezhep ayırımı
yapmadan benim için herkes
birdir. İnsan olması yeterlidir. Bu
da LÖSEV’in “Önce İnsan” görüşü
ile paraleldir.

1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Önce
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ihtisası yaptım ve Çocuk doktoru oldum. Daha sonra Lösemili
çocuklara olan sevgim nedeniyle
ikinci bir ihtisas yaparak Pediatrik
Hematolog (çocuk kan hastalıkları
uzmanı) oldum.

Kurum olarak 20. yılınızı
kutluyorsunuz. 1998’de
kurulan LÖSEV’in kuruluş
hikâyesini anlatabilir
misiniz?

Aralık 2018

Aralık 2018

Klasik bir soruyla başlayalım.
LÖSEV (Lösemili Çocuklar
Vakfı) Başkanı Dr. Üstün
Ezer’i tanıyabilir miyiz?

nik koşullar, sağlıklı beslenme
sağlandığında ve erken teşhis ile
birlikte doğru tedaviler uygulandığında lösemide iyileşme
oranı 100’de 100’e çıkarılabilir.
Ama önemli olan bu hassasiyetin sağlanarak özel bakımın
gerçekleştirilmesi. Şu anda
bize kayıtlı neredeyse 25.000
hastamız var, hepsine umut
olmaya çalışıyoruz.

Röportaj

Röportaj

“Lösemiyi bu ülkeye
LÖSEV öğretti.
Tedavisinin mümkün
olduğunu, bu küçük
çocukların iyi koşullarda
yaşarlarsa iyileşebileceklerini hep LÖSEV
anlattı bizlere.”

Bilmeyenler için sormak
istiyorum. LÖSEV’in ülkemizdeki ve yurt dışındaki
çalışmaları nasıl?
LÖSEV, sadece çocuğu değil
bütün bir aileyi etkileyen
tedavi sürecinde sağlık ve
eğitim hizmetlerini “Lösemili
Aile” anlayışıyla sunuyor. Bu
nedenle; 2002 yılında kurulan
“Anne Atölyeleri’nde annelere
meslek edindirme çalışmaları
veriliyor. Anneler bu çalışmalar
kapsamında edindikleri becerilerle el emeği, göz nuru ürünler hazırlıyorlar ve bu ürünleri
internet üzerinden (www.
lsvdukkan.com.tr), seçkin zincir
mağazalardaki stantlardan ve
alışveriş merkezlerinde bulunan
LSV Dükkân Stantlarından satışa
sunuyorlar. Satıştan elde edilen
gelir ise yine çocukların tedavisine aktarılıyor ve annelerin de meslek sahibi olmaları
sağlanıyor.

Hepsini çok seviyorum ve önemsiyorum. Bütün çocuklarımı tek
tek öpüyorum ve anne babaları ile
Allah’a emanet ediyorum.

Evet, ben ve arkadaşlarım bu
güzel ve masum yavrularımız için
hayatımızı adadık. Birkaç çocuğu

Lösemili Çocuklar İlköğretim Okulu
Eğitimin son derece önemli
olduğunun bilinciyle 2008’de
dünyanın ilk ve tek Lösemili
Çocuklar İlköğretim Okulu’nu
Ankara’da çocuklarımız için
açtık. Kolej düzeyinde eğitim
verilen okulumuzda; çocukların
yemeğinden, kırtasiye ihtiyaçlarına dek tüm ihtiyaçlarını

Haziran 2010’da açtığımız
13.000 metrekarelik Lösemili
Çocuklar Köyü’nde ise tedavileri için Ankara’ya gelen ve
yaşam koşulları uygun olmayan
lösemili ailelere 5 yıldızlı otel
hizmeti veriliyor ve aileler hiçbir
ücret ödemeden konaklayabiliyorlar. Köyde, lösemili çocukların tedavileri boyunca misafir
olacakları, içinde çamaşır makinesinden çay kaşığına kadar
her şeyin bulunduğu Lösemili Aileler Konukevi yer alıyor.
Lösemili çocukların anneleri
meslek edinsin, üretim yapabilsin diye hazırlanan, onlara
sosyal güvence ve gelir sağlanan atölyeler, modern laboratuvarların yer aldığı, klinik
araştırmalar ve yeni buluşların
yapıldığı Sağlık Merkezleri, Eğitim ve Spor Merkezleri bulunuyor.

Yardımlar
Bugüne dek binlerce lösemili –
kanserli çocuk ve yetişkin hastalarımız vakfın her ay düzenli
sağladığı karşılıksız sağlık-eğitim
burslarından faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor.
Diğer tanı kanser hastası
çocuklara da başlarda “Gıda,
Giysi, İlaç, Psikolojik Destek”

Eğitim-Seminer-Sunumlar
Hastalığın tanı ve tedavisindeki başarı oranını yükseltmek,
lösemi hastalığına karşı toplum
bilincini ve duyarlılığını artırmak
için toplumun tüm kesimlerine
ulaşmakta öncelikle okullarda
ve Türkiye genelinde eğitimler,
seminerler, sunumlar düzenliyor, kurumlarla işbirliği projeleri
yürütüyoruz.

Uluslararası İlişkiler
Çalışmaları
LÖSEV’in Uluslararası İlişkiler
Bölümü dünya üzerinde faaliyet
gösteren kanser kuruluşları ile
bağlantı içinde. Ve bizler LÖSEV
ailesi olarak “Lösemi din, dil, ırk
ayırt etmez” sloganını benimsedik ve BM Ekonomik ve Sosyal
Konsey Danışmanlık Statüsü’ne
sahip bir STK olarak lösemisiz
bir dünya düşledik; ayrı dilleri
konuşan ama aynı kaderi paylaşan lösemili çocuklarımıza,
onları bir araya getirmek için
“Uluslararası Lösemili Çocuklar
Haftası”nı armağan ettik.
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Çok değil bundan 15 yıl kadar
önce lösemi, Türk filmlerinde dahi
amansız hastalık olarak işlenen,
sonu maalesef kötü olan, tanısı bir
türlü konulamayan, tedavisi çok
zor ve pahalı, saç döken, kana-

kameralar karşısına çıkarıp para
toplamak yerine kalıcı çözümler yaratabilmek için çabaladık.
Daha fazlasını başarmak, tek
bir meleğimizi bile kaybetmemek, anne ve babasının yüzünü
güldürebilmek için bayram seyran
demeden çalıştık. Çocuklarımızı
lösemi canavarına teslim etmemek, umutlarını yeşertmek,
onları hayata bağlamak için gece
gündüz nöbet tuttuk. Sonunda
biz kazandık. Çocuklarımız ve
anne-babaları kazandılar.

Lösemili Çocuklar Köyü

çalışmaları ile ülkemizde bir
ilki başlatarak kanser nedeniyle
zor durumda olan tüm hastaların dertlerine çare olabilmek
amacıyla şimdi artık tüm diğer
tanılı çocuk yetişkin hastalarımıza da maddi ve sosyal yardımlar
iletmeye başladık.

Aralık 2018

Aralık 2018

Kuruluşunuzdan itibaren, LÖSEV’de bugüne kadar kaç kişi
tedavi olup sağlığına kavuştu?

malar, ateş yapan bir hastalıktı.
Hepimizin tanıdığı çok değerli bir
gazetecinin söylediği bir sözü
sizlerle paylaşmak isterim;
“Lösemiyi bu ülkeye LÖSEV
öğretti. Tedavisinin mümkün
olduğunu, bu küçük çocukların
iyi koşullarda yaşarlarsa iyileşebileceklerini hep LÖSEV anlattı
bizlere.”

ücretsiz olarak karşılıyoruz.

Röportaj

Köşe Yazısı

GÖZ

SAĞLIĞINDA

LÖSEV’e gönüllü üye
olarak çocuklarımıza ve
ailelerine destek vermek
isteyecek herkese
kapılarımız sonuna
kadar açık.

2017 yılında 3300 kuruluş
arasından siz ‘Çocuk Hakları
Nobel Ödülü’ aldınız. Ödülü
alırken neler hissettiniz?
Çok heyecanlı ve mutluluk vericiydi. Birçok ödül aldık ama bu
ödül en anlamlısı. UNICEF ile de
işbirliği yapan Çocukların Dünyası
Vakfı'ndan bu ödülü almak çok
anlamlı. Çünkü yaptığınız işlerin,
o çocuklara kazandırdığınız hayatların ülkenizden kilometrelerce uzakta başkaları tarafından
görülmüş olması, değerlendirilmesi, araştırılması ve takdir
edilmesi çok gurur verici. Türkiye'nin adının böyle bir toplulukta,
New York'ta geçmiş olması çocuk
hakları Nobel'i denilen ödülü
LÖSEV adına benim almış olmam
çok mutluluk verici.

Röportaj – Fevzi ÖZMEN

edici sağlık hizmetlerini, hastanın
sosyo-ekonomik ve çevresel
koşullarını gözeterek yaygın ve
bütüncül bir yaklaşımla hizmetlerini sunmaktadır.

LÖSEV’in bir parçası olmak ve
LÖSEV’de gönüllü çalışmak
isteyen kişilerde aradığınız
kriterler neler? Herkes kurumunuza başvurabilir mi?
Lösemili Çocuklar; löseminin
bulaşıcı bir hastalık olmadığını
herkesin bilmesini istiyorlar.
Maskelerini takmalarının sebebinin mikroplardan korunmak
olduğunu anlamamızı istiyorlar.
Onlar için yapabileceğimiz en
büyük iyilik LÖSEV’i yakında tanımak, onların yanında olduğumuzu
hissettirmek.
LÖSEV’e gönüllü üye olarak
çocuklarımıza ve ailelerine
destek vermek isteyecek herkese
kapılarımız sonuna kadar açık. Bir
LÖSEV gönüllüsü olarak küçük
– büyük, kadın – erkek, çalışan
– emekli herkesin, çocuklarımızı
yaşama bağlamak için yapabileceği bir şeyler mutlaka var.
Şubelerimizin bulunduğu illere
gelerek elden ya da resmi internet
sitemizden “Gönüllü Üye Formu”
doldurmak yeterlidir. Formdaki
bilgiler gönüllü üye kaydı olarak

alınır ve sistemde saklanır. Bu
kayıttaki iletişim bilgilerinden
gönüllülerimize, posta, SMS ve
e-posta yoluyla dokümanlar
ve duyurular iletilir, bu nedenle
formdaki iletişim bilgilerinin mutlaka güncel olması gerekmektedir. Yeni üyelerimiz 15 günde
bir yapılan tanışma toplantılarımıza davet edilerek vakfımız ve
çalışmaları hakkında detaylı bilgi
sahibi olmaları sağlanır.

zaman içerisinde, kapakların iyi
çalışmaması, düşmesi, içeriye veya
dışarıya dönmesi ya da sarkmasıyla birlikte kayıplar oluşabilir. Hastalar, düşen göz kapakları sebebiyle
görmede kayıplar yaşayabilir. Ayrıca göz kapaklarındaki problemler,
gözyaşı ve oksijen dağılımında da
sorunlar oluşmasına sebep olabilir.
Bu sebeplerden ötürü, bu dokulara da cerrahi müdahale gereken
durumlar oluşabilir.

Hayat felsefeniz nedir?
Daha önce anlattıklarımdan da
yola çıkarak birçok hedefime ve
hayalime ulaştığımı söyleyebilirim.
Ancak LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olmak proje
ve hayalde sınır tanımıyor. Çünkü
toplumsal düzende yapılacak o
kadar iş var ki bunlar için proje ve
plan gerekli biz de parça parça
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bizim motivasyonumuz,
gücümüzü aldığımız nokta bir
lösemili çocuğun daha iyileşmesi,
bir annenin daha gülümsemesi. Biz her zaman “Bir çocuğun
gülümsemesinden daha değerli
ne olabilir ki?” diye soruyoruz. İşte
bu sebeple, LÖSEV’i ve yürütmekte olduğu projelerini 7’den 70’e
herkesin desteklemesini
bekliyoruz.

Asimetrik göz
kapaklarının sebepleri
Gözleri dış etkenlerden koruyan
ve gözlerin günlük fonksiyonlarına
sorunsuz bir şekilde devam etmelerini sağlayan göz kapakları, göz
sağlığının korunmasında büyük rol
üstlenir. Estetik görünüm açısından da önem taşıyan göz kapaklarında oluşabilecek sorunlar ve
bu sorunların çözümleri görme
netliği ile yakından ilgilidir.
Göz kapakları, gözler için çok
önemli dokulardır. Göz kapakları
hem gözlerin sağlığını devam ettirebilmesi hem de işlevsel fonksiyonlarını koruması açısından büyük
ehemmiyet taşır. Gözyaşının göz
çevresine eşit dağılımı, göz için
sağlıklı bir oksijen kaynağı olmanın
yanı sıra, aynı zamanda önemli
de bir besin kaynağıdır. Bu kapakların işlevlerinde; doğuştan veya

Normal şartlarda üst göz kapağı
hareketli
olanıdır.
Gözlerden
birinde veya her ikisinde birden
oluşabilecek üst göz kapağı
düşüklüğü görme alanını daraltır. Bu daralma sonucunda gözler
görebileceğinden ancak daha
azını görebilir. Bu kapaktaki problemlerin oluşmasındaki en etkili
nedenler arasında, yer çekimi veya
doğuştan tam gelişmemiş kasları
gösterebilir. Bu durum özellikle
çocuklarda, gelişme çağında göze
yeterli ışık girememesine sebep olmasından dolayı ayrı bir önemlidir.
Çünkü bu durumdaki çocuklarda
göz tembelliği oluşma şansı daha
yüksektir. Asimetrik göz kapakları
görülen kişilerin, bu sebeplerden
dolayı bir göz muayenesine giderek gözlerindeki problemlerin
görmede kayba yol açmayacağından emin olmaları önemlidir.

Estetik kazanımlar
da büyük

Asimetrik göz kapaklarına yapılan
cerrahi müdahaleler ile estetik görünümün de iyileştirilmesi mümkündür. Göz kapaklarına yapılan müdahaleler, göz
sağlığının korunmasına yardımcı
olmanın yanı sıra, gözlerdeki estetik görünüme de büyük katkılar
sağlayabiliyor. Bu cerrahi uygulamalar ile sarkmış, içe veya dışa
dönmüş üst ve alt göz kapakları,
fazla yağ toplanmasına bağlı torbalanmalar, göz çevresi kırışıklıkları
düzeltilerek, hastanın yaşlı ve
yorgun görünümünden kurtarılıp,
daha genç ve dinç görünüme kavuşması sağlanır.
Cerrahi öncesinde ameliyatın
planlanması ve doktor tarafından
hastaya yapılması gerekenlerin
aktarılması önemlidir. Operasyona gerek duyulan durumlarda ise,
göz fonksiyon muayenesi ameliyat
öncesinde gerçekleştirilir. Cerrahi müdahale duruma göre genel
veya lokal anestezi kullanılarak
yapılabilir. Müdahale sonrasındaki
dönemde de doktorun tavsiyelerine dikkat edilmesi gereklidir. İlerleyen dönemlerde hasta, yapılan
müdahaleye göre belirli aralıklarla
kontrole çağırılır.
Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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Küçücük bir bütçe ile kocaman
bir eser meydana getirdik. “Bir
çocuğun hayatından daha önemli
ve değerli bir şey olamayacağını”
vurgulayarak elimizi taşın altına
koyduk. Burada hayallerimizi,
ideallerimizi gerçeğe dönüştürmeye çalıştık. Bugünün değil,
gelecek yüzyılın LÖSEV Kenti’ni,
Onkoloji Hastanesi’ni hayata
geçirdik. Tüm branşlardaki koruyucu, iyileştirici ve rehabilite

ÖNEMİ
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‘Haydi, bir tuğla da sen koy!’
sosyal sorumluluk projesi
beklentilerinizi karşıladı mı?

GÖZ
KAPAKLARININ

Haber

Belediye Başkan Yardımcısı
Şenol Çetin, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Saih Kırıcı, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
muhtarlar ve Çekmeköylü gaziler katıldı.
İstiklal Marşı’nın okunması ve
saygı duruşu ile başlayan kutlama programı protokolün alanı
dolduran Çekmeköylüleri selamlaması ve bayramlaşması

ile devam etti. İlçede düzenlenen 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir,
kompozisyon ve resim yarışmalarında
dereceye girenler ödüllerini Çekmeköy
protokolünden aldılar.

Çekmeköy’de

Kutlamalar geçit töreni ile son buldu.

CUMHURİ

YET

COŞKUSU
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Çekmeköy Kaymakamlığı’nın
ev sahipliğinde Taşdelen
Turgut Özal Caddesi üzerinde düzenlenen etkinliklere; 7’den 70’e yüzlerce
Çekmeköylü ve Çekmeköy
Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy
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Cumhuriyet’in 95. yaşı
tüm yurtta olduğu gibi
Çekmeköy’de de
coşkuyla kutlandı.

Köşe Yazısı
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Mevlana ve Mesnevisi

Ö

Şeb-i Arus

Şebi Arus, Türkçe:
Düğün Gecesi (Farsça
şeb: gece, Arapça
arus: düğün) demektir.
Mevlevilikte ise Mevlânâ
Celaleddin Rumi'nin
öldüğü geceye verilen
isimdir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi
Rabb'ine, sevgiliye
kavuşma gecesi olarak
düşündüğü “Düğün
Gecesi” olarak adlandırır. Rumi'nin ölüm
yıl dönümlerinde 17
Aralık tarihlerine denk
gelen haftalarda yapılan

ve Vuslat Yıl Dönümü
Uluslararası Anma
Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan
törenler, halk arasında
"Şeb-i Arus" olarak da
anılmaktadır. Toplu
veya tek başına yapılan
Sema aynı amaç içindir.
Toplu halde yapılan
Sema’ya, “Sema Töreni”
denir. Sema’nın düzenli
olması için konulan
kurallar bir törene,
Farsça ifadeyle “Mukabele”ye dönüşmesini sağlamıştır. Bu
Sema töreni Mevleviler
tarafından yapıldığı için
“Mevlevi Mukabelesi”
denir.

Mevlana ve
Mesnevi

Mevlana, eğitimi bir
ihtiyaç olarak gören ve
eğitimin gücüne inanan

Mevlana’ya
göre dünya ve
dünya hayatı!
Mevlânâ da kendisinden önceki
ve sonraki pek çok mutasavvıf
gibi, çeşitli eserlerinde, özellikle
de Mesnevi’de “dünya, dünya
hayatı ve öteki dünya” konusu
üzerinde sıkça durmuş ve bu
konudaki görüşlerini İslâm inancı
ve öğretisi doğrultusunda kendine
özgü bazı yorumlarla ele almıştır.
Onun bu önemli konu üzerinde
sık sık durması, kendi düşünce ve
inanç dünyasında bu kavramların
önemli bir yer tuttuğunu göster-

mektedir.
Mevlânâ, dinî nasları esas almayan
bazı felsefe ekollerinin bu husustaki yaklaşımlarını reddederek
dünya denen bu muammanın salt
akıl yardımıyla çözülemeyeceğine, bunun için vahyin ve peygamberlerin kılavuzluğuna ihtiyaç
olduğuna işaretle düşüncesinin temellerini bu konudaki
Kur’an ayetleri üzerine kurmuş
ve görüşlerini kimi hadislerle
desteklemiştir.
Mevlana, olumsuz yönlerine işaret
ettiği, çeşitli şekillerde kınadığı ve
yerdiği halde, zühtte aşırı giden
bazı sufiler gibi dünyayı tamamen
dışlamaz. Gerek kendisinin gerek
çevresinin yaşadığı sosyal
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bu eserden bendeniz de
“Mesnevi’den Pedagojik
Telkinler” (S.Doğan, Selis
Yayınları, 2013) isimli
bir kitap kaleme aldım.
Bu kitapta Mesnevi’deki
eğitim, eğitim yöntemleri ve çocuklarla ilgili
hikayelere yeni yorumlar getirdim.

Mevlana, eğitimin
insanın yaratılış
gerçeği üzerine
kurulmasını, kişilerin tabiatlarındaki
sanat ve hünerleri geliştirmesini
ve onların olgun gönüllerinin
hizmetine sunulmasını istemektedir.
Mevlana yaşadığı
dönemin iyi bir eğitimcisidir. Medresede,
camide, sohbet meclislerinde hem öğretim
faaliyetlerinde bulunmuş hem de manevî
eğiticilik vazifesini
yürütmüştür.
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Doç. Dr. Süleyman DOĞAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, İnsan ve
Toplum Bilimleri Bölümü
Öğretim Üyesi
dogansuleyman1@hotmail.com

lümünden neredeyse sekiz
asır geçmesine rağmen
yurt içinden ve yurt
dışından gelen milyonlarca insan Mevlana’nın türbesini ziyaret
etmekte, adeta ölüm yıl
dönümünü kutlamakta
ve onun mesajından istifade etmeye çalışmaktadır. Mevlana’nın şaheseri olan Mesnevi’de
mükemmel bir anlatım,
kıvrak bir zekâ, sağlam
bir inanç, sıcak bir sevgi
vardır. Günümüzde
çeşitli dünya dillerine
çevrilen, çeşitli eserlerin
yazılmasına vesile olan

biri olarak eğitimcide bulunması
gereken özellikler ve öğretim
yöntemleri ile ilgili olarak ortaya
koyduğu sürekli uygulama alanı
bulabilecek görüşleri ile evrensel
bir şahsiyet olma özelliği taşımaktadır. Mevlana modern eğitimde yer alan, “çocuğun benliğini
öne çıkarma” düşüncesine ters
düşmemektedir. Mevlana modern
görüşten biraz daha ileri giderek
çocuğun gerçek benliğini yakalayıp öne çıkmasını istemektedir. Bu benlik, eğitim sayesinde
kendini bulacak, eğitimin hür
havasında, çocuğun bağımsızlık
dünyasında kendini öne sürecektir.
Modern psikolojide “iç gözlem”
metodu olarak adlandırılan bu
metot Mevlana’da, kendini gözleme, kendini anlama ve kendini
tanıma olarak yer alır. Kendine
yönelme, nefisle mücadeleyi
devreye sokma demektir. Kendi kendini eğitmenin bir yolu da
kendi kusurlarını tespit etmektir.
Kâinatın sahip olduğu estetik
değeri ancak gözlemlerle görebileceğimizi belirten Mevlana,
öğrencisine şu tavsiyede bulunur:
“Güzelim sanatına bak, gönüllere
gelen vahyini seyret. Tümden
görüş ışığı kesil; ne gelirse bakışgörüş zevkinden gelir.” Eğitimci,
öğrencisinin gözü ve görüşü
olmalıdır. Mevlana’nın eğitim anlayışında değişim, hayatın bizzat
kendisidir. Onun içindir ki Mevlana, baharın yeryüzüne getirdiklerinin bir benzerini eğitimin insan
hayatında meydana getireceğini
ısrarla savunmaktadır. Mevlana şu
misali vermektedir: “Gübre bostanın gönlüne girip yok olur, pislikten kurtulur. Kavun, karpuzun
lezzetli olur ve lezzeti artırır. Sen
de pislikten kurtulursan yücelir ve
mutluluğa erersin.”
Mevlana‘da eğitimin amacı, insanın eksikliklerini gidermesi ve
sahip olduğu yetenekleri mükemmel hâle getirerek Allah’a yakın
olmasıdır. Mevlana’nın eserlerinden anlaşılıyor ki kendisi iyi bir
pedagog, Mesnevi adlı şaheseri
de bir pedagoji kitabıdır adeta.

Köşe Yazısı

ve faal hayat, onun dünyanın
maddî ve fizikî boyutunu değil,
insanı kuşatan ve Allah’tan gafil
kılan manevî boyutunu eleştirdiğini açıkça göstermektedir.
Onun en çok üzerinde durduğu
şey dünyanın ve dünya hayatının
aldatıcılığı hususudur ki Kur’an’da
da sık sık bu hususa işaret edilmektedir. Aksi takdirde dünya hayatı
âhiretin tarlası olmak bakımından
insan için gerekli ve kaçınılmazdır.
Ona göre önemli olan dünyanın
ne demek olduğunun bilinmesidir.

“Kuşkusuz, elest ikliminin kıymetini bilesin diye dünya önce
gelmiştir.
Buradan kurtulup oraya gittin
mi sonsuzluk şekerhanesinde
şükredici olursun.
Meğerse orada toprak elemedeymişim, bu tertemiz âlemden

kaçıyormuşum, dersin.
Ne yazık, keşke ecelim bundan
önce gelseydi de o balçıkta çektiğim azap daha az olsaydı.”
Dünya denilen şey, Mevlânâ’nın
“ney” istiaresi ile sembolize ettiği
aslından koparılmış olan insanın,
gerçekte ait olmadığı bir mekânda geçen ve mutlak geri dönüşü
olan bir hayattır. Bundan dolayı,
üzerinde yaşadığı dünya insanoğlunun gerçek ve asli vatanı
değil, bir süreliğine misafir olarak
kaldığı bir gurbet ve aldanış
yurdudur. Bu süfli dünyaya, yani
maddî âleme ait olmayan ruh,
daima ulvî olan aslına kavuşmak
ve ana vatanına dönmek arzusu içinde çırpınmakta ve bunun
yollarını aramaktadır. Öyleyse
insan gerçek aslına dönmek üzere
hareket etmeli, maddî ve manevî

bir kemale ulaşmayı hedeflemelidir.
Bunun içindir ki insan ruhunu,
topraktan bir bedene hapsederek
dünyaya gönderen yaratıcı, ona
bedeninin cismanî bağlarından
kurtulmak ve ruhunu yüceltmek suretiyle öte dünyada
erişeceği benzersiz bir hayatın ön
hazırlıklarını yapma imkânı vermiştir. Bu sonsuz saadeti ve hayatı
elde edebilmek için, bu dünya hayatının gerçek yüzünü görmekten
ve onun aldatıcı suretlerine yüz
çevirmekten başka hiçbir çıkar yol
yoktur. Bu dünya hayatı, sadece
insanın öte dünya hayatındaki
durumunun belirlenmesi için bir
imtihan yeri olarak hazırlanmış
olmak itibarıyla bir değere sahiptir
(Mesnevi, Adnan Karaismailoğlu,

Derya Örs).
“Dünya, âhiretin tarlasıdır” hadisinde de işaret edildiği gibi dünya
ve dünya hayatı, gerçekte, öte
dünyada insanı bekleyen sonsuz
bir saadetin veya azabın tohumlarının atıldığı ve meyvelerinin
devşirildiği bir tarlaya benzemektedir. Mevlânâ:
“Bu dünya bir dağdır, bizim
işimizse bağırmaktır; bağırmaların
yankısı yine bize gelir”
sözüyle bunu dile getirmekte,
bu dünyada yapıp ettiklerimizin
karşılığının bize geri döneceğini,
ne ekersek onu biçeceğimizi, nasıl
yaşarsak öyle dirileceğimizi ifade
etmektedir.
Kimi zaman hayat gayesi, kimi
zaman beşeri olmanın verdiği
hissi imtihanlar insanoğlunun
dünyaya geliş amacını unutması-

na sebep olabiliyor. Kalbimizdeki
huzur ve sevgi dolu hisleri kaybedip yerini hırs, nefret, kıskançlık
gibi dünyevi amaçlar sebebiyle
beslenen duygulara verebiliyoruz. Bu yüzdendir ki yaşadığımız
beşeri hayatın bilincinde olup
kötü duygulara ve davranışlara yer
vermeyip Allah’ın bize bahşettiği,
ruhumuza verdiği bir parça sevgiyi
kaybetmeden bu dünyadaki vaktimizi doldurmamız insan olmanın
gayesi olmalıdır.
Ömrü eğitim ve eğitsel etkinliklerle geçen Mevlana, bütün eserlerini de bu amaçla yani insanların
eğitimine duyduğu ihtiyaç sebebiyle yazmış veya yazdırmıştır.
Bu yönüyle de Mesnevi didaktik
bir eserdir. 745. vuslat yılında Hz.
Mevlana’yı rahmetle yad ediyorum.
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Mevlânâ, Mesnevi’nin başlangıç
beyitlerinde, insanın asli vatanı
meselesinden söz eder. Mesnevi’nin böyle bir kavramla başla-

ması hiç kuşkusuz Mevlana’nın
insan varlığının aslının bedenden
değil ruhtan ibaret olduğu ve
ruhun bedenden öncelikli olduğu görüşüne dayanmaktadır.
Yani insan ruhu, varlık aşamaları bakımından bedenden önce
yaratılmış, Allah bu ruha kendi
ruhundan üfleyerek ona kendisiyle muhatap olma kabiliyeti
kazandırmıştır. Mevlânâ, insanın
niye önce dünyaya gönderildiğini
şu sözlerle açıklar:
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İnsanın asli
vazifesi!
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Şanlıurfa

TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…

URFA’NIN ETRAFI
DUMANLI DAĞLAR

?

Şehrin İsmi
Nereden Geliyor
Eski isimin "Osrhoene" ve
"Edessa" olduğu bilinen bu
kent Urfa ismini bir rivayete göre Nemrut’un diğer
adı olan Urhai’den almıştır.
Urhai kelimesi ‘güzel akarsu
şehri’ anlamına gelmektedir. Şehre şanlı unvanının
verilmesi ise Kurtuluş Savaşı
sonrasında gerçekleşmiştir.
Yıllarca bir arada yaşadıkları
Urfa’nın Müslümanlarıyla
çatışan Ermeni Hristiyanları
mağlup olmuş, 11 Nisan
1920’de Urfa Fransızlardan
ve Ermenilerden tamamen
temizlenmiştir. Kurtuluş
Savaşı’nda da üstün başarı
gösteren Urfa’ya 6 Aralık
1984 tarihinde şanlı unvanı
verilerek şehrin ismi Şanlıurfa olarak ilan edilmiştir.

Gezi

Balıklıgöl

İçindeki balıkların kutsal olduğuna inanılıp korunan Balıklıgöl; 150
metre uzunluğunda, 30 metre
genişliğinde, derinliği 3-5 metre
civarında olan Halil-ur Rahman
Gölü ve 50 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan
Aynzeliha Gölü’nden oluşmaktadır. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan, Hz.
İbrahim’in doğduğu yer olduğu
düşünülen Mevlid-i Halil Mağarası
da Balıklıgöl platosunda bulunmaktadır. Gölün kenarında ise
1736 yılında yaptırılan dikdörtgen
yapılı ve üç kubbeli, girişindeki süslemeleriyle dikkat çeken
Rıdvaniye Camii ve 1211 yılında
yapılan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Halil İbrahim Tekkesi
olarak bahsettiği Halilürrahman
Camii bulunmaktadır. Manevi havanın yoğun yaşandığı ve şehrin
simgesi haline gelmiş Balıklıgöl,
Urfalılar için çevresindeki ağaçlık
bölgeler ve oturma alanları ile tam
bir huzur yeridir. Sıcaktan bunalan
yöre halkı serinlemek, piknik yapmak ve sohbet etmek için gün
aşırı buraya uğrayıp hoş beş et-

mektedir. Halk arasına karışarak
Balıkgöl efsanesini çay eşliğinde
dinlemek, tarihi yapılar hakkında bilgi almak geziye ayrı bir renk
katmaktadır. Yer ile ilgili anlatılan
hikaye ise şu şekildedir: Tek tanrı inancına (Tevhid) sahip İbrahim
peygamber, putları tanrı edinmiş
olan halkın gerçekleri görmesi için
büyük mücadele verir. Bu sebeple
zamanın katı yürekli padişahı veya
kralı olan Nemrut tarafından kalenin en yüksek tepesinden ateşe
atılır. Düşme esnasında Allah’ın
ateşe, İbrahim Peygambere karşı
serin olma emrini vermesi ile
birlikte ateş suya dönüşmüştür.
Ateşin içindeki odunlar ise balığa
dönüşmüştür. Bunun üzerine
İbrahim
peygamber
kendisinin ateş yerine, gül bahçesinin içine düştüğünü görür. Ateşin
göle dönüştüğü yerin adı Halil-ur
Rahman’dır. Söylenenlere göre
padişahın kızının da peygambere inanması ve onun arkasından gitmesinden dolayı, padişah
acımadan kızını da ateşe atar. Zeliha'nın düştüğü yerde de Aynzeliha
Gölü oluşur.

Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar
Ciğerim yanıyor aney gözlerim ağlar
Benim zalim derdim cihanı yakar
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Urfa dağlarında gezer bir ceylan
Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman
Yarimin derdine bulmadım derman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Ceylan senin gibi yüreğim yara
Cihanda derdime aney bulmadım çare
Bir yavru kaybettim gözleri kara
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Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
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Gezi

Gezi

URFA’NIN YÖRESEL LEZZETLERİ
Söğürme, çiğ köfte, Urfa kebabı, lahmacun, kazan kebabı,
ciğer kebabı, tirit, bostana, künefe, haside, ağzı açık, semsek,
lebeni, ciğer kebabı, boranı, aya köftesi, yuvalak, sini taraklığı,
şişperek, mahluta, ekşili çorba, çekçek, bastık, hamurlu aş, kelle
paça, miftahi tas kebabı, kaburga, isot çömleği, su kabağı, saca
basma, taplama, lolaz dürümü, muska, kesme, döğmeç, bişe,
mimbar, haşhaş kebabı, elmalı tepsi kebabı, içli köfte, firik, kengerli pilav, kıymalı badmeli pilav, hırtlevik, peynir tatlısı, halbur
tatlısı, haytala Urfa’nın yöresel mutfağının başlıca lezzetleridir.
Sizin için tarifini paylaşacağımız lezzet:

Şanlıurfa
Hatırası

Not Almayı
Unutmayın!

Urfa Kalesi

Malzemeler: 100 gr tereyağı, 100 gr dil
peyniri, 150 gr tel kadayıf, 1 kaşık pekmez.
Şerbet için: 4/3 su bardağı şeker, 1 litre su,
2 damla limon.
Yapılışı: Derin bir tencereye 1 litre suyumuzu döküp şekeri ilave edip 15 dakika
kadar kaynatıyoruz. Kaynayan şerbetimizi
2 damla limonu damlatarak soğumaya
bırakıyoruz. Erittiğimiz 50 gr tereyağını tel
tel ayırdığımız kadayıfın üzerinde gezdiri-

yoruz. Orta boy tavada kalan tereyağını eritip üzerine pekmezimizi
döküyoruz. Kadayıfın yarısını tavaya yayarak
dil peynirini üzerine ekleyerek kalan kadayıfı örtüyoruz. Künefemizin üzerine ağır
bir tencere koyarak 2 saat kadar bekletiyoruz. Ocağın büyük gözünde kısık ateşte
çevire çevire iki taraflı olarak künefemizi
pişiriyoruz. Pişen sıcak künefenin üzerine
soğuttuğumuz şerbeti ekliyoruz. Sıcak
olarak servis yapalım, afiyet olsun.

Şanlıurfalı Ünlülerimiz

Müslüm Gürses

İbrahim Tatlıses

Ferhat Göçer

Nuri Sesigüzel

Şair Nabi – Ahmet Özhan – Mahmut Tuncer – Kazancı Bedih – Hamza Şenses – Güler Işık Mehmet Akif İnan – Ahmet Eşref Fakıbaba – Münevver Özdemir – Hüseyin Peyda – Rana Cabbar – Bülent İnal
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yukarısındaki Süryanice kitabede:
"Ben askeri komutan BARŞAMAŞ
(Güneşin oğlu)'in oğlu AFTUHA.
Bu sütunu ve üzerindeki heykeli veliaht Prens MANU kızı, kral
MANU eşi, hanımefendim ve
velinimetim kraliçe ŞALMETH için
yaptım" yazılıdır. Şehrin sular altında kalması sebebiyle Abbasiler
tarafından kalenin kalıntılardan
yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. Haçlı seferlerinin
yaşandığı dönemde de kullanılan
kale Osmanlılar tarafından tekrar
restore edilmiştir. Yörenin tarihiyle ilgili fikir edinmemizi sağlayan
Urfa Kalesi ziyaret esnasında misafirlerine Urfa’yı seyretme imkanı
da sağlamaktadır.

Künefe

Aralık 2018

Aralık 2018

M.Ö. 9500 yıllarına ait Neolitik bir
yerleşim höyüğü üzerine kurulmuş, doğu-batı ve güney tarafı
kayadan oyma derin savunma
hendeği ile çevrili, kuzey tarafı ise
sarp kayalık olan Urfa Kalesi; İç
Kale ve Dış Kale olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır. Dış Kale
4 kapılı, İç Kale ise 25 burçlu ve
tek kapılıdır. Kalede “Kırk” isminde
bir mağara da bulunmaktadır.
Kalenin üzerindeki korinth başlıklı
iki sütun Edessa Kralı IX. MANU
döneminde, M.S. 240-242 yılları
arasında birer anıt sütun olarak
yapılmıştır. Kaledeki iki sütunun
arası 14 m olup yükseklikleri
17.25 m, sütunların çevresi ise
4.60 metredir. Doğudaki sütunun
kente bakan yüzünün 3 metre

Manevi havası yüksek bu
tarihi şehre yolunuz düşerse
Fırfırlı Camii, Halil-ür Rahman Camii, Haleplibahçe,
Ellisekiz Meydanı, Rızvaniye
Camii, Atatürk Barajı, Deyr
Şebek, Halfeti, Rumkale,
Feyzullah Efendi Konağı,
Fırat Nehri, Birecik Kalesi, Şeyh Mes’Ud Türbesi,
Germuş Kilisesi, Karaali
Kaplıcası, Karacadağ Kayak
Merkezi, Eyyüp Peygamber Camii, Yakup Manastırı, Harran Kalesi, Harran
Höyüğü, Kümbet Evleri,
İmam Bakır Camii ve Türbesi, Bazda Mağaraları, Şuayb
Antik Kenti, Soğmatar Antik
Kenti, Şin ve Şamas Kabartmaları, Venüs Anıt Mezarı,
Hz. Rahme Hatun Türbesi,
Hz. Elyesa Türbesi, Şanlıurfa
Müzesi, Mahmud Nedim
Konağı, Selahaddin Eyyübi Camii, Cevahir Konuk
Evi, Halil-ür Rahman Gölü,
Hasan Padişah Camii, Aynzeliha Gölü, Şanlıurfa Kalesi,
Mevlid’i Halil Mağarası,
Kazzaz Pazarı, Gümrük Hanı,
Hüseyniye Çarşıları, Meclis
Evi, Mevlevihane Camii, Reji
kilisesi, Nimetullah Camii,
Yıldız Sarayı Konukevi, Köy
Yatı Mektebi ve tarihi Urfa
sokaklarını görmeden
DÖNMEYİN…

Güney Doğu Anadolu’nun nadide şehri
Urfa’dan alınabilecek
hediyelik eşyalar; isot,
isot reçeli, kurutma,
Urfa yağı, Urfa fıstığı,
nar pekmezi, halı,
kilim, nargile ürünleri,
şark köşesi, taştan
yapılmış süslemeler,
bakır ürünleri, yöresel kıyafetler olarak
sıralanabilir.

Haber

ÇATALMEŞE
PARKI AÇILDI
Çekmeköy Belediyesi’nin Çatalmeşe
Mahallesi’nde yapımını tamamladığı parkın
açılışı, geniş bir katılımla gerçekleşti.
Çekmeköy Belediyesi’nin
Çatalmeşe Mahallesi’ne inşa
ettiği park; Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları
ve mahalle sakinlerinin katıldığı bir
törenle hizmete açıldı.
İçerisinde çocuk oyun grupları,
banklar, basketbol sahası ile spor
ve egzersiz aletleri bulunan parkın
açılış töreninde selamlama konuşması
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz
“Park yapmak kolay, ama
onu korumak ve muhafaza etmek daha zor. Bizler
bu parkı yaptık, sizlere
emanet ediyoruz. Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu
olsun. Mimarisi ve sosyal
donatı alanlarıyla değişen
ve gelişen Çatalmeşe’mize
yakışır bir park oldu. İnşallah
hizmetlerimiz bununla da sınırlı
kalmayacak. İnşallah bu yıl bitmeden mahallemize bir de sağlık
ocağı inşa edeceğiz. Hayır sahibi
vatandaşımızla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda temelini atacağız” dedi.
Aralık 2018
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Röportaj

Çekmeköy Gönülden Sesler Türk Müziği Topluluğu, farklı yaş ve meslek gruplarına mensup 21 kişiden
oluşuyor. Müzik tutkusu, insan sevgisi ve gönüllülük esasının grup üyelerini birleştiren ana unsurlar
olduğunu ifade eden topluluk üyeleri, huzur evleri ve engelli okullarında verdikleri konserlerle ön
plana çıkıyor. Müzik yolculukları 3 yıldır devam eden Çekmeköy Gönülden Sesler Türk Müziği Topluluğu
ile müzik dolu bir sohbet gerçekleştirdik.

Çekmeköy
Gönülden Sesler
Türk Müziği Topluluğu’ndan kısaca
bahseder misiniz?

MÜZİĞE BAŞLAMANIN
YAŞI YOK

Ancak musikiyi ve
birbirlerini seven iyi insanlar bir araya gelerek
iyi müzik yapabilirler.
Bizler müziği seven,
amatör ruhla müzik
yapan kişileriz.

Çağlar Atalay gibi
usta bir isim ile
çalışıyorsunuz. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Çağlar Hocamız’la
2016 yılında tanıştık.
Kendisi aydın,
donanımlı, özverili ve
sevgi dolu yaklaşımı ile
bizlere müziği daha da
çok sevdirdi. Kendisi ile
müzik yolculuğunda
bir arada olduğumuz için çok mutlu ve çok şanslıyız.
Bizleri müzikte yapabileceklerimiz adına cesaretlendirdiği ve öğrettikleri için çok teşekkür ediyoruz.

Topluluk üyelerini birleştiren ana unsur nedir?

Topluluğunuz kaç kişiden oluşuyor? Üyelerin hepsi bu mesleği profesyonel olarak
mı yürütüyor?

Topluluğumuzu birleştiren ana unsurlar sevgi ve saygı
olup topluluğumuzun üyeleri birbirleri ile çok iyi an-

Topluluğumuz 17 kişiden oluşmakta ve bütün üyelerimiz amatör olarak müzikle ilgilenmektedir.
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İyi bir müzik topluluğu olmanın şartları nelerdir?
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ÇEKMEKÖY GÖNÜLDEN SESLER
TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

Çekmeköy Gönülden
Sesler Türk Müziği
Topluluğu 2016 yılında
grup başkanı Tülin
Balçık tarafından kuruldu. Beş Yıldız 5. Etap
Sitesi Yöneticisi Nedim
Bey’in site içersinde
bizlere çalışma alanı
sağlaması ile Çarşamba ve Cuma günleri
13.00 – 16.00 saatleri
arasında çalışmalarımıza başladık.
Grubumuz geçen
yıl Geleneksel Fasıl
Ustası Gürsel Koçak
Bey’den Kürdili Hicazkar Faslı’nı öğrendi ve
Taşdelen Turgut Özal
Kültür Merkezi’ndeki
konserimizin birinci
bölümünde Gürsel
Koçak Bey yönetiminde fasıl icra edildi.
Turhan Taşan, Hüsnü Üstün, Hasan Esen gibi bestekarlar ile Tanışma Günleri düzenleyip eserlerini seslendirdik. Ayrıca Adnan Hacıbaloğlu kanunu, Cengiz Kılıç da
kemanı ile çalışmalarımızda bizlere eşlik etmektedir.

laşan yakın arkadaşlardan oluşmaktadır.

Röportaj

Ekonomi

ERKEN EMEKLİLİK BİR RİSK Mİ?

Bir konserin hazırlık sürecinden bahseder misiniz?
Yılda bir kez konser vermekteyiz.
Repertuar çalışmalarımızı ekim
ayı itibari ile başlatıp nisan ayında
konser vermekteyiz.

Bir sosyal sorumluluk projeniz
var mı?
Müzik tutkusu ve insan sevgisi
ile gönüllü olarak huzur evleri ve
engelli okullarında konser vermekteyiz.

Bundan sonraki süreçte Çekmeköy Gönülden Sesler Türk
Müziği Topluluğu’nu ne tür
projelerde göreceğiz?
25 Aralık’ta Miltaş Spor Tesisleri’nde topluluğumuzun kendi konukları
ile gerçekleştireceği
“Ayın Solisti” programımız olacak. 25 Nisan’da Taşdelen Turgut
Özal Kültür Merkezi’nde
yıl sonu konserimizi
gerçekleştireceğiz.
Aynı zamanda huzur
evleri ve engelli okulları
ile ilgili çalışmalarımız
yıl boyunca devam

Müziğe yeni başlayacak kişilere neler tavsiye edersiniz?
Müziği seven herkes her yaşta
müziğe başlayabilir. Grup bilinci
olan, ben yerine biz diyebilen,
müzik seven insanların olduğu
topluluklarda müzik yapabilirler.

Çekmeköy2023 okuyucuları
sizin etkinliklerinizi nasıl takip
edebilir?

Demografik
yapının
gelişimi açısından da
erken emeklilik, sosyal
koruma sistemini olumsuz etkileyebilecek hususlardandır. Yani yaşlı
nüfus oranının artması
sosyal güvenlik harcamalarının
artmasına neden olacağından
çalışabilir kişilerin genç
denilebilecek
yaşta
emekli aylığına bağlanması
maliyetleri
de
artıracaktır.
Üstelik
mesleki yaşamda belirli bir tecrübeye erişmiş
orta yaş grubundaki
çalışanların gençlere
tecrübe aktarımı üretimin verimliliğini artır-

maktadır.
Dolayısıyla
erken emeklilik durumu
bu sisteme yeni bir gider
kalemi eklerken diğer
taraftan çalışabilir vaziyetteki kişileri atıl duruma düşürmektedir.
Gelişmiş ekonomilerin
hepsinde hem ekonomik yapının korunması
hem de sosyal koruma
sisteminin sürdürülebilirliği amacıyla emeklilik
yaşı 60 yaş üstü olarak
belirlenmiştir. Sınır emeklilik değeri 60, ortalama olarak erkeklerde
64,3, kadınlarda 63,5’tur.
Türkiye’deki sosyal koruma sisteminin ana
çatısı sağlık harcamaları
ve emeklilik maaşlarıdır.
İşte sosyal güvenlik
sistemindeki yapısal bir
bozulma bu koruma duvarının aşınmasına hatta
çökmesine yol açacaktır. Bu sebeple erken
emeklilik ekonomik anlamda bir yük olurken
hem de sosyal koruma
sistemini riske atan bir
uygulamadır.

Etkinliklerimizi Facebook
Gönülden Sesler Grubu hesabımızdan takip edebilirler.
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Farklı bir korodan tanıştığım
Şemsettin Taşbilek Bey‘in yaklaşık
yirmi beş senedir Harput Musikisi
ile ilgili derlemeler ve araştırmalar yaptığını, bu konuda kitaplar
yazdığını öğrendim ve topluluğumuza Harput Kürsü Başı Faslı
öğretmesini rica ettim. Kendisi de
çok mutlu oldu ve birlikte çalışmaya başladık. Aynı zamanda Harput Kürsü Başı Faslı’nın doğduğu
yöreyi görmek istedik. Şemsettin
Taşbilek Bey bizler için güzel
bir kültürel tur hazırladı ve hep
birlikte Elazığ’a gittik. Bu kültürel
tur çerçevesinde Elazığ Kanal 23
TV’de bir konser programı, Elazığ
Musiki Konservatuarı ve Harput
Musiki Derneği’nde fasıl dinletileri gerçekleştirdik. Üç gün süren
gezimiz sayesinde Elazığ tarihi ve
kültürünü öğrenme şansımız oldu.

Hiçbir dernek veya vakfa bağlı
değiliz.

edecek. Ağustos ayında ise hem
türkülerini hem de kültürünü
öğrenmek üzere Kayseri Kültür
Turu düzenleyeceğiz.

Bu aralar emeklilikte yaşa takılma hususu TBMM gündemine
taşınarak bir hak mahrumiyeti olarak sunulmaktadır. Halbuki ülkemiz
oldukça cömert bir
sosyal koruma sistemine
sahiptir. Bu cömertliğin
korunabilmesi de finansmanın güçlülüğüyle
sağlanmaktadır. Ancak
40-50 yaş aralığındaki
kişilerin sistemde aktif durumdan pasif duruma geçmesi prim
desteği sağlayan çalışan

sayısının
azalmasına,
emekli ve pasif olan kişi
sayısının da artmasına
yol açmaktadır. Bu durumun finansman açısından sürdürülebilir olmaması hem ekonomik
dengenin bozulmasına
hem de sosyal koruma
sisteminin yıpranmasına
yol açacaktır.
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Harput’ta Elazığ Belediyesi tarafından bir program
çerçevesinde ağırlandınız.
Aynı zamanda bir ilki de
gerçekleştirdiniz. Bunlardan
bahseder misiniz?

Çoğunlukla
gönüllü konserler
verdiğinizi biliyoruz. Çalışmalarınızı bir vakıf ya da dernek
çatısı altında mı sürdürüyorsunuz?

Ülkemizde
sosyal
güvenlik sistemi, sosyal
devlet ilkesinin en etkili kurumsal yapılarındandır. Kapsam alanının
genişliği cömert bir
sosyal güvenlik anlamına gelirken prim
ödemelerine dayalı finansmanı ve 2008’e kadar görülen çok başlılık
sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesinde eşitsizliklere yol
açmıştır. Bu eşitsizliğin
derinleşmesinin en temel nedeni ise ekonomik yapı ve reel denge
gözetilmeden çalışanların erken emekli edilerek aktif durumdan

pasif hale geçirilmesiydi. 2008’de hem sosyal
korumanın tüm vatandaşlar için eşit ve adil
olması hem de sistemin ekonomik yapısının
güçlendirilmesi için üç
kurum birleştirilmiş ve
SGK çatısı altına alınmıştır. Sosyal Güvenlik
Reformu olarak kabul
edilen bu değişim emekli yaşının 65’e yükseltilmesini de içermektedir.

Ev Yapımı Lezzetler

AYŞE DURUL ASLAN'DAN

ÇOCUKLAR İÇİN

EV YAPIMI LEZZETLER

SICAK ÇİKOLATA

Malzemeler
240 ml süt
75 gr çikolata
1 çay kaşığı nişa
sta
Süslemek için
:
Kıyılmış iç fındı
k
1 yemek kaşığı
eritilmiş çikola
ta
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PASTA NE USULÜ
ÇATAL ÇÖREK
Malzemeler
125 gr tereyağı
vı
1 çay bardağı sı
yağ
t
1 su bardağı sü
z
to
ğı
1 çay kaşı
şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı
mahlep
a
1 paket kabartm
tozu
ı
3-3,5 su bardağ
u
un
ay
tam buğd
Üzeri için;
Yumurta sarısı
Çörekotu

Yapılışı
eritSüt, sıvı yağ ve
ğer
di
ğı
ya
re
ilmiş te
er
el
malzem
le birlikte kulak
akmemesi yumuş
dar
ka
ne
le
lığına ge
yoğurulur.
k
Hamurdan küçü
10
ır,
ın
al
parçalar
a
nd
ğu
lu
un
uz
15 cm
rak
çubuklar yapıla
.
lir
iri
birleşt
ta
Üzerine yumur
reçö
p
lü
rü
sarısı sü
200
kotu eklenerek
ir.
C fırında pişiril
n.
su
ol
Afiyet

Yorum ve
önerilerinizi

istiridye-incisi@hotmail.com

adresine

yazabilirsiniz.
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O zaman çikolatanın sütle buluştuğu, içinizi ısıtacak nefis bir
sıcak çikolata tarifi vereceğim.
Yanında da annemin tarif defterinden pastane usulü çatal
çörek var.
Umarım deneyip beğenirsiniz.
Damaklara ve gönle hitap edecek yeni lezzetlerle buluşmak
dileğiyle...

Aralık 2018

Yapılışı
t bir taşım kayn
atılır, çikolatala
eklenerek hızlıc
r
a karıştırılır.
Çikolata tam er
imeden nişasta
ilave edilir ve
karıştırılarak te
krar kaynatılır.
Baloncuklar çı
kmaya başlayın
ca ocağın
al
tı kapatılır.
Eritilmiş çikola
ta ve fındık ile
süslenerek serv
is edilir.
Afiyet olsun.
Ocağa alınan sü

Sonbaharı geride bıraktığımız,
Soğukların iyiden iyiye yüzünü
gösterdiği bir aydan,
2018’in son ayından hepinize
MERHABA...
Derslerden ve sınavlardan yorulmuş, bunalmış yavrulara sıcacık
bir içecek tarifim var bu sayıda...
Çikolatayı sevmeyen yoktur
değil mi?

Kır Çiçekleri

Çekmeköy’ün

Kır Çiçekleri

Kır Çiçekleri

Cylamen Coum Subsp.
Coum (Yer Somunu)

Crocus Biflorus
Subsp. Biflorus
(İkiz Çiğdem)

İsimlendiren: Mill.

İsimlendiren: Miller

Kuzey Anadolu’da, nemli ormanlar ve
orman açıklıklarında, deniz seviyesinden 2200 m yüksekliğe kadar yetişen
yumrulu bir bitkidir. İstanbul’da Belgrad
Ormanları, Karamandere, Kemerburgaz, Ömerli, Sahilköy ve Şile’de doğal
olarak yetişir. Doğada erken ilkbaharda çiçeklenmekle birlikte, alçak
arazilerde kış aylarında
da çiçek açabilir. 1768
yılında isimlendirilen
bitkinin ilginç tür
adı, ‘’coum’’, küçük
çiçeklerinin boğaz
kısmında beyaz veya
açık pembe renkli lekeleri
olan güzel görünüşlü
bir siklamen türüdür.
Türkiye’nin
kuzeyinde yolculuk
yapanlar bu soğuğa
dayanıklı siklamen
türünü tanırlar. Karadeniz
kıyısındaki dağ ve tepelerde
bol miktarda rastlanılan
Cylamen coum, aynı zamanda güneyde, Amanos
Dağları’nda da yetişir. Doğada normalde Mart ayında çiçeklenmekle
birlikte, C.coum alçak arazilerde genellikle
kış ortasında, hatta sonbahar sonunda
çiçek açmaya başlar ve Aralık –Nisan
ayları arasında çiçekli olarak gözlenebilir.

Küçük beyaz çiçekler açan bu
çiğdem türü, Çekmeköy ilçesi
içinde açık nemli çayırlıklarda
yetişir. Crocus biflorus türünün 14
alttüründen biri olan subsp. bifloris
çiçeği, dış yüzünün koyu mor çizgileri ile
kolayca tanınır. Çekmeköy’de, Çataldağ
eteklerinde yetişir.
Çiçeklenme zamanı: Şubat-Mart
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Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.
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Çiçeklenme zamanı: Aralık-Mart
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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

RAHMET VE MİNNETLE ANILDI
Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
vefatının 80. yıl dönümünde
Çekmeköy’de düzenlenen
çeşitli programlarla anıldı.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yılında tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de de rahmet
ve minnetle anıldı. Taşdelen Meydanı Atatürk Anıtı’nda
gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından Turgut Özal
Kültür Merkezi’nde devam eden
anma programlarına; Çekmeköy

Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, Garnizon
Komutanı Albay Mustafa Kılıç,
siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Turgut Özal Kültür Merkezi'nde
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan programda
gerçekleşen protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin ve
öğretmenlerin sergilediği müzik
dinletisi dinleyicilerden tam not
aldı.

Kaymakam Adem Arslan, Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Ahmet Epli, ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kılıç ilçe genelinde düzenlenen
Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini
takdim etti.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

2019’A GİRERKEN…

• Kendinize iyi baktınız mı?
• Kendinize zaman ayırabildiniz mi?
• Ailenizle akşamları aynı sofrada bir araya
gelebildiniz mi?
• Onlara hak ettikleri zamanı ayırabildiniz mi?
• Eşinizin, çocuklarınızın ve/veya anne,
babanızın gözlerinin içine bakıp onların hislerine, mutluluğuna veya hüznüne ortak olabildiniz mi?
• Onları mutlu edebilmek için elinizden geleni
yapabildiniz mi?
• Aileniz sizin mutlu olmanız için neler yaptı?
• Arkadaşlarınızla çay içip sohbet edecek fırsatınız oldu mu?
• Yeni arkadaşlar edinip yeni insanlar tanıyabildiniz mi?
• Geçen seneden bu sene için kurduğunuz
hayallerinizin ne kadarını gerçekleştirebildiniz?
• Hedeflerinize ulaşabildiniz mi ve onlara
ulaşabilmek için ne kadar çaba harcadınız?
• Akşamları başınızı yastığa koyduğunuzda
kendi kendinize ‘’Bugün benim için nasıl bir
gündü, neler öğrendim, maddi – manevi neler
kazandım; neler kaybettim, insanlara neler kattım?’’ vb sorgulamalarda bulundunuz mu?
• Bu sene sizin ve sevdikleriniz için nasıl bir
seneydi; 2019’dan neler bekliyorsunuz?

Bu soruları yanıtlayıp yorulduktan sonra sizlerle
bir de şöyle bir şey yapalım. Elinize iki adet boş
kağıt ve kalem alın. Kağıtlardan ilkini 2018 yılını
değerlendirmek, ikincisini ise 2019 yılı için plan
oluşturmak için kullanacaksınız. Başlık isimleri
size kalsın. Bu arada bunu bireysel olarak ya da
aileniz ve iş arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz.
İlk kağıdı çizgiyle dörde bölün; birinci kısım
hedefler, planlar ve hayaller, ikinci kısım planlarınıza ulaşmak için attığınız adımlar ve sergilediğiniz çabalar, üçüncü kısım ortaya çıkan
sonuç yani hedeflerinize ulaşıp ulaşamadığınız,
son kısım ise hissettikleriniz olsun. İlk kısma
bütün hayallerinizi, planlarınızı teker teker alt
alta yazın ve her bir planınızın yanındaki sütuna
o planınızla/hayalinizle ilgili attığınız adımları,
yanındaki sütuna sonuçlarını, en son sütuna ise
size hissettirdiklerini/ne hissettiğinizi yazın ve
bütün bir tabloyu karşınıza alın ve 2018’in genel
bir değerlendirmesini yapın.
İkinci kağıtta da aynı şekilde ama bir farkla, bu
sefer beşe bölün. İkinci sütuna atmayı planladığınız adımları yazın, üçüncü kısmı boş
bırakın çünkü oraya bu sefer attığınız adımları veya yapmadıklarınızı/yapamadıklarınızı
yazacaksınız, sonuçlar ve hissettikleriniz
kısımlarını da zaman geldikçe dolduracağınız
için oraları da boş bırakın ve bu kağıdı saklayın,
ilerleyen dönemlerde ilk kısma eklemeler de
yapabilirsiniz elbette. Bu tablo sizin hayatınızı
belli bir düzene sokarken, kendinizle ve hayatınızla ilgili de farkındalığınız artacaktır.
Böylece belki de 2019 senesinin sizin için daha
verimli geçmesi için anlamlı bir çaba ortaya
koymuş olacaksınız. Şimdiden herkese mutlu
yıllar diliyorum.

Şimdi hepimiz birkaç dakikalığına arkamıza
yaslanalım, gözlerimizi kapatalım ve geçirmiş
olduğumuz son bir yılı bir film şeridi gibi
gözlerimizin önünden geçirelim…

Aralık 2018

Neler ilişti gözlerinize? Sizce nasıl bir sene geçirdiniz? Güzel bir
seneyi mi yoksa sıkıntılı bir seneyi mi geride bırakıyorsunuz?
2018 yılı ülkemiz ve dünya adına hiç kolay bir yıl olmadı, 2019
senesinin ise nasıl geçeceği meçhul. Peki bütün bunlarla birlikte
sizler kendi adınıza neler yaptınız?
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ŞAMPİYON’UN

ZİYARETİ
Avrupa Yıldız Bayanlar Boks
Şampiyonu Büşra Işıldar,
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ı ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde şampiyonluğunu ilan ederek Türk bayrağını dalgalandıran
Boksör Büşra Işıldar ve antrenörü Fikret Taşdemir,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı ziyaret
etti. Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu
gururunu Çekmeköy’e yaşatan boksör Büşra Işıldar’a
hediye takdim eden Başkan Poyraz, genç boksöre
spor hayatında başarı dileklerini iletti.
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Çekmeköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan

Bu Dev Eseri

Derginiz

’ten Takip Edebilirsiniz.

Röportaj

Röportaj

daireden oluşan toplam 104 konut bulunmaktadır.

SİTEDE YAŞAM

İstanbul’un tüm keşmekeşinden uzak bir site
hayal edin. Göleti,
havuzu, futbol/basketbol sahaları ile uçsuz
bucaksız ormanları
çevreleyen, tabiatın
tam ortasındaki bir
kaçış yeri olan Göl
Konakları’na misafiriz
bu ay. Site yöneticiliğini büyük bir özveri ve
disiplinle sürdüren
Nihat Özdil ile Göl
Konakları’ndaki yönetim anlayışını ve site
yaşantısını konuştuk.

Nihat Bey’i
tanıyabilir miyiz?
56 Yaşında, evli ve
2 çocuk babasıyım.
1963 Yılında Ankara’da
doğdum. İlkokul ve ortaokuldan sonra Ankara Ulus Endüstri Meslek
Lisesi Elektrik bölümünü
bitirdim. 1980 Yılında Hava Teknik Okullar
Komutanlığında öğrenci
olarak başladığım askerlik hayatım süresince,
muhtelif birlik ve karargahlarda görev yaptım.

Kaç yıldır site yönetimindesiniz? Yönetim ekibiniz kaç
kişiden oluşuyor?

Her anı ile gurur duyduğum ve yaptığım her
görevi benliğimde dolu
dolu yaşadığım askerlik mesleğim süresince
şerefle taşıdığım üniformamı, 2006 yılı mart
ayından itibaren çıkartarak emekli oldum.
2006-2007 yılları arasında kitap basım, yayın,
dağıtım ve muhtelif iş
kollarında deneyimler
edindim. 2007 yılı ağustos ayından itibaren Göl
Konakları Sitesi İşletme
Müdürlüğü
görevine

başladım ve halen
devam etmekteyim.

Siteniz ne zaman
kuruldu ve kaç blok
ile daireden
oluşmaktadır?
Yaklaşık 35 Dönüm arazi
üzerinde kurulu olan
sitemizin 20 dönüm
yeşil alan ve 1 dönüm
civarında gölet bölgesi mevcuttur. 2002 yılı
başında sakinlerimizin oturmaya başladığı
sitemizde 80 villa ve 24

11 yılı aşkın bir süredir bu görevi
yürütüyorum, yönetim ekibi bu
yıla kadar 5 kişilik bir kadrodan
oluşmaktayken, bu yıl bu sayı 3
kişi ile sınırlandırılmıştır. 1 Ocak
2018 tarihinden itibaren özel bir
yönetim firmasından destek almaya başladık. Kurumsal bir yapı
altında, her alanda kendi uzman
kadrosuyla daha bilinçli ve kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde

sitemize hizmet vermeye devam
etmekteyiz. Yönetim kurulumuz
sakinlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde mutlu bir yaşam
sürmeleri için çalışmakta, bu
inançla hareket etmekteyiz.

Yönetim kurulunu belirlerken
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Yönetim Kurullarımız genelde
gönüllülük ilkesi çerçevesinde
oluşmaktadır, bu gibi hizmetler
aslında hayli zor ve özveri gerektiren görevler olduğundan,
görev alan sakinlerimiz, kendi
işine, ailesine ayıracağı zamandan feragat ederek, ilaveten site
işleri ile uğraşmak durumunda kalıyorlar. Bugüne kadar,
hepsi birbirinden değerli ve
seçkin kişilerin oluşturduğu
muhtelif yönetim kurulları ile birlikte çalıştım ve
halen çalışmaya devam

ettiğim için son derece mutluyum. Ayrıca yönetim firmasının
desteği de bize ayrı bir ivme ve
güven kazandırdı. Alanlarında tecrübeli güvenlik, teknik ve hizmet
personeli ekibimizle sitemiz ve
sakinlerine hizmet vermekten
onur duyuyoruz.

Sitenizde site sakinleri ve
çocuklar için sosyal tesis var
mı?
Sitemizde, yüzme havuzu ve
müştemilatı ile çocuk parkı, voleybol-basketbol sahaları ve tenis
kortu sakinlerimizin kullanımına
sunulan tesislerimizdir.

Toplumumuzda çok yaygın bir cümle olan “ev alma
komşu al” sözüne istinaden
sitenizde komşuluk ilişkileri
sorsak?
Site sakinlerimizin hemen hemen hepsi iyi eğitim almış, iş
adamı, üst düzey yönetici,
doktor, avukat, bankacı,
eczacı, öğretmen vs. gibi
birçok meslek grubundan

Röportaj

saygın kişilerdir. Sitemiz bu anlamda uyumlu ve huzur dolu
yapısıyla örnek siteler içerisindedir.

Site sakinlerinden en çok
hangi yönlerde övgü veya
eleştiri alıyorsunuz?
Hizmet sektörü oldukça meşakkatli ve bir o kadar da özveri
gerektiren bir iş koludur, memnuniyet seviyesi ne kadar yüksek
olursa başarınız da bununla doğru
orantılıdır. İnsan olarak doğamız
gereği algılarımız, beklentilerimiz,
tepkilerimiz farklı farklı olabiliyor, aldığımız övgülerin yanı sıra
zaman zaman eleştiri aldığımız
da mutlaka olmaktadır, ancak bu
eleştiriler bizi daha doğru ve kaliteli hizmet yönünde her zaman
pozitif olarak yönlendirmiştir.

Sitenizin geleneği haline
gelen tüm site sakinlerini bir
araya toplayan bir aktiviteniz
var mı?
Sakinlerimizin zaman zaman toplu yemek, kahvaltı, vs. gibi organizasyonlarda, küçük gruplar halinde sitemizin kafesinde
bir araya gelip hoşça zaman
geçirmesi, son günlerdeki en güzel eğlence ve sosyal aktivitelerdendir.

Sitenizin ormanla çevrili olmasının avantaj ve dezavantajları var mı?

Duvarlarla çevrelenen
blokların mahalle kültürünü
öldürdüğü düşünülüyor. Siz
bu görüşe katılıyor musunuz?
Mahalle kültürü, millet olarak bizim önemli değerlerimizdendir,
ancak her yönüyle gelişim içindeki bir dünyada yaşıyor olmak beraberinde bizlerden bazı değerlerimizi de alıp götürmektedir.
Anadolu’da ve özellikle küçük
beldelerde bu kültür halen yaşıyor
ve yaşatılıyor olsa da büyük şehirlerde özellikle çok katlı yapılardaki yaşam, mahalle kültürünün
unutulmasına sebep oluyor. Tarih
boyunca insanlar, kendisi ve aileleri için daha güvenli yaşam alanları arayışı ile hareket etmiş, etmeye de devam etmektedir. Bu
kaygılar, insanları zamanla site
yaşamına yönlendirmiş olmakla
birlikte, günümüzde aslında her
site kendi içerisinde bir mahalle konumundadır. Bu kültürü site
içerisinde de yaşayıp yaşatmanın
ve çocuklarımıza bu kültürü aşılamanın bizlere düşen en önemli
görevlerden birisi olduğu
inancındayım.

1981 yılından bugüne kadar Çekmeköy ilçesi sınırları içerisinde
yaşamaktayım,
geriye
doğru dönüp baktığımda, zaman
içerisinde hızla değişen ve modern bir merkez haline gelen
ilçemizin, her yönü ile İstanbul’un
en önemli değerlerinden birisi
haline geldiği aşikardır. Çekmeköy’e ve Çekmeköylülere hizmet
eden, bugünlere gelmesinde
en büyük paya sahip olan başta
Belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere, emek veren herkese
şükranlarımızı sunar, derginizde
bu ay sitemizi konuk ettiğiniz için
teşekkür ederiz.

İlçemizde yer alan bir site
yöneticisi olarak Çekmeköy’ün gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Röportaj: Engin ERKÖSE
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sakin bölgelerden birinde olup
ormanlık alana yakınlığı ile de
doğa ile iç içe bir yapıya sahiptir.
Temiz havası ve huzurlu ortamı
insanı her yönüyle mutlu etse de
çevremizdeki ormanları hoyratça,
bilinçsizce kullanan insanlar söz
konusu.

Aralık 2018

Aralık 2018

Sitemiz, Çekmeköy İlçesi Mimar
Sinan Mahallesi sınırları içerisinde,
çevre yollara ve ilçe merkezlerine ulaşım için oldukça yakın,
konuşlandığı yer itibariyle en

Röportaj

Gönül Bahçesinden

HOBİ BAHÇESİ

katılımlarının sağlanması
amacıyla kurulan bahçede
yetiştirilen ürünler günlük
ya da stoklanarak ihtiyaç
olduğunda tüketilmektedir.

Hobi bahçeleri, özellikle şehir hayatından sıkılan, yoğun iş
temposu ya da başka gerekçelerle
müstakil bahçeli evlerde yaşayamayan, yeterli mali güce sahip
olmayan kişilerin, şehir merkezinde ya da şehir merkezine yakın
yerlerde oluşturulan bu bahçelerde aile ve dostlarıyla birlikte stres
atması için uygun ortamlardır.
Hobi bahçesini kiralayan kişi,
genellikle 1 sene boyunca bu
araziyi, zirai tarım ilacı, kimyasal
gübre ve benzeri unsurları kullanmadan, istediği çiçek bahçesini
kurmak için veya evinde tüketeceği sebze ve meyveleri üretmek

İlk ve orta öğretimde eğitim gören
çocukların erken yaşta toprak ve
doğayla bütünleşmeleri için bazı
okullarda mini hobi bahçeleri oluşturulmaktadır. Çocuklara
görev ve sorumluluklar vererek
onlara küçük yaşta özgüven aşılamayı hedefleyen eğitmenler bu
çalışmaların çocuklar için oldukça
verimli olduğu kanaatindeler.

Sektörel anlamda trend olan
bu bahçe sayısı her geçen
gün artmakta, İstanbul başta
olmak üzere birçok şehirde hobi
bahçeleri genç yaşlı demeden talep
edilmektedir.

Hobi bahçeleri yalnızca çocukların gelişimi için değil psikolojik
sorunları olan veya zihinsel engelli
kardeşlerimizin rehabilitasyonları için de tasarlanmakta. İlaç
kullanmadan toplumsal yaşama

* Şehir yaşantısının stres ve temposundan uzak tutar,
* Doğal ortamda keyifli bir şekilde zaman geçirilmesini sağlar,
* İnsanların aile ve sevdikleriyle zaman geçirmesine
olanak sunar,
* İnsani ilişkileri güçlendirdiği gibi komşuluk ve
yardımlaşmayı da artırır,

Hobi Bahçelerinin
Avantajları Nelerdir?

* Bireylerin doğa ile baş
başa kalmasını sağlar,
* Doğal, katkısız sebze ve
meyve elde ederek ihtiyaç
duyulan ürünlere daha
kolay ulaşımı sağlar,
* Çocukların erken yaşta
doğayı tanımalarını sağlar,
* Sebze ve meyvelere daha
uygun bütçeyle sahip olmayı
sağlar,
*Psikolojik ve ruhsal anlamda terapi
kadar fayda sağlar.

Size En Yakın
Hobi Bahçesi Nerede?
İstanbul sınırları içerisinde Çekmeköy, Beykoz, Üsküdar, Pendik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Arnavutköy,
Küçükçekmece, Sultangazi gibi ilçelerde bu bahçelere rastlamanız mümkün.
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için kullanmaktadır. Gündelik
hayatın aksamaması için, bahçe
sahipleri gelemedikleri zaman,
görevli personeller aracılığıyla
bakım işlemleri aksamadan devam etmekte.

Aralık 2018

Aralık 2018

H

obi bahçeleri;
günümüzde; şehirli nüfusun hem katkısız sebze
ve meyve üretebileceği hem de
kişiyi adeta terapi eden önemli bir
alternatif haline gelmeye başladı.
Genellikle tasarım ve altyapısını
belediyelerin hazırladığı, parçalara
bölünerek senelik kiraya verilen
10 ila 60 metrekare arasındaki arsaların bölümlere ayrılarak ilaçla-

ma, gübre vb. müdahale yapılmadan sebze, meyve hatta çiçek
yetiştirildiği, hatta aile ve dostlarınızla zaman geçirebileceğiniz
hobi bahçeleri, size ait bir bahçe
hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Sokağın Sesi

Sokağın Sesi

SOKAK
RÖPORTAJI
Kış geldi çattı. Her yıl karın yağmasını büyük bir
heyecanla beklerken bir yandan da ‘’Acaba bu
havada sokakta yatanlar ne yapıyorlardır?’’ diye
düşünmeden de edemeyiz elbet. İçimizden,
“Allah sokakta kalanlara güç-kuvvet ve sabır
versin’’ diye dua ederiz. Yurt dışındaki kadar
olmasa da ülkemizde de –bilhassa İstanbul’daazımsanmayacak sayıda vatandaşımızın sokakta
yaşam mücadelesi vermeye çalıştığı yadsınamaz
bir gerçek. Peki, neden bu kadar insan sokakta yaşıyor? Gerçekten hepsi ihtiyaç sahibi mi?
İçlerinde yakınları tarafından sokağa terk edilenler de yok mu?
Sokağa çıktık ve Çekmeköylülere sorduk:
Havaların soğumasıyla daha çok dikkatimizi çeken, içimizi sızlatan sokakta
yaşayan vatandaşlarımızın durumunu
nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaş
olarak bizler neler yapabiliriz?

Serap ÖZTAN
50 Yaşında
Gençler bakmadığı
için, devlet ihtiyaç
sahiplerine her an
ulaşamadığı için
sokakta kalıyor insanlar. Şimdiki gençler
yaşlılarla uğraşmak
istemiyorlar. Yük görüyorlar
anne-babayı, Bence temel sebep bu.

Hamza KAYA
23 Yaşında
Maddi sıkıntı ve geçimsizlikten dolayı
bu kadar çok sayıda insan sokakta
yaşam mücadelesi veriyor. Kiraların artması, işsizlik, aile bağlarındaki çözülmeler de
sebep olarak gösterilebilir. Yardım kampanyası düzenleyebilir
ya da kimsesizler için korunaklı binalar inşa edebiliriz.

Adem BÜLBÜL
45 Yaşında
Çaresizliktendir diye
düşünüyorum. Yaşlı
evleri, bakım
evleri gibi
mekanlarla bu tür
insanlara sahip çıkılması lazım. İnsanlar sahipsiz çünkü.
Kimse karda kışta birileri sokakta
kalsın istemez. İBB’nin sokakta
yatan vatandaşlara kapılarını açtığını
biliyorum. Bunlar sevindirici tabi ki.
Hem yediriyorlar hem de giydiriyorlar. Maddi durumu iyi olan insanların
da yiyecek, giyecek ve sağlık konularında ihtiyaç sahiplerine daha çok
destek olması lazım.
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İsmet Dursun
ÇAKIROĞLU
63 Yaşında
Piyasa şartlarıyla
alakalı olduğunu
düşünüyorum. Sokakta kalan vatandaşları
hemen kaymakamlığa
bildirmemiz gerekiyor.

Tahir APAYDIN
25 Yaşında
Hem maddi durum
yetersizliğinin hem de
psikolojik nedenlerin
bu duruma sebebiyet
verdiğini düşünüyorum.
Ne de olsa devletimizin
açtığı bir sürü kapı var. Kimi
insanlar girmek istemiyor bu tarz
ortamlara yaşanmışlıklarından dolayı. Çocukların ilgisizliği de var tabi. Biraz daha duyarlı
olabiliriz vatandaş olarak. Yardıma muhtaç,
sokakta yatan kimseleri ihbar etmek değil de
onları ikna etmeyi deneyebiliriz. Doğru yönlendirmelerde bulunmamız şart.
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Ali ÖZTAN
53 Yaşında
Bir atasözümüz var,
bilmem bilir misiniz? Bir ana baba
10 evlada bakar, 10
evlat 1 ana – babaya
bakamaz. Evlatların, bazı
şeyleri çok olduğu için
bahane edip birbirinin omzuna atmalarından dolayı da dışarıda kalan
yaşlılarımızın olduğuna inanıyorum. Aile
bağları, gelin-damatların olaya müdahil
olması ve kişilerin kendi içinde anne babayı
hayatının dışında tutma kapasitesi de var
ise evlatlar büyüklerini yok sayabiliyor, ben
ona yoruyorum.

Remziye CANKATAR
48 Yaşında
Bazı insanlar sokağa alışkın.
Evde o insanı tutamazsınız.
Bunun yanında ailesi
tarafından sahip çıkılmayan
insanlar da var. Karşı tarafta
çok görüyorum cami kenarlarında, şadırvanlarda yatanları. Dediğim
gibi kendi isteğiyle, alışkanlıktan ötürü sokakta
yatan insanlar çok. Diğer insanları da belediyemiz
kış günü kendi tesislerinde, kapalı alanlarda misafir
ediyor. 45 yaşında, kendi isteğiyle sokaklarda yatıp
kalkan bir kişiyle konuşma fırsatım oldu. 3 çocuğu
ve eşi hayatta olmasına rağmen kendi iradesiyle
dışarıda kalıyormuş. Neden böyle bir tercihte
bulunduğunu sorduğumda da özgürlük şeklinde
yanıtlamıştı. Elektrik, su, doğalgaz, ev kirası derken
adam bunalıma girmiş. Hiçbir şeyi karşılayamayınca bir köşede yatıp insanlardan para almak daha
iyi gelmiş ona. Alışmış olan vatandaşları bu düzenden vazgeçiremezsiniz. Dışarıda kalan insanları bir
araya toplayıp kış geçene kadar bir yerde barındırmak lazım ki var, büyük şehir belediyesi veriyor bu
hizmeti zaten.

Zeynep Nurten
ŞİMŞEK
68 Yaşında
Türkiye’nin durumuna
bağlıyorum. Kendi
isteğiyle kalanların
da ruhsal problemleri
olduğunu düşünüyorum.
Bir atasözümüz var: Baba
oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. Herkes tek
yaşamayı, hür yaşamayı nimet zannediyor.
Bize ters bunlar.

İsmail ARSLAN
38 Yaşında
Sokakta yaşamak kendi tercihi olan da var çocuklarının
başından atması sebebiyle o
hale düşen de. Çalıştığım yerin
yanına gelen bir amcamız var.
Yemek veriyoruz ara sıra. Tek
başına kalıyor, kendi evi var ama
çocukları bakmıyor. Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç biri. Sürekli burada oturuyor. Vatandaş
olarak duyarlı olmamız lazım tabi ama kimseye
bir şey de söyleyemiyorsunuz. Herkesin ayrı bir
düşüncesi var, güvenmek çok zor geliyor insanlara
bu devirde.
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na rağmen, görünür ışığın % 2,3’ünü soğurduğu için
çıplak gözle görülebilir, ancak yine de saydam olan bir
malzemedir. Ağ yapılı olmasına rağmen grafenin altılı
halkaları o kadar küçüktür ki, bir helyum atomunun
bile bu halkalardan geçmesi mümkün değildir.

Günümüzde ve
Gelecekte Grafen Uygulamaları
Birden fazla eşsiz özelliğe sahip bir malzeme olarak
grafenin kullanım alanları sınırsızdır. Tenis raketleri,
golf çubukları gibi spor malzemeleri, otomobil ve uçak
gövdeleri, rüzgar tribün kanatları grafen içeren polimer nanokompozitlerden üretilmeye başlanmıştır.
Gece görüşü sağlayabilen akıllı kontak lensler, akıllı
etiketler, su geçirmezlik, kurşungeçirmezlik, filtrasyon
gibi önemli uygulama olanakları deneme aşamasındadır. Yakıt pilleri, güneş enerjisinin depolanması,
süper kapasitörler, elektronik devreler, nanoçipler,
esnek bilgisayarlar ve cep telefonları, televizyon ekranları yapımında
grafenin kullanım olanakları hızla
yayılmaktadır.

sanın üzerine koymuşlar, üzerine yapışkan bir bant
yapıştırdıktan sonra, bandı grafit yüzeyinden hızla
çekerek bir tabaka grafeni ayırmayı başarmışlar, daha
sonra özelliklerini incelemişlerdir.

Grafenin Özellikleri
Bir kağıdın üzerine kurşun kalemle bir çizgi çizersek
bir grafen yaprağı elde etmiş oluruz. Bir başka ifade ile
milyonlarca grafen tabakası bir araya gelerek kurşun
kalem yapımında kullanılan grafit adı verilen allotropa
dönüşür. Grafen dünyada bilinen en ince iki boyutlu
malzemedir. Karbon atomlarının altılı halkalar halinde

Kaynakça;
The Home of Graphene, http://www.graphene.manchester.ac.uk/
Two dimensional Atomic Crystals, K.S. Novoselov, et al.Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 102 (2005), p. 10451
The global growth of graphene, Nature Nanotechnology 9, 726–730 (2014) doi:10.1038/nnano.2014.229
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Periyodik Tablo’nun 6 numaralı elementi Karbon
(C) eşsiz özelliklere sahip bir elementtir. Karbon
elementini oluşturan C atomları en dış yörüngelerindeki elektronlarını ortaklaşa kullandıkları
kovalent bağlarla birbirlerine bağlanarak, uzayda
çok farklı şekillerde dizilebilmektedir. C atomlarının uzay dizilişindeki farklılık, fiziksel özellikleri birbirinden farklı ‘Karbonlar’ elde etmemizi
mümkün kılar. Bunlara karbonun allotropları adı
verilir.
Elmas ve grafit karbon elementinin ilk çağlardan beri
bilinen allotroplarıdır. Elmasın üç boyutlu ağ şeklindeki yapısında elektronlar yapı içinde hareket edemez,
böylece elmas çok sert ve elektriksel iletkenliği olmayan bir yapıya sahip olur. Grafitte karbon atomları
altılı halkalar halinde, hareketli elektronlara sahip iki
boyutlu tabakalı bir yapı meydana getirir. Bu sayede
grafit yumuşak ve elektriksel iletkenliğe sahip bir malzeme özelliği gösterir. 1985’te, Karbon atomlarının 56,
60 ya da 70 C atomu içeren moleküler yapıda ‘Karbon
toplar’ oluşturduğu bulunmuş, bu buluş 1996 Nobel
Kimya ödülünü almıştır.
Araştırmacılar, çok saf bir grafit kristali alarak ma-

el ele tutuşarak oluşturduğu düzlemsel bir yapıya sahiptir. Bu yapısı sayesinde grafen olağanüstü fiziksel
özelliklere sahiptir.
Grafen, bal peteği şeklindeki yapısı ile şu ana kadar belirlenmiş en dayanıklı malzemedir. Örneğin
çekme dayanımı (130000 MPa) normal çeliğin çekme
dayanımından (300 MPa) yaklaşık 400 kat daha fazladır
(bkz. Şekil 3). Tek bir atom kalınlığında bir yaprak halinde olduğu için
çok hafif ve çok esnektir. Bir metrekaresinin ağırlığı sadece 0.77 miligramdır. Yoğunluğu 2 gcm-3’dür.
Altılı C halkaları içinde serbest
olarak dolaşan elektronlar sayesinde
grafen bakır metali kadar iyi bir elektriksel iletkenliğe ve bakırdan on kat
daha fazla termal iletkenliğe sahiptir.
Grafen bir atom kalınlığında olması-

Yaklaşık altı yıl önce grafenin
endüstriyel üretimi ABD’inde bazı firmalar tarafından başlatılmıştır. Bugün farklı ülkelerde
pek çok şirket grafen üretimi yapmaktadır. Halen kilogram fiyatı 240 ABD doları olan yüksek kalite grafenin
2017’de dünya genelinde yıllık grafen üretiminin yaklaşık 273 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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GRAFENİN
ÖYKÜSÜ

Grafenin
Endüstriyel Üretimi

Haber

Haber

BAŞKAN POYRAZ’IN

VETBÜS ZİYARETİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları için hayata geçirdiği proje aracı ‘Vetbüs’
Çekmeköy’e gelerek hayvanları
sağlık taramasından geçirdi.

Vetbüs’te görevli veterinerler 2 gün boyunca 12.00 ile 15.00 saatleri arasında ilçede
bulunan hayvanların sağlık kontrolünü
gerçekleştirdi. Vetbüs’te görevli veteriner
hekimler, hem sokak hayvanlarını hem de sahibi olan hayvanları tek tek sağlık taramasından geçirdi. Veterinerler sokak hayvanlarına
kuduz aşısıyla birlikte iç -dış parazit tedavisi,
ayakta tedavi gibi yöntemler uyguladı.
Başkan Poyraz, Doğa Park önünde sokak
hayvanlarını tedavi eden veteriner ekibi ziyaret ederek kendilerine teşekkür etti:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen VETBÜS Projesi ile binlerce sokak hayvanı ve vatandaşlarımızın evlerinde besledikleri evcil hayvanlara ücretsiz
olarak tedavi imkanı sunuyor. Geçtiğimiz ay
da ilçemizde yine bu noktada yüzlerce hayvanı tedavi eden VETBÜS ekibi ilçemizde yine
misafirimiz oldu. Kıymetli veterinerlerimize
özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.”

MİMAR SİNAN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi çalışmalarını
yerinde inceledi.
Çekmeköy Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan
Caddesi üzerindeki mülkiyeti belediyeye ait olan arsada
yükselen Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmalar
devam ediyor. 1.679 m2’lik parselde; 550 m2’lik sağlık
tesisi ile bahçesinde çocuk oyun alanının da bulunduğu
yeşil alan ve otopark da yapılacak. Mimar
Sinan 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
başlayan inşaat çalışmalarının kısa bir
süre içinde tamamlanarak binanın Sağlık
Bakanlığı’na teslim edilmesi hedefleniyor.
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Mimar Sinan Aile Sağlığı inşaatına giderek çalışmalar hakkında bilgi alan
Başkan Poyraz, “İlçemizde yatırımlar hız
kesmeden devam ediyor. Bu aile sağlığı
merkezi ile bölgedeki ihtiyacı karşılamış
olacağız. Alemdağ’da yapımında sona gelinen devlet hastanemiz de yakın bir zamanda hizmete
açılacak inşallah” dedi.

139

Zeliş’in Mutfağı

Zeliş’in Mutfağı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Zeytinyağlı
Yer Elması
Malzemeler:

1 kilo yer elması, 2 adet havuç,
1 adet kuru soğan, 1,5 yemek
kaşığı pirinç, yarım limon suyu,
1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı
kaşığı toz şeker, dereotu, tuz.

Yapılışı:
Soğanları zeytinyağında kavuruyoruz, yuvarlak doğranmış
havuçları ekliyoruz. Daha sonra
kabukları soyulan ve doğranan yer elmalarını tencereye ilave edip kısık ateşte kendi suyuyla pişiriyoruz.
Limon suyu, üzerini geçecek kadar sıcak su, pirinç
tuz ve şekeri ekliyoruz. Pirinçler yumuşayana dek

yemeğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Ocağın altını
kapatıp soğumaya bıraktığımız yemeğimizin üstünü
dereotuyla süsleyip soğuk servis ediyoruz. Afiyet
olsun.

En Pratik Meze:

Havuç Tarator
Malzemeler:

6 adet havuç, 2 diş sarımsak, 1,5 bardak süzme
yoğurt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz.

Yapılışı:
Genişçe bir tavada sıvıyağını kızdırıyoruz.

Balkabağı Çorbası
Malzemeler: 5 su bardağı tavuk suyu, 1,5 çay kaşığı
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Yapılışı: Derin bir tencereye tavuk suyu, bal kabağı
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tuz, 4 su bardağı püre haline getirilmiş bal kabağı, 1
yemek kaşığı maydanoz, 1 adet kuru soğan, yarım
çay kaşığı kekik, 1 diş ince kıyılmış sarımsak, yarım su
bardağı krema, 5 adet karabiber.

püresi, yemeklik doğranmış kuru soğan, sarımsak
ve baharatları ekleyip yarım saat kadar kısık ateşte
pişirelim. Tüm malzemeyi pürüzsüz bir hal alana kadar blenderdan geçirelim. Tekrar tencereyi ocağa alıp
yavaşça kremayı ilave edip 5 dakika kadar pişirelim.
Çorba kasesine döktüğümüz çorbamızın üzerini maydanoz ile süsleyelim, afiyet olsun.

Havuçlarımızı rendeleyip yağda soteliyoruz ve
soğumaya bırakıyoruz. Ayrı bir kapta yoğurt,
sarımsak ve tuzu harmanlıyoruz. Soğuyan
havuçları yoğurda ekleyip karıştırıyoruz. Servis
etmeden önce üzerini zeytinyağı veya ceviz ile
süsleyebilirsiniz, afiyet olsun.
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1. Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik
tetik.

2. Tarla, bağ ve bahçelerde kuşların zarar vermesini
önlemek için konulan, insana benzer kukla.

3. Yasa.
4. Zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok
yıllık, yumrulu bir kır bitkisi, mahmur çiçeği.

5. Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme
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7. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü.
8. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç,

altına alarak oturma biçimi.

1
4
8
9
2
5
6
7
3
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6. İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir
ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı
kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini
çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları
belirleme, ad çekme.

Bir önceki sayının yanıtları:

9. Gönlü olmadan, isteksiz yapılan.
10. Silahlı soygun yapan, yol kesen kimse.
11. Parlak olmayan, mat.
12. Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun
13. Dış saha.
1 7 5
14. Adı sanı bilinmeyen.
4 2kişi.
6
15. Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen
8 9 3
16. Silah kullanmada usta olan kimse.
9 6 8
17. Yorgunluğu gidermek için duraklama.2 1 4
18. Yılmış, korkmuş olan.
5 3 7
4 9
19. İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin 6bütünü,

8
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