Değerli Çekmeköylü Hemşehrilerim,
Bundan on yıl önce karşınıza bir takım vaatlerle çıkarak sizden
Çekmeköy’ün yönetimini talep ettik. Çok zor bir işe talip olduğumuzu
biliyorduk. Bu zor işi ancak sizlerin desteği ve duasıyla başarabileceğimizi
de biliyorduk. 2009 yılında Çekmeköy’ü üzerine titreyip büyüteceğimiz
bir emanet olarak bize verdiniz. İşte o günden bu yana yaşadığımız kentin
her caddesini, her sokağını imar etmeyi; ilçemizde yaşayan her bireyin
sorunlarıyla ilgilenmeyi kendimize şiar edindik.
İlçemizin eksiklerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit ederek yola çıktık.
Kurumsallaştık; yeni okullar, kültür ve gençlik merkezleri inşa ettik.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için eğitim projelerinin
içinde yer almanın yanında yeni projeler üretmeyi de ihmal etmedik.
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2014 yılında tekrar bu kutlu emaneti bize verdiniz. Biz de sizden aldığımız
bu güçle daha azimli ve daha kararlı bir şekilde sizlere hizmet sunmaya
devam ettik. Böylece çıraklık döneminden kalfalık dönemine geçtik.
Bu dönemde yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte birçok proje hayata
geçirdik. Hazırladığımız projeler sadece ülkemizde değil yurt dışında
da duyularak yoğun ilgi gördü. Projelerimizden ikisi Cumhurbaşkanlığı
Himayesi’ne layık görüldü. Programlarımızda Cumhurbaşkanımızı, Nobel
Ödüllü Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ve daha birçok bilim, siyaset
ve kültür sanat insanını ağırladık. Bu projelerde ilçemizin ve ülkemizin
geleceğini inşa edecek çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinden
büyük gurur duyuyoruz.
Aziz Hemşehrilerim,

youtube.com/c

ekmekoybeledi

www.cekmek

Her sabah aynı heyecan ve aynı aşkla uyanarak yollara koyulduk.
Sizleri kimi zaman evlerinizde kimi zaman da iş yerlerinizde ziyaret ettik.
Arzu ettiğinizde sizleri belediye binamızda ağırladık ve sorunlarınızı,
şikâyetlerinizi dinledik. Eleştiri ve önerileriniz, yaptığımız işleri tekrar
gözden geçirmemizi sağladı.
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31 Mart 2019 tarihinde sandık başına gidiyoruz. Yaptığımız hizmetler
ve sizlerin gösterdiği teveccüh ile bir kez daha sizlerle yol yürümeye
hazırlanıyoruz. Yarım kalan projeleri tamamlamak ve on yıllık birikim ve
tecrübeyle sizlerle bir kez daha bir arada olmanın mutluluğunu, gurur ve
heyecanını yaşıyoruz.
“Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur” misali, çok şükür ki karşınıza
çıkabilmek için ilçemizde büyük izler bıraktığımıza inanıyorum. Bu on
yıllık süreçte belediye başkanı olmaktan öte sizlerle aramızda kardeşlik
ve dostluk hukukunun da oluştuğuna inanıyorum. Bu sayede Çekmeköy
daha yaşanabilir ve daha sıcak bir kent oldu. Aramızdaki bu bağ ilçemizi
daha iyi noktalara getirecektir. Sizin desteğinizle bu dönemde de ilçemizi
güzelleştirmek, kültür-sanat, altyapı, eğitim, şeffaf yönetim gibi her alanda
Çekmeköy’ü İstanbul’a model olabilecek donanıma getirmek için “önce
dost, sonra yol” düsturu ile bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.
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TEFRİKA DEĞİL, BİRLİK ZAMANIDIR!
Mevcut siyasal yönelimin asıl amacı kırıp dökmeden,
küskünlüğe yer açmadan, milli birlik ve beraberlik
bilincini yeniden harekete geçirmektir. Bu bilinç ise
belirli bir misyonun etrafında oluşan temayüllerin
sonucundan başka bir şey değil aslında. Birlik ve
beraberlik ruhuyla perçinleşmiş bu misyon ile geleceğe taşıyabiliriz bu nadide ülkeyi.
Böylesi zor bir dönemde elbette tartışmalar da
yaşanacaktır. Bu gayet doğaldır! Hatta diyebilirim ki
bu ülkenin tarihinde bu kadar tartışma ve müzakerenin yaşandığı döneme de muhtemelen az rastlanmıştır. En önemlisi de bu müzakere ve tartışmalar
elit bir düzeyle sınırlı kalmayıp kamuoyu nezdinde
olmaktadır. Bu kadar şeffaf ve bu kadar basit aslında
her şey…
Tefrika belasına düşenlerin de yok olup gitmeye,
tarih sahnesinden silinmeye mahkum olduklarını
bildiğimiz içindir ki yaşanan bunca tartışmanın zarar
veremediği bu birlik ve kardeşlik ruhu sayesinde
kurtuluşa ereceğimize olan inancımız tamdır.
Peygamber Efendimiz buyurmuyor mu “Sakın birbirinize düşman olup buğz etmeyiniz. Birbirinize
haset etmeyiniz. Birbirinizden yüz çevirip ayrılmayınız. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz” diye.
Bu sebeple günümüz insanlarının en çok ihtiyaç
duyduğu meziyetlerin başını çekiyor beraberlik ve
kardeşlik ruhu. Elbette hepimiz aynı şeye inanmak
zorunda değiliz ama saygı ile yaklaşmak ve birbirimizi saygı çerçevesinde dinlemek gerekiyor. Burada
bu işin şifresi de sanırım bu saygının ta kendisi…
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Biz insanları ırk, renk, soy ve cinsiyet ayrımına tabi
tutmadan aynı anlayışla kucaklamayı emreden bir
dinin mensuplarıyız. Birbirine kötülük ederek sürekli anlaşmazlık çıkaran bir din değil bu din. Bu dinin
inananları da tefrikaya düşecek kadar akılsız olamaz.
Ancak biliyoruz ki, birlik ve beraberliğin olmadığı
yerde tefrika da olacaktır.
Tefrika’nın girdiği cemiyetler, itimatsız, emniyetsiz, merhamet yoksunudur. Tek çare tefrikaya düşmeden, birlik ve beraberlik ruhu ile kardeşçe yaşamayı becerebilmektir.
Bu minval üzere her birimiz elimizden geldiğince
maddi-manevi tüm unsurları seferber etmeli, güzelim ülkemizin üzerinde oynanan oyunların farkında olarak yaşanması muhtemel tüm oyunları gidermek adına gece gündüz demeden çalışmalıyız.
Özellikle de fitne ve fesada yol açacak her türlü hal
ve davranıştan uzak durarak birliğimizi, dirliğimizi
her daim muhafaza etmeyi başarabilmeliyiz.
Yaklaşan seçimde bu millet seçimini ve tercihini
elbette yapacak. Önemli olan bu birlik ve beraberlik ruhu ile adımların kardeşlik düsturu içinde atılmasıdır.
Sözün özü, “Yaklaşan seçimlerin sonucu ne olursa
olsun, hem ülkemiz hem de Çekmeköy’ümüz için
şimdiden hayırlı olsun...”
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Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
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MAZLUMA OMUZ VERMEK…
Çare mi gözyaşları bir tarihin ağıdına?
Gölgesine yıldırımlar mı düştü
Nasırlaşmış kalplerin?
Neden bu kadar mahzun, çaresiz…
İnsanlığın nasibi yok mu?
Baharı mı yitmiş ümitlerin…
Gazze, Arakan, Suriye, Kudüs, Afganistan, Yemen ve Doğu Türkistan…
Kaç şiir yetişir yaşanan zulmü duyurmaya?
Kaç ağıt gerekir mazlumun ahını almak için?
Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen toplama kamplarında yüz binlerce Doğu
Türkistanlı tutuluyor. Müslümanları, dini inkar ettiklerini deklare eden bir belge
imzalamaya mecbur ediyorlar. Doğu Türkistan kıyameti yaşıyor. Doğu Türkistan o halde ki, cenazesinin kaldırılmasını bekleyen bir ölüden farksız…
Bu sözler, Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’e ait. Namazın,
orucun, tesettürün, caminin, en önemlisi de şehadetin yasaklandığı bir
coğrafya var ki orası Doğu Türkistan, ata yurdumuz… Bu acı tarifsiz… Bu acı bizi
sandalyemizde, koltuğumuzda rahat oturtmamalı, bu acı harekete geçirmeli
Allah’ın isminin yasaklandığı anlayışa karşı her bir Müslüman’ı…
Türklerin İslamiyet’le tanışmasını sağlayan, bu ülkeyle olan gönül bağı hiç kopmayan Doğu Türkistan’da, yıllardır sistematik bir şekilde Müslümanlara işkence
yapılıyor. Zira bölge, yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından oldukça zengin
olduğu için Çin’in bu coğrafyada kuracağı yerel hakimiyet oldukça önemli. Öyle ki böylesine stratejik öneme sahip toprakların üzerinde Müslüman
Türklerin yaşaması komünizm ile yönetilen Çin Halk Cumhuriyeti için büyük bir
tehdit. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için ise tek bir yol var: Demografik yapıyı
değiştirmek. Bunu da binlerce Müslüman’ı katlederek yapıyor. Lakin zulüm
ölümden öteye de geçiyor Müslümanlar için… Camiye giden Türkleri fişleyen,
başörtüsü yasağı getiren, Kur’an’ı yasaklayan, yurtdışına çıkış yapan yurttaşlara
işkence yaparak toplama kampına gönderen, mahaller arasında kimlikle giriş
çıkış yapılan, akla gelecek her türlü bahaneyle Müslümanlara zulmeden Çin,
Türklerin hem dini hem de kültürel kimliklerini yok etmek için elinden geleni yapıyor. Bize düşen işlerimizi bihakkın yapmaktır. Elbette hiçbir sömürüye,
ezaya ve cefaya sessiz kalmayacağız. Mazlumların sesini dünyaya duyurabilmek
için siyaset, ekonomi ve sosyal sahalarda güçlü olmamız gerekiyor.
Çekmeköy2023 dergisi olarak eğitimden sağlığa, spordan teknolojiye, ekonomiden tarihe birçok alanda önemli konu ve konuklara yer vermeye ve gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Dünya Radyocular Günü münasebetiyle
yıllarını radyoculuğa vermiş bir isimle, Adem Metan ile samimi bir röportaj
yaptık. Sesi, kalemi ve özgün işleriyle çok sayıda ödüle layık görülen Fatma
Beyza Tütüncüoğlu’nun sımsıcak yazısı da sizleri eski günlere götürecek. Oyunculuğu ve dik duruşuyla parmakla gösterilen deneyimli sanatçı Oya Başar,
annesine ev alabilmek için tek parmağıyla kitap yazan ve tüm engelli bireylere
umut aşılayan Rukiye Türeyen, hiç şımarmadan babasının mirasına sahip çıkan
Doğukan Manço röportajları ve Spor Pazarlama Uzmanı Handan Kaloğulları’nın yazısı da bu sayımızda sizlerle…
Keyifli okumalar…

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

@cekmekoy2023
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KATEGORİDE ANNE VE
BABA YAKLAŞIMLARI
1. İlgisiz, Olumsuz Aile Modeli

ANNE – BABAYIZ

NASIL BİR
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Aile Açısından:
Anne, anneliğe hazır değildir ve çocuğa alışamamıştır.
Çocuğa ilgi ve sevgi azdır.
Çocuk yoğun eleştiriye uğrar.
Çocuğun sorumluluğundan kaçış vardır.
Anne – baba çocuğa rol model olamaz.
Bu Ailede Yetişen Çocuk:
Dışa dönükse kızgın ya da saldırgandır.
İçe dönükse pasif ve siliktir.
Başına buyruktur, bencil ve şımarıktır.

2. Titiz, Üstünlük Kuran,

Aile Kavramı:
Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba,
çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur.
Toplum, ailelerden oluşur. Bu nedenle aile, toplumun
temeli olarak kabul edilir.
Sevgi, saygı, gelenek ve görenek gibi değerler
öncelikle ailede kazanılır. Aile; inançların, ahlaki
davranışların, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma
gibi değerlerin öğrenildiği yerdir.
Aile, bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan
beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim,
psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel
ihtiyaçların karşılandığı birincil yer ve çevredir.
Aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için
aile bireylerinin davranışları çok önemlidir. Anne ve
babaların davranışları sözlerinden daha etkilidir.
Çocuğun kendi kendini yöneten, yüksek benlik saygısına sahip, doyumlu bir birey olarak yetişmesi ve
gelişmesi anne ve babanın tutumlarına bağlıdır.

Baskıcı Aile Modeli (Otoriter)

Aile Açısından:
Aile çocuğu beğenmez, bitmez tükenmez nasihatler
verir.
Aile çocuğu başkaları ile kıyaslar.
Hatalarından ders alsın diye kötü davranır.
Aile çocuğun yaptığı her işe karışır.
Çocuk ne yapsa ailenin gözüne giremez.
Bu Ailede Yetişen Çocuk:
Savunucudur, suçunu kabul etmez.
Yardımlaşma duygusundan uzaktır.
Daha bağımlı ve zayıf ilişkiler sergiler.
Tedirgindir.
Kararsızdır.
Özgüven eksikliği görülebilir.

3. Aşırı Düşkün, Koruyucu Aile Modeli
Aile Açısından:
Çocuklarını aşırı derecede korur ve kontrol ederler.
Çocukların yapabileceği pek çok şey, anne – baba
tarafından yapılır ve çocuk şımartılır.
Bu Ailede Yetişen Çocuk:
Aileden ayrıldığında zorluk çeker.
Girişken ve atılımcı değildir.
Her istediğinin yapılmasını ister (bencildir).
Kendi işini yapamayan kişiliğe sahiptir.
Karar verme becerileri gelişmemiştir.

Köşe Yazısı

4. Karmaşık Aile Modeli

Aile Açısından:
Bu tür aile modelinde tutarsızlık ön plandadır.
Bazen koruyucu ama tutarsızdırlar.
Bazen titiz, bazen ilgisizdirler.
Bazen mükemmeliyetçidirler.
Eşler arasında çocuk yetiştirme konusunda anlayış
farkları vardır.
Genç ebeveynlerde ve ilk çocuk yetiştirmelerde ortaya
çıkar.
Ceza ve ödül tutarsızlığı olabilir.
Bu Ailede Yetişen Çocuk:
Asi, hırçın, inatçı,
İçine kapanık, pısırık,
Odaklanamama sorunu yaşayan (dikkat dağınıklığı
sorunu),
Yalan söyleme, kaypaklık ,
Görüş ve düşüncelerini aktaramaz.
Kendini bulmak isteyeceği yeni yönelimlere çok açıktır.

5. Normal Aile Modeli

Aile Açısından:
Bu tür aile modeli en sağlıklı modeldir.
Çocuklara hoşgörülü, güven verici ailedir.
Çocuklara ailede koşulsuz sevgi ve saygı gösterirler.
Düşünce ve paylaşımlarını desteklerler.
Anne – baba davranış ve tutumları birbiri ile tutarlıdır.
Gelişim kapasitesine göre davranırlar ve karşılık beklemezler.
Ortak etkinliklerde bulunurlar ve sorumluluk verirler.
Bu Ailede Yetişen Çocuk:
Sosyal ve duygusal anlamda daha yeterlidir.
Diğer bireylerle daha çok işbirliği içerisindedir.
Kendine güvenen, uyumlu, yaratıcı, sorumluluk sahibidir.
Sevilen bireyler olarak yetişirler.

ETKİLİ VE SORUMLU EBEVEYN
OLMANIN KAZANIMLARI
•
•
•
•
•
•
•

Çocuğa, ait olma duygusu aşılanır.
Sorumluluk duygusu kazandırılır.
Kendini değerli hissetme duygusu kazandırılır.
Zorluklarla mücadele duygusu öğretilmiştir.
Yeteneklerine saygı duyulmaktadır.
Toplum içinde söz hakkı alması sağlanmıştır.
Tutarlı disiplin uygulanmıştır.
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Haber

ETKİLİ VE SORUMLU EBEVEYN
OLMANIN BAŞARI KRİTERLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuğun ihtiyaçlarını sezer.
Uygun karşılıklar hazırlar.
Esnek davranışlar sergiler.
Davranışlarında kararlılık ve devamlılık sergiler.
Çocuğun isteklerine saygı duyulur ve dinlenilir.
Çocuk, başkalarının yanında eleştirilip küçük düşürülmez.
Yargılayıcı değildir.
Kabul şartlı değil, onay-takdir ile sürekli değer verir.
Ebeveyn hatasında ısrarcı olmaz, hemen düzeltme yolunu arar.

ETKİLİ VE SORUMLU EBEVEYN
İÇİN TAVSİYELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ebeveynler yeniliklere açık olmalı.
Daha fazla kitap okumalı, daha az TV izlemeli.
Uygulamayacağı ve takip edemeyeceği kuralları koymamalı.
Yemek düzeni oluşturulmalı.
Çocuğun başarıları ödüllendirilmeli.
Okul başarısı için planlı çalışma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
Okul ve öğretmenler ile ilgili olumsuz kanaatler çocuğun yanında değil, yetkililerle çözülmeye çalışılmalı.
Kibarlık ve nezaket çocuklar için hayati derecede önemlidir.
Rol model olduğunuzu unutmayın.

Sevgili
Peygamberimiz;
“Hiçbir anababa evladına
iyi eğitimden,
güzel ahlâktan
daha değerli
bir miras
bırakamaz”
buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimiz; “Hiçbir anababa evladına iyi eğitimden,
güzel ahlâktan daha değerli
bir miras bırakamaz” buyurmuştur.

Fatma KILAVUZ
Psikoterapist/Aile Terapisti
Reaksiyon Psikolojik
Danışmanlık Merkezi
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SİVİL
TOPLUM
KURULUŞLARI
İLE İSTİŞARE

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz Çekmeköy’de faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları ile buluştu.
7 Tepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları ile Çekmeköy’de
kurulu olan Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları
katıldı.
Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden gelen önerileri dinleyen Başkan Poyraz “Geride bıraktığımız 10
yıl boyunca ilçemize birçok kalıcı eser kazandırdık.
İnşallah yeni dönemde de aynı aşk ve gayretle
halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek güzel projelere imza atacağız. Yeni dönem hem İstanbul’umuz
için hem de Çekmeköy’ümüz için bir şans. Peygamberimiz’ in hadisine mazhar olmuş şehrimizde, Binali
Yıldırım gibi ülkemiz için kıymetli bir isimle gelecek
değişimlere hep birlikte şahit olacağız” dedi.
İstişare toplantısı çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Köşe Yazısı

İSTANBUL

Köşe Yazısı

BİRLİKTE

GÜZEL

Gecesi sünbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul...
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Röportaj

Röportaj

BİR TEK
HAYALLERİMDE
ENGELSİZİM…
Bazı hayatlar vardır, örnek almak gerekir…
Bazı hayatlar vardır, destek olmak gerekir…
Ve bazı hayatlar vardır, o hayatı yaşayanlardan ibret almak gerekir.
İşte o hayatlardan birini yaşayan, tüm engellerine ve düşünce engellilerine
inat başarıya koşan Rukiye Türeyen’in inanılmaz kararlılık öyküsü…

“Engelli fakat engel
tanımayan” Rukiye Türeyen’i tanıyabilir
miyiz?

%98 engelle okuma yazma öğrendin, bilgisayar kullanıyorsun hatta kitap yazdın.
Nasıl?

1980, Sakarya doğumluyum. Hayatımda okul
olmadı. Çocukluğum okulun çiçekli yollarında değil
de hastanelerin ilaç kokan koridorlarında geçti. O
nedenle söyleşinin başında okul ismi yazamam.
Okulları da bilmem pek.

Yeter ki isteyin her şekilde okuma ve yazma öğrenilir. Bazı gençleri sizler de görüyorsunuz, ellerinde
imkân var fakat istek yok. Durumu iyi olmayan
ama okuma isteğiyle yanıp kavrulan çocuklarımız,
gençlerimiz var. Tabii bir de biz engelli bireyler
varız. Okumak isteyip de okuyamayan veya okula
gitmesine engel olunan. Ben kendi çabamla öğrendim okuma yazmayı. Öğretmene gerek duymadım.
Hayat bir öğretmen zaten. Hayatın öğretmenliği
başkadır. En acı şekilde öğretir insana ve hayatın
öğrettiği unutulmaz.

Bilindiği üzere doğuştan bir engele sahip
değilsin. Bu acı olay nasıl yaşandı?
Doğuştan değil, doğduktan üç ay sonra geçirdiğim
menenjit hastalığı nedeniyle yatağa bağımlıyım. Ne
ellerim tutuyor ne de bedenim.

12

Parmak ucuyla yazılan bir
kitap “Kanadı Kırık Melek’in
Kanadına Takılanlar”… Kitap yazma fikri nasıl oluştu
ve bu fikri nasıl hayata
geçirdin?
Kendimde yazarlık yeteneğimi
keşfettiğimde; aileme “Bana daktilo alın.” demiştim. O zamanlar
daha bilgisayarım yoktu. Kullanamam diye daktilo alınmadı.
Ailem baktı ben çok istekliyim. Kız
kardeşim bana ilk bilgisayarımı
almış oldu. Birkaç ay bilgisayarı kullanarak öğrenme süreci
geçirdim. Sonrasında “Kanadı Kırık
Melek” isimli kitapta da yer alan
hikâyeyi yazdım.

Kitapta bizlere neyi anlatmayı hedefledin?
“Kanadı Kırık Melek’in Kanadına
Takılan” ilk kitabım. Kitabımda hedeflerimden biri, engelli

bireylerin sağlıklı insanlar gibi
birçok şeyi başarabileceklerini
göstermek. Bu kanıta gerek var
mıydı? Bazı insanlar biz engellileri vasıfsız gördükleri için, evet,
kanıtlamak gerekiyordu. Engelli
engelsiz her insanın başarılı
olacağı unutulmamalı. Bir diğer
hedefim ise sağlıklı bireyler gibi,
daha doğrusu her hayırlı evlat
gibi bir şeyler üretip kazandığım
parayla anneme bir ev alarak
onu rahat ettirmekti. Henüz bu
hedefime ulaşamadım fakat
Allah’ın izni, sizlerin vesilesi ve de
okurlarımın desteğiyle bu hayalimi
de gerçekleştireceğime inanıyorum.

Hayatın
öğretmenliği
başkadır.
En acı şekilde
öğretir insana
ve hayatın
öğrettiği
unutulmaz.

Hayallerin engeli yoktur.
Senin hayallerin neler?
Zaten bir tek hayallerimde engelsizim. Bir tek orada yollar engelsiz.
Hayalim, dünyaca ünlü bir yazar
olmak. Çok para kazanıp engel
13

Röportaj

Kültür Sanat

Hedefim her hayırlı evlat gibi
kazandığım parayla anneme bir ev
almak ve onu rahat ettirmek.
liler ve yaşlılarımız için, rehabilitasyon merkezi
açmak ve o rehabilitasyon merkezine annem ve
rahmetli babamın isimlerini vermek. Ama şu an
tek isteğim, ev alıp anneciğimi rahat ettirmek.

Şu an daha farklı, engelsiz bir hayat
yaşıyor olsaydın ne yapardın?
Bunu söylemekten her zaman gurur duyuyorum.
Polis olmayı ve polis olarak ölmeyi çok isterdim.
O nedenle polislere ve bu mesleğe karşı hayranlık
duyuyorum.

Önümüzdeki yıllarda yeni çalışmaların
olacak mı?
Çalışmalarım olacak inşallah. 2. kitap hazırlığına
başladım. Önümüzdeki yaza yetiştirmeye çalışacağım.

Tek bir odanın içerisinde geçirilen bir
hayat… O hayatın içerisinde neler var?
Çok bir şey yok aslında. Bir odanın içinde yazı
yazıyorum, yemek yiyorum, bilgisayarda kitap
okuyorum. Küçük odanın küçük yaşantısı.
Röportaj – İrem MERT
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Başarılarındaki en büyük
destekçilerin kimler oldu?
Fahrettin Yüksel, kitabımı basan Egemen Yayınevi’nin sahibi. Hiçbir ücret talep etmeden kitabımı
bastı ve hayalimi gerçekleştirmeme vesile oldu.
Kendisine sonsuz teşekkürler. Ünlü sanatçı Haluk
Levent ve Ahbap Grubu. Kitap satışında destek
oldular. Haluk Bey’e ve Ahbap Grubu’na teşekkür
ediyorum. Zaten bana tek destek olan ünlü isim
Haluk Levent.

Çoğu zaman farkında olmasak da her
insan potansiyel bir engellidir. Potansiyel engellilere bir mesajın var mı?
İnsanoğlu ya da bazı insanlar diyeyim, isyana
meyillidir. Küçük bir şey yaşadıklarında isyan
ediverirler. Her insanın yükü kendine göre ağırdır
elbette ama herkes kendinden kötü durumda
olanları düşünürse o zaman isyandan vazgeçer.
Özellikle genç nesil, sakın isyan kapısından
geçmeyin. Ne kadar isyan ediliyorsa o kadar kötü
oluyor her şey…

Kariye
(Chora)
Müzesi
İstanbul’da belki birçok müze var ama şimdi anlatacağımız müzenin insanlar üzerinde etkisi çok büyük: Kariye Müzesi. Olağandışı bir mimarisi olan müze, dışarıdan
bakıldığında gayet mütevazı gibi görünse de içeriye adım
attığınızda sizde ilk önce şaşkınlık sonra hayranlık uyandırıyor. Neden mi? Çünkü içerisinde devasa büyüklükte
mozaikler bulunuyor. Her birinin taşıdığı hikaye ise hayret
uyandıracak cinsten. Gelin, Edirnekapı’da yükselen bu
tarihi yapının hikayesine bir göz atalım.
Bizans zamanında yapılmış olan bu tarihi eser, harabe
olan bir şapelin üzerine yeniden inşa edilmiş bir manastır
aslında. Yapıldığı dönemde şehir surlarının dışında kaldığı
için “kırsal alan” anlamına gelen “chora” ismi verilmiş. Bu
yüzden müzeye Chora Müzesi de denir. Bu manastır Hz.
İsa’ya ithafen yapılmıştır. Bir sonraki dönemlerde yapılan
araştırmalarda yerden mezarların çıkması sonucuyla ilk
olarak kutsal mezarlık alanı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in fethi sırasında yapı Osmanlı Devleti’nin eline geçmiş ve hiçbir zarar görmemiştir. Uzunca
bir süre kilise olarak kullanılmış ancak Sultan 2.Bayezid
devrinde (1481–1512) camiye çevrilerek yanına bir de
medrese eklenmiştir. Türk devrinde kilise dışındaki
manastır yapıları zamanla yıkılarak kaybolmuştur. İslam
dininin bazı kuralları sebebiyle müze, cami olarak kullanıldığı sıralarda mozaiklerin üzeri -çok bilinmemekle

beraber- açılıp kapanabilen kapaklarla ya da ince bir sıva
ile örtülmüş. Bundan dolayı mozaikler yılların eskitmesi
dışında hiçbir şekilde zarar görmediği için günümüze
kadar ulaşmıştır.

MOZAİKLER

Mozaikler iç narteks ve dış nartekste bulunuyor. Bu
kiliseyi o dönemde diğer kiliselerden ayıran en önemli
özellik ise mozaiklerle Hz. Meryem’in hayatının kronolojik bir sıra halinde anlatılmasıdır. Kilisenin Hz. İsa’ya
ithafen yapıldığını söylemiştik, bu sebeple yapının Hz.
İsa’ya atfedildiğini anlatan bir mozaik de kilise duvarlarını
süslemektedir. Kilisenin dikkate değer diğer mozaikleri ise
Khalke İsa’sı ve Meryem Ana Panosu, Meryem’in Ataları,
İsa’nın Ataları ve Mezar Şapeli’dir. Ancak belirtmekte
fayda var: Daha anlatılacak çok sayıda mozaik var ve hepsi
birbirinden farklı hikâyeleri barındırıyor.
Rotanızı Kariye Müzesi’ne çevirdikten sonra bu ziyaretin
hayatınıza kültür bakımından çok şey kattığını fark edeceksiniz.
Açık Fikir Platformu - Elif Nur Akbulat
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Köşe Yazısı

AMELİYATSIZ ZAYIFLAMA VE SIKILAŞMA
SOĞUK LİPOLİZ İLE AMELİYATSIZ
BÖLGESEL İNCELME VE SIKILAŞMA
Soğuk Lipoliz teknolojisi radyofrekans ve kavitasyon ile
kombine edilerek vücutta yağ oranı yüksek bölgelerde
incelme ve sıkılaşma tedavisi sunmaktadır. Soğuk Lipoliz
teknolojisi ile parçalanan yağların lenf bezleri ile atılımı
kolaylaşır. Vücuttaki her bölgeye uygulanabilir. Etkisi üç
haftadan sonra gözlemlenmeye başlamaktadır. Hastanın
her gün en az 2 litre su tüketmesi gerekir.
Aynı bölgeye istenirse bir ay sonra ikinci seans yapılabilir. Korse kullanılması tedavinin sonuçlarını daha olumlu
etkileyecektir.
Soğuk Lipoliz teknolojisinde; Soğuk Lipoliz ile yağlar eritilerek, radyo frekans ile kolajen sıkılaşmasını sağlayan bir
tedavi sunulmaktadır.

LENF DRENAJ TEDAVİSİ NEDİR?
Lenf drenaj sistemi vücudumuzda biriken ödemlerin atılmasını sağlayan hücre ve dokulara besin taşıyan kısacası
vücudumuzu yenileyen beyaz kan dolaşımına denir.

Lenf Dolaşım Sistemi Neden Hızlanmalı?
Suyu her gün değiştirilen bir havuzda mı yüzmek istersiniz
yoksa haftada bir değiştirilen havuzda mı? Elbette ki suyu
her gün değiştirilen bir havuzda yüzmek isteriz. Vücudun lenf sistemini de buna benzetirsek fazla hata yapmış
olmayız. Vücudun lenf sistemi ne kadar hızlı olursa vücutta
biriken zararlı maddelere o kadar az maruz kalmış oluruz.

Lenf Drenaj Hangi Tedavilerde Kullanılır?
– Hastalık sonrası vücutta oluşan ödemlerde,
– Selülitleri gidermede,
– Zayıflama tedavilerinde (destekleyici olarak),
– Hamilelik sonrası oluşan varislerin giderilmesinde
(destekleyici olarak ve nekahet dönemi sonrası),
– Vücutta biriken toksinlerin atılmasında,
tedavi edici ve destekleyici olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Lenf Drenaj Her Bölgeye
Uygulanabilir mi?
Lenf drenaj uygulaması gereği zaten tüm vücudu saran bir
tedavi şeklidir. Bu yüzden vücudun tamamına uygulanır.
Bölgesel anlamda herhangi bir sakıncası yoktur.
Seans Sayısı
Lenf Drenaj seans sayısı tedavi türüne ve kişiden kişiye göre farklılıklar gösterir. Tedaviyi destekleyici olarak
yapıldığında seans sayısı asıl tedavi türüne göre belirlenmektedir. Selülit tedavilerinde ortalama 10 – 15 seanstan
sonra sonuç alınması mümkündür.
Seans Süresi ve Seans Aralıkları
Lenf Drenaj seansları yaklaşık 30 dakikada sürmektedir.
Kişiye göre 2 – 3 gün aralıklarla uygulama yapılmaktadır.

KAVİTASYON NEDİR?
Kavitasyon, cildin dış yüzeyine uygulanan ultrasonun
yayılması, yağ dokusundaki hücre sıvısında ani ve yüksek
basınç değişikliklerine dayanan bir yöntemdir. Bölgesel
yağlanma ve selülitle ses dalgaları yardımıyla savaşan,
cerrahi olmayan bir yöntemdir. Kavitasyon uygulaması ile
oluşan köpüklenme önce genişleme, sonra patlama yaratır.
Kavitasyon denilen bu etki; yağı sıvılaştırıp hücrelerin
duvarlarını tahrip ederek yağların yapısını bozar. Bu dokudaki yağ hücreleri ve açığa çıkan yağ asitleri parçalanarak
lenf yolları sayesinde buralardan uzaklaştırılmaya çalışılır.
Kavitasyon uygulamasında ilk seansta yağlı alanın kalınlığına göre değişen 2-10 cm arasında bir incelme görülebilir.
Kavitasyonda sonraki seanslar haftada 2 seans, daha sonra
haftada 1 seans olarak devam edebilir. Kişinin durumuna göre seans sayısı belirlenir. Tedaviyi desteklemek
için, yağsız diyet, bol su içilmesi önerilir. Erkeklere de bu
uygulamalar rahatça yapılabilir. Bu sistemde erkek- kadın
ayrımı yoktur.

Lenf Drenaj Her Kişiye Uygulanır mı?
– Yüksek tansiyon hastalarında,
– Hemeroid/basur hastalarında,
– Diyabet/şeker hastalarında,
– Kemik erimesi hastalarında,
– Hamilelerde kullanılması sakıncalı olup uzman hekim
kontrolünde uygulama yapılmalıdır.
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SONUÇ ALABİLMEK İÇİN NE
KADAR SÜRE GEÇMELİ VE
BU ARADA NELER YAPILMALI?

kaybedilen yağların yeniden oluşmasına neden olur. Yine de serbestleşen yağ asitlerini harcamak ve yenilerini depolamamak için
ultra kavitasyon ile hipoosmolar lipotomi ertesi, yaşa ve bedene
uygun bir beslenme ve hareket etmenin haricinde özel bir çaba
gerekmez.
İlk seanstan itibaren yağlı bölgede elle tutulur bir yumuşama
ardından da sertleşip küçülme hissedilir. Gözle görülür sonuçlar
ise 15. günden itibaren görülebilir.

KAÇ SEANS UYGULAMA GEREKİR?
Uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğü ve yoğunluğuna göre
değişebilmekle birlikte 10-15 gün aralıklarla 4-8 seans arasında
uygulanır. Birlikte yapılması gereken yardımcı uygulamalara göre
bu süreler değişkenlik gösterebilir.

KAVİTASYON KİMLERE YAPILMAZ?
Yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalığı, diyabet, kan koagülasyon disfonksiyon rahatsızlıkları bulunanlara yapılmaz.
Amaçlanan uygulama bölgesinde yara, dermatit ya da metal protez bulunması halinde, hamilelerde, akut veya kronik hastalıklar
geçirmiş, ciddi patolojik değişiklikler yaşamış kişilerde kullanılmaz.

Son yıllarda selülit
probleminin giderilmesine yönelik
birçok tedavi yöntemi geliştirilmiş ve
bu yöntemlerden
başarılı neticeler
alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de
Beauty Vibe ile kas
yapısının geliştirilmesi yöntemidir.

DİJİTAL ANTİ SELÜLİT
EGZERSİZ PROGRAMI NEDİR? (BEAUTY VIBE)
Dijital anti-selülit egzersiz programı olan Beauty Vibe, 10 dakikada 1 m2’lik alanı çalıştırma özelliğine sahiptir. Tüm vücuda
titreşim yayma prensibiyle çalışan Beauty Vibe, hastalara sunduğu
özel egzersiz programıyla, selülit probleminin giderilmesine
yardımcı olur. Etki ettiği bölgedeki kasların kasılmasını sağlayan
bu özel egzersiz programı, yağların yakılmasında da son derece
etkilidir. Vücutta kan dolaşımını hızlandırır, bölgesel incelme ve
sıkılaşma sağlar.
Selülit oluşumunu engellemek veya selülitli görünümü azaltmak
için; bol su içmek, asitli içeceklerden uzak durmak, tuz tüketimini
azaltmak, sigaradan uzak durmak, hareket etmek gibi bireysel
olarak alınabilecek önlemlerin yan sıra kozmetik ürünlerden de
faydalanabilmektedir. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler
veya kullanılan kozmetik ürünler tek başına ve kısa sürede etkili
olmayabilir. Son yıllarda selülit probleminin giderilmesine yönelik
birçok tedavi yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntemlerden başarılı
neticeler alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de Beauty Vibe ile kas
yapısının geliştirilmesi yöntemidir.

Doç. Dr. İbrahim AŞKAR
Estetik Cerrahi Uzmanı

Özel bir diyet, spor takviyesi gerekmemekle beraber
nasıl olsa böyle bir uygulama yaptırdım diye fazla yemek
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Devr-i Alem

Devr-i Alem

Ruhlarını Yogayla Eğitenlerin,
Beden Diliyle Şiir Yazanların,
Uzun Ömürlü İnsanların Ülkesi

ÜNLÜ RESSAM
GÜLSEREN SÖNMEZ’İN
ÇİN İZLENİMLERİ - 1
Çekmeköylü hemşehrimiz ressam Gülseren Sönmez, Çin’in gizemli topraklarını gezdi, Murat
Özsoy ise fotoğrafladı. Sizleri, yıllardır esrarını
koruyan Doğu’nun en önde gelen mekanlarına
uzanan keyifli bir seyahate davet ediyoruz…

EV

R-İ ALE
M

Okurları İçin Kaleme Aldı

D

Gezdi, Gördü ve Çekmeköy2023

ÇİN

ÇİN
1. ve 2. Gün

Abidin Lutfi Demir’le Dünyayı Geziyoruz, Hasan Pekmezci
Sanat Gezileri gurubuyla, 9 gece 12 günlük gezimize, saat
20.00’de alan transferin beni evden almasıyla başladım.
O gece 21.00’de rehberimiz Murat Özsoy ve gruptaki kişilerle tanıştık. Bu kişiler arasında Hasan ve Şükran Pekmezci, Gülay Tınaztepe gibi candan sevdiğim arkadaşlarım
da vardı. Seyahat acentesinin verdiği gezi çantalarımızı,
harç pullarımızı aldıktan sonra check-in ve bagaj işlemlerimizi tamamladık. Türk Hava Yollarının TK 20 sefer sayılı
uçağıyla biraz gecikmeli olarak 15 Temmuz 2012, 01.15’te
uçuşa başladık.
Uçuş öncesi biraz korkum vardı. Bu kadar uzun bir uçak
yolculuğuna dayanabilecek miydim? Hayatımda bindiğim
en büyük uçakta bir boingdeydim. Uçak geniş ve rahattı
ve elliden fazla arkadaşımızla bir arada seyahat ediyorduk. Sohbet ederek ya da gezinerek yaklaşık 9 saat süren
yolculuğumuzu tamamladık. Havaalanına inmeden
saatlerimizi 5 saat ileri alarak yerel saatle 14.00’te Çin Halk
Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’e (Beijing) vardık.

Yasak Şehir
18

Bizleri bekleyen rehberimiz Ceyn’le tanıştık. Şehir
turumuz otobüse binmemizle başladı. Rehberimizin
konuşmalarını Türk rehberimiz Murat Özsoy Türkçeye
çeviriyor, yol boyunca Çin hakkında bilgiler veriyordu.
Pekin 19 milyon nüfuslu imiş. Bu şehirde Ming ve son
hanedan Çing-Mançu hüküm sürmüş.

Şehir merkezine girdiğimizde hepimiz şaşırdık. Arabaların arasından yüzlerce bisikletli, motosikletli geçiyordu.
Rehberimiz Bundan 17 yıl önce Çin’e ilk geldiğimde yollarda
tek tük araba vardı, caddeleri binlerce bisikletli, motosikletli
dolduruyordu! dedi.
Rehberimiz, alışveriş yaparken fiyatın onda birini teklif
ederek pazarlığa başlamamızı, teklifimizde ısrarcı olmamızı, cüzdanlarımızı onların yanında açmamamızı,
eğer paralı olduğumuzu hissederlerse peşimizi bırakmayacaklarını tembihledi.
Pekin’den inci, Xi’an’dan ceyd-yeşim taşı, Şanghay’dan
ipek kumaş, elbise, ipek yorgan ve yastık, Guilin’den tatlı
su ve okyanus incisi, Şanghay’dan ipek battaniye, yorgan,
yastık gibi ürünler alabileceğimizi öğrendik.
Şehir turundan sonra otelimize vardık. Biraz dinlendikten sonra çok şık bir restoranda bize ayrılan bolümdeki
yuvarlak masaların etrafına oturduk. Masalar onar kişilikti.
Her masanın ortasında daha küçük döner bir masa bulunuyordu. Yemekler döner masa üzerine konuluyordu. İlk
gelen yemek yarı pişmiş pirinç pilavıydı. Pekin’de restoranlarda ekmek yoktu. Ekmek yerine pilav yiyorlardı.
Yemek tabakları küçüktü ve etrafında oturduğumuz
büyük masanın üzerindeydi. Kişiler istediği yemeği
tabağına servis yapabilmek için ortadaki masayı
döndürüyordu. Herkes beğendiği yemeği kendine doğru
çevirerek tabağına servis yapıyordu. İki kişi aynı anda
masayı çevirmek isteyince biri bırakıp diğer arkadaşının
servisini bekliyordu. Bu düzene kısa zamanda alıştık.
Çin mutfağıyla ilk kez karşılaşıyorduk. Yemekler birçoğumuzun damak tadına pek uygun değildi. “Ben bu turda aç
kalacağım!” diyenler çoğunluktaydı. Oysa ben de bütün
dünyaya kendini kabul ettirmiş Çin mutfak kültürünü
tanımak istiyordum. O nedenle de tüm yiyeceklerden
tattım. Yemekte her arkadaşımızdan ayrı bir yorum geldi.
Yemek masalarından bir lokma yemeden kalkanların
yanı sıra, benim gibi beğenenler de vardı. Zamanla bizim
mutfak kültürümüzden çok uzak da olsa Çin mutfağına
çoğumuz alıştık.
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3. Gün

Sabah kahvaltısını otelimizde aldık.
Ardından 440 bin metrekarelik, içine
1 milyon kişiyi alabilecek büyüklükteki, dünyanın en büyük meydanı
olan Tian An Men’e vardık.
Heyecan içinde meydanı ve çevresini fotoğraflıyor, kameralara alıyorduk. Yasak Şehir’in görkemli Göksel
Barış Kapısı’ndan (Ulusun Kapısı)
geçip Yasak Şehir’e girdik. Son
İmparator filmi bu şehirde çekilmiş,
gişe rekorları kırmıştı.
Şehre girmeden önce sur duvarları üzerinde Mao’nun büyük bir
portresini gördük. Bu portre her yıl
yenileniyormuş. Bu yıl da Çin’in en
yaşlı ressamlarından biri yağlıboya
ile yapmış.
Yasak Şehir büyüleyici bir güzellikteydi. Çin deyince aklımıza gelen,
görkemli saraylarla karşılaştık.
Oradan iç içe geçmiş bahçelerden
geçtik. Her bahçe Çin mimarisinin
tipik görüntüsü ve bahçeleriyle doluydu. İkebana
yöntemiyle hazırlanmış bodur ağaçlar

emeğin, görselin şöleniydi. Binaların
içlerindeki süslerin, heykellerin
çokluğu akıl durduracak kadardı.
Neler yoktu ki! Buda heykellerinden ejderhalara kadar… Hepsini
beynime doldurmaya çalışıyordum.
Allah’ım bunların kaçı aklımda kalacak diye düşünmekten de kendimi
alıkoyamıyordum.
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Bahçeden bahçeye geçtikçe iyice
yorulmaya başladım. Tamam, artık
bu bahçe son olsa gerek, dediğimde
bir yenisiyle karşılaşıyorduk. Her
bahçe yeni bir bahçeye açılıyor; bize
estetiği yüksek binaları, heykelleri,
peyzaj mimarisinin zirve sunumlu
ağaçlarıyla insanı rahatlatan görsel
şölen yaşatıyordu. Kısacası farklı,
yoran, yorduğu kadar öğreten, bir
başka açıyı bir an önce görmek için
can attırtan, çok farklı bir dünyaydı.
Rüyada gibiydim. Hani rüyanızda bir
yere gidersiniz, önünüzde yeni yeni

açılımlar olur, koşarsınız koşarsınız
da bir türlü o yerin sonunu bulamazsınız ya… Onun gibi bir
dünyada dolaşıyordum.
Yasak Şehri görmeye pek çok
ülkeden on binlerce kişi gelmişti.
Yorulduğum an gurubun takibini
bırakmam, kaybolmam demekti.
Yasak Şehri bitirip restorana geldiğimizde gerçekten olağanüstü
yorulmuştuk. Yine çok şık bir restorandaki yuvarlak masaların etrafına

oturduğumuzda hepimiz içten bir
oh çektik. Masalar yine onar kişilikti.
Daha önceki restoranda olduğu gibi
herkes beğendiği yemeği kendine
doğru çevirerek tabağına servis
yapıyordu.
Yemekten sonra Yazlık Saray’a
geldiğimizde ayrı bir görsel şölenle
karşılaştık. İmparator, eş ve cariyeleri
için yapay bir göl yaptırmıştı. Etrafı
yine Çin’in tipik evleriyle doluydu.
Gölün yüzeyini nilüferler ve Mısır’da
bile rastlamadığımız kadar yoğun
lotus çiçekleri kaplamıştı. Hava çok
sıcaktı. Göl ortamı serinletiyor, rahat
bir ortamda dolaşmamızı sağlıyordu.
Göl kıyısındaki Beyaz Saray’ın
önünde 780 metre uzunluğunda
yürüyüş yolu bulunmaktaydı. Bu yol,
içinde barındırdığı 14 bin resimle
dünya rekorlar kitabına girmişti.
İnsan bu yolun içine girince resimlerden hangisine bakacağına
şaşırıyordu. Tam manasıyla şaheserdi. Yazlık Saray bizi coşturunca
oturup grupça Türk Sanat Müziği
söyledik. Aramızda güzel seslilerimiz vardı. Çok mutluyduk. Hepimiz
ressamdık. Aynı grubun insanlarıydık. Grup ahengimiz harikaydı. Bu
ahengi gören Çinliler bizi izlemeye
başladılar. Her şarkımızın bitiminde
de bizleri dakikalarca alkışlıyorlardı.
Gezi gurubunun birbirini tanıyan
insanlar tarafından oluşması geziye
ayrı bir tat katıyordu. Nerdeyse aynı
zevkleri paylaşıyorduk.

Şehir turundan sonra otelimize geldik. Biraz dinlendikten sonra çok büyük bir
restoranda yine yuvarlak masaların etrafına oturduk. Burada da masalar onar
kişilikti. Servis de tıpkı ilk restorandaki gibiydi. Yemekler azaldıkça garsonlar
yeni yemekler ekliyorlardı. Çin’de restoranlarda Çinlilerin çok yüksek sesle
konuştuklarını fark ettim. “Bu ufak tefek insanlardan bu kadar yüksek ses nasıl
çıkıyor acaba?” diye düşünmeden de edemedim doğrusu. Burada Çinlilerin
meşhur yemeği Pekin ördeğinden de tattık. Ördek övdükleri kadar lezizdi. Çin
mutfağının soslarıyla tatlandırılmıştı.

4.Gün

Otobüsümüzle insanlık tarihinin
en eski yapıtlarından biri olan Çin
Seddi’ne doğru yol alırken heyecan
içindeydim. M.Ö. 700 yıllarında
yapılan, 6270 km olarak söylense
de gerçek uzunluğu 8850 km’lere
ulaşan insanoğlunun yeryüzünde
yaptığı, uzaydan da görüldüğü
söylenen bu yapı dağları, vadileri
dolanıyor, görsel bir şölen sunuyordu. Çin Seddi’nin başlangıç noktasına geldiğimizde heyecanım bir
kat daha arttı. Bu seddin yapımında
on binlerce kişinin çalıştığını, ölen
kişilerin de duvarlara harç olarak
yerleştirilmiş olduğunu öğrendik.
Turist olarak gelen binlerce kişinin
bu muhteşem yapıya tırmanarak

kendi bedensel gücünü ölçmek
istediğini biliyordum. Bel fıtığıma
rağmen ben de aynı duygular içindeydim. Buraya kadar gelip de kulelere çıkmamak olmazdı. 4. kuleye
kadar tırmandım. Daha yukarılara
çıkamayışımın kökeninde, Çin Seddi’nin basamaklarının çok yüksek
olması ve bel ağrım yatıyordu.
Belimde kemer olmasına rağmen bu
basamaklar doğrusu fıtığımı zorladı.
Çinlilerin çocuklarına davranışları
çok dikkat çekiciydi. Çocuklarını
serbest bırakan Çinliler onların
tırmanışlarına karışmıyorlar, yuvarlansalar da ses çıkarmıyorlar,

Çin Seddi’nin
başlangıç noktasına geldiğimizde
heyecanım bir
kat daha arttı. Bu
seddin yapımında
on binlerce kişinin
çalıştığını, ölen
kişilerin de duvarlara harç olarak
yerleştirilmiş olduğunu öğrendik.
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daha yapıp hediye etti.
Yine çok çok şık bir restoranda yemeğimizi yedik. Avrupa ülkelerinde
restoranlar küçük ve darken, doğuya
gidildikçe büyüyor genişliyor daha
ferah hale geliyor. Bizim ülkemizdekiler bile Batı’daki restoranlardan
daha büyük ve gösterişli.
Yemekten sonra Ming Hanedanlarının mezarlarını gezdik.
Mezarlıklara giden Kutsal Yol her an
zengin ejderha heykelleri ile gözlerimize şölen sunuyordu.
Yol boyunca parklarda dans eden insanlarla karşılaştık. 60 yaşın üzerinde
birçok minik insan (Çinliler) ritmik
hareketlerle yoga dansı yapıyorlardı.
Çin peyzaj mimarisine, kendi vücutlarına, ruhlarına gösterdikleri özenle
(beden mimarisi) örnek alınacak bir
ülkeydi. Kendilerini yoga
ile eğiterek, yaşamlarını yaşanılır
kılan insan topluluğuydu. Çin için
“Ritmik dans edenler ülkesi” desek,
yeriydi. Sanki beden diliyle doğaya
şiir yazıyorlardı. Gökyüzü mutlaka

bu güzellikleri resmetmiş, kaydını
tutmuştur. Ses kaydı nasıl yapılıyorsa, bu güzelliklerin de bir yerlerde
bir kaydı olsa gerektir. Doğa bize
kendini öğretirken bizim de ona
öğrettiklerimizden mutlu oluyordur
mutlaka.
Şanghay 1995 yılından itibaren
neredeyse ayda bir gökdelen dikilen
bir şehirdi. Modern Çin mimarisinin
yanında tüm görkemiyle büyüleyen
imparatorluk mimarisi de tüm
dünyanın turistlerini çekiyordu.
Bu şehirde gezerken öğrendik ki,
bu ülkede, dünyanın tüm ünlü
markalarının her kalitede birebir
taklitleri var. Çakma markalı eşyalar
pazarlayan satıcılar bizi dehliz gibi
yerlere sokup gizli gizli bin bir çeşit
ürün gösterdiler. Ben gerçek markayı,
çakmasından hemen fark edebilirim!
diyen arkadaşlarımız bile Pes, orijinalinden hiç ayıt edemedim! itirafında
bulundular. Çin ayrı bir kültür, ayrı
bir dünyaydı.

Ünlü Ressam
Gülseren
SÖNMEZ’in Çin
İzlenimleri tüm
aksiyon ve
büyüleyiciliğiyle bir
sonraki sayımızda
yine sizlerle olacak.
Takipte kalın…

bir yandan da çocuklarını takip ediyorlardı.
“Dur, yapma düşeceksin!” gibi kavramları çocuklarına pek yaşatmıyorlardı. Yine
dikkatimi çeken bir husus, tüm Çinli çocukların pantolonlarının altı delikti. Çocukların
doğal ihtiyaçlarını kolaylıkla gidermeleri için
olduğunu öğrendik. Çocuğun özgür olması
onlar için önemliydi.
Seddin duvarlarının üstü kitaplarda
okuduğumuz gibi bir araba geçecek kadar
genişti. O engebeli yolda araba değil ancak
at sürülebilirdi. Çin Seddi kimi yerlerde 12
metreye kadar yükseliyordu. Seddin her
tarafı ve dağların dorukları yemyeşildi,
İnsanın var olmak, yaşamak, yaşamdan tat
almak duygusunu özümsediği, içine sindirdiği bir ortamdaydık. Yükseldikçe tertemiz hava
yüzümüzü okşarken içimize huzurun dolduğunu,
dinçleştiğimizi hissediyordum. Herkesin yüzünde, huzur
mutluluk, sevinç ve keşfetmenin gururu vardı. Mevlana’nın sözü geldi aklıma: “Her canlının ölümü tadacağını,
ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim.“
Hayatı tadıyorduk. Kendimize zaman ayırmış, çok çok
uzaklardaki bir ülkenin güzelliklerini tadıyorduk.
Çin Seddi’ne çıkanlar yorulsalar da yorgunluktan söz
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etseler de çok mutlu oldukları yüzlerinden anlaşılıyordu.
Çünkü dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi’ni
fethetmiş, hayattan tat almışlardı. Ben erken döndüm,
başlangıç noktasında kaligrafi ve resim yapanları izledim.
Resimdeki hızlarına hayran kaldım. Resim yaparken
parmaklarını, ellerinin yan taraflarını, el ayasını ustalıkla
kullanarak, harikalar yaratıyorlardı. Çok beğendiğim Guilin tablosunu 100 yuana aldım. O arada ben sanatçının
kâğıttan portresini kestim. O da bana iki küçük resim

23

Haber

YILIN

İLK

MECLİSİ
Çekmeköy
Belediyesi
Ocak 2019
Meclisi toplandı.
Çekmeköy Belediyesi Meclisi, 2019
yılının ilk birleşiminde Başkan 1. Vekili
Selamet Aygün başkanlığında toplandı. 16 gündem maddesi ile toplanan meclis, partilerin grup sözcülerinin
hayırlı bir yıl olması dilekleri ile başladı.
İkinci gündem maddesinde yer alan
Yazı İşleri Müdürlüğü Denetleme
Komisyonu üyelerinin belirlenmesi
için parti gruplarının verdiği isimler
oylandı. Kapalı oylama, açık sayım
usulü ile yapılan oylamada meclis
üyeleri; Mustafa Emrullah Gür, Yılmaz
Sezgin ve Yalçın Demirkol, Denetleme
Komisyonu Üyesi olarak seçildiler.
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DUALARINIZLA
YİNE ÇEKMEKÖY
KAZANACAK!

Röportaj

DOĞUKAN
MANÇO
Seneler geçse de şarkıları hiç eskimeyen,
7’den 70’e herkesin sevgisini kazanmış bir sanatçı olan Barış Manço
takvimler 1 Şubat 1999’u gösterdiğinde ardında onlarca unutulmaz şarkı ve milyonlarca
sevenini bırakarak hayata
gözlerini yumdu. Babası
öldüğünde henüz 18 yaşında olan Doğukan Manço
için onun anısını yaşatmak
ve bıraktığı mirasa sahip
çıkmak, kendi hayatından
feragat etmeyi gerektirecek kadar kıymetli. Öyle ki, 2019’un barışı
en iyi temsil ettiğini düşündüğü kişi
olan babasına ithafen Barış ve Barış
Manço Yılı olmasını talep ediyor.
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Müzik dünyasına adım
atmanızda babanızdan
devraldığınız mirasın nasıl bir
etkisi oldu?
Ben doğduğum günden beri
zaten müzik aletlerine değerek stüdyolara girip çıkarak
babamın bütün çalışmalarına şahitlik ederek büyüdüm.
Aslında işin alaylı tarafında
zaten vardım. Daha çok medya
yönünde geçmişim var. 10 seneye yakın radyoculuk yaptım,
babamın bütün çalışmalarında
yine alaylı olarak stüdyoda,
kamera arkasında çalışmışlığım
var. Kameramanlıktan tutun
dekorların yapımına kadar her
alanda bulundum. Ama müzik
tarafında yoktum fakat iyi bir
müzik dinleyicisiydim. Babamın
vefatından sonra yaklaşık 9 sene
radyoculuk yaptım. Daha sonra
bu deneyimi DJ’lik yaparak ön
plana taşımak istedim. Benim
elektronik ortamdaki ilk müzik
çalışmalarım 96-97 yılındaydı
ve o zaman babam sağ idi.
Hatta bilgisayarımda amatör bir
programım vardı ve remikslere
başlamıştım. Tabi ki babamın
sağlık durumu bu süreci şekillendirdi ama sonraki süreçte
ben kendi kendimi geliştirdim.
Sizin de şarkı söylediğinizi
görecek miyiz? Babanızın
şarkılarıyla ilgili çalışmalarınız
olacak mı?
Yakın zamanda böyle bir niyetim yok. Bazı şarkılara vokal
yapıp eşlik etmişliğim var, bunu
da yapmaya devam ediyorum
ama bir solist olarak şarkı söylemeyi düşünmüyorum. Öyle bir
merakım da yok. Babamla ilgili
çalışmaları sürdürüyorum, yakın
zamanda Zalim Sultan çıktı biliyorsunuz. Fakat söyleme kısmını
işi bilene, bir soliste bırakmayı
tercih ediyorum. Ben genelde
altyapıları yapıyorum.

Barış Manço’dan
size kalan en
büyük manevi
miras nedir?
Tabi ki çok büyük
bir soy isim, bu
isme insanların
duyduğu saygı,
bir diğeri ise
güven. İnsanlar bizim
soy ismimizi
duydukları
zaman güven
duyuyorlar. Bu,
babamın kendi
tırnaklarıyla
kazıyıp elde
ettiği ve bize
bıraktığı en
büyük miras. Barış Manço’nun
ailesinin bir parçası olmak
güvenilir olmayı gösteriyor ki
bu benim en büyük şansım ve
gururum.
Babanızın şarkılarından hiç
duymadığımız var mı?
Zaman içerisinde hepsini
duyduk, onun gençliğinde
yaptığı bir takım kayıtlarda çıktı
karşımıza. Bir radyo programına
eskiden şarkılar yapıyormuş.
Tabi bunlar gün yüzüne çıkmış
şarkılardan ziyade o program
için yapılmış çalışmalardı.
Bunları dinlediğimiz oldu ama
babam zaten bunları çıkartmak
isteseydi zamanında çıkartırdı,
duymadığımız şarkısı yok.
Barış Manço sesi, besteleri ve
kişiliği ile hiç unutulmayan bir
isim, Türkiye’nin eskimeyen yüzü adeta. Bunu neye
bağlıyorsunuz?
Bunu açıkçası babamın üretkenliğine ve iyi analiz yapabilme
yeteneğine bağlıyorum. Çünkü
Barış Manço Türk insanını çok
iyi analiz etmiş. Kendi röportajlarında söylediği bir söz var
“Ben sizin şarkılarınızı söylüyo27
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rum.” Dinlediğiniz zaman
bizim kültürümüzü ve artı
eksi birçok yönümüzü anlatan öğreti değerinde şarkılar
bunlar. Barış Manço’nun Türk
insanına verdiği değer ve
saygıya bağlıyorum. Haliyle
üretkenliği de bugün hala
dinlenir, hala unutulmaz
olmasını sağlıyor çünkü
yaptığı eserler kalıcı.
2019’un ‘’Barış ve Barış
Manço Yılı’’ olarak anılması
için çalışmalar yapıyorsunuz. Beklentileriniz,
amacınız nedir bu anlamda?
Gündemi
düşündüğümüz zaman
barışa çok ihtiyaç
duyduğumuz bir
süreçten geçi-

yoruz. Türk tarihinin muhtemelen en zorlu günlerini
geçirdiğini düşünüyorum,
özellikle son 25 yıldır...
Haliyle hem barışa hem
barışı çok iyi temsil eden
Barış Manço’ya adanmasını
gerektiğini düşünüyorum
2019 yılının.
Barış Manço’nun oğlu
olmak nasıl bir duygu?
Üzerinizde bunun baskısını
hissettiğiniz oldu mu?
Barış Manço’nun oğlu olmak,
Batıkan için de benim için
de oldukça ağır bir yük.
Evet, herkes babasını ya da
annesini kaybediyor, herkesin çocuklarına türlü türlü
miras kalıyor fakat bizim
üzerimizdeki miras, hak-

kıyla taşıyıp bir sonraki nesillere
aktarmamız gereken bir miras.
Ona zarar gelmemesi için kendi
hayatlarımızdan feragat ediyoruz.
Dolayısıyla zor ve yükümüzün
olduğu bir hayat...
Survivor yarışmasına katıldınız.
Biraz yarışma sürecinden,
adadaki yaşamınızdan
bahseder misiniz?
Survivor benim için bir dönüm
noktası. Çünkü orada insanlar bizi
ailemiz ya da babamız vesilesiyle tanıyorlardı. Survivor benim
için aslında bu kabuğun dışına
çıktığım bir yarışmaydı. Tüm
kişiliğimle, tüm özelliklerim ve tecrübelerimle yarıştığım
bir yerdi. Nitekim amacıma da
ulaştım: İnsanlar beni ben olarak
sevebildiler. Kızan da bana benim
hatalarımdan dolayı kızdı. Kısacası Survivor, bir soy ismin yükü
olmaksızın yeni bir hayata adım
attığım dönemin başıdır. Psikolojik olarak çok zorlayıcı bir yarışma
evet. Fiziksel olarak da zor ama
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fiziksel kısmının bugüne kadar
yaptığım spor, inançlarım ve
dirayetim sayesinde bir şekilde
üstesinden geldim ama psikolojik tarafı zorlayıcı çünkü orada
sadece sportif bir müsabaka
içinde değilsiniz. İnsanlar ne
kadar arkadaş da olsa oradan bir
kişi çıkacağı için zorlana zorlana
bile olsa bir şekilde birbirinin
kuyusunu kazmaya başlıyor. Bu
da vahşi doğanın gerçeği. Büyük
balık küçük balığı yenmek durumunda. O yüzden küçük balık
olmamak için elinizden geleni
yapmak durumunda kalıyorsunuz.
Sizi izleyen seyirciler var, onları da
üzmemeye özen gösteriyorsunuz.
Kısacası, zorlayıcı...
Yer aldığınız “Taxi Driver” isimli
kısa filmle uluslararası bir film
festivalinde En İyi Erkek Oyuncu
ödülüne aday gösterildiniz. Film
hakkında neler söylersiniz?
Evet uluslararası bir film festivali
için Taxi Driver’da rol aldığım
doğru, en iyi erkek oyuncu adayı

olarak da gösterildim. Ben o
süre zarfında Survivor’daydım,
sonradan haberleri aldım. Yönetmenimiz de ödüller aldı. O
zamana kadar öyle profesyonel
bir oyunculuk deneyimim yoktu.
İlla ki reklamlarda, kliplerde yer
almışlığım vardı fakat bu farklı
bir deneyim oldu. Biraz daha
dramatik bir hikayesi var. Ben çok
sevmem dramatik filmleri, daha
çok ruhumu yükseltecek komedi
ya da aksiyon tarzı konulara ilgim
var. Bir gün olursa da o yönde ilerlemeyi tercih ederim. Film keyifliydi ama bir oyuncu olabilmek için
o karakteri benimsemek gerektiğini öğrendim. Yansıttığım karakteri
çok zorlanmadan benimsedim
çünkü bir gurbetçinin hayatını
anlatması gerekiyordu. Ben de 10
sene yurtdışında yaşamış bir insan
olarak gurbetçilerin yaşadığı ülke
hasretini bilirim. 8 sene Amerika, 2 sene de Belçika’da kaldım
ve özlemle Türkiye’ye dönmeyi
bekledim. Dolayısıyla o role kolay
bürünebildim.
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En büyük başarınız nedir?
İlgi alanım olan bir dalda
birinciliklerimin olması.
Mesela Drift Motor sporlarında birinciliğim olması
veya Sakin Ol klibiyle birinci sıraya yerleşmek, defalarca ödül almak. Kısacası en
büyük başarım yaptığım
bir işin takdir edildiğini
görmek. Hayatım boyunca
bunu okulda başaramadım
ama iş hayatında başardım,
onun için mutluyum.
En büyük hayal
kırıklığınız?
Hayal kırıklığı çok göreceli
bir kavram. Bir çocuğun en
büyük hayal kırıklığı herhalde
aile bireylerinden birini kaybetmesi olur, sonuçta hayallerin var
ileriye yönelik… Babanla, annenle ya da kardeşinle bir bütün
çekirdek aile olarak hayallerin oluyor ve birisini yitirdiğin zaman çok ciddi bir
hayal kırıklığı oluyor.
Zamanı durdurmak istediğiniz
an?
Zamanı geç kalktığım her
sabah durdurmak istiyorum
ama sonra şunu düşünüyorum:
Yaşanması gereken her şey
sizi şekillendiriyor. Dolayısıyla
zamanı durdurmanın doğru
olmadığını anladım. Geçmişe
dönüp neyi değiştirmek istersin
diye çok soruyla karşılaşıyorum.
Hiçbir şey değiştirmek istemezdim çünkü değiştirdiğiniz
her şey sizin bugün bu şekilde
olmamanıza sebep. Şu an bu
düşüncedeysem yaşadıklarım
sayesindedir. Hiçbir şey
değiştirmeyi ya da zamanı
durdurmayı istemezdim bu
sebeple. Ama hayal olarak 25-26
yaşlarında kalmak isterdim. Tabi
nereye kadar. ☺
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Hiç vazgeçemediğiniz?
Bu da çok göreceli, mesela
yemeğe bakmadan tuz atmak
gibi veya anısı olan şeyleri
atmamak gibi. Böyle bir yanım
var, inatçılığım var. Posesif bir
insanım, sahip olduğum her
neyse bana aittir yapısında bir
insanım, vazgeçemiyorum.
Evimde kutularda hep hatıralar
doludur, atmayı sevmem. Bir
gün bir işe yarar mı bilmem ama
anısı vardır, o bile yeterlidir. O
yüzden sahip olduğum hiçbir
şeyi atmayı sevmem. Buna
arabalarım dahil. Aldığım her
arabayı kenara koyarım. Şu an 8
tane arabam var.
En deli yanınız?
En deli yanım, kafama bir şey
yatmışsa onu yaparım. Vaktim varsa veya çok önemli
bir işim yoksa atlayıp yola
çıkabilirim. Olmayacak diye
düşünmem, oldurabilirim.
Kafama da birçok şey yatar
zaten. Sıkıntı da orada; bir
şeyi yapmak istersem ve kafama da koymuşsam yaparım.

Survivor,
bir soy
ismin yükü
olmaksızın
yeni bir
hayata
adım
attığım
dönemin
başıdır.

KANSER & PSİKOLOJİ

D

ünya Sağlık Örgütü’nün
verilerine göre dünyada her
yıl 14 milyon kişi kansere
yakalanırken yaklaşık 8 milyon kişi
kanser sebebiyle ölüyor. Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre
ise; ülkemizde yılda yaklaşık 300
bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Hayatın bu kadar içinde olan
kansere yönelik farkındalık ve
bilinçlendirmeyi arttırmak amacıyla her yıl 4 Şubat Dünya Kanser
Günü olarak kutlanmaktadır.
Dünyada milyonlarca kişinin mücadele ettiği kanser, insanların yalnız bedensel sağlığını değil, aynı
zamanda ruh sağlığını da olumsuz
yönde etkilemektedir. Yapılan
araştırmalar kanser hastalarında
uyum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve depresyonun sıklıkla
görüldüğünü göstermektedir. Bu
nedenle başarılı bir tedavi planlamasında ruh ve beden sağlığı
birbirinden ayrı düşünülmemelidir.
Hastalık sürecinde gelişen depresyon kanserin seyrini olumsuz
etkileyebilir.
Kanser hastaları çoğu zaman,
beden imajı ve varoluşsal krizlere
bağlı rahatsızlık duyabilmektedirler. Üstelik yaşanan kaygı bununla
da sınırlı değildir: ikinci bir kanserin olası gelişimi, cinsellik, üreme
sorunları ve ikili ilişkilerdeki rolün
değişeceğine yönelik kaygılar da

söz konusudur. Bu stres faktörlerinin sonucunda kişi öfke, izolasyon
ve özgüven eksikliği yaşayabilir.
Hastalığın tedavi ve iyileşme süreci
hem hasta hem de hastanın yakınları için zorlu bir süreçtir. Ailenin
diğer üyelerinin de psikolojik
ihtiyaçları göz ardı edilmemeleridir. Bir aile ferdi için hayati tehlike oluşturan bir hastalığın teşhisi,
sevilen birisini kaybetme korkusu
oluşturabilir ve bu durum kişide
katlanacağı acı hakkında endişeye
sebep olur. Bu sebeple profesyonel
bir psikolojik destek, tedavi sürecini olumlu yönde etkileyecektir.
Ruh sağlığı uzmanları, kanserle
ilgili çok çeşitli zorluklarda kanıta
dayalı değerlendirme ve tedavi
stratejileriyle size yardımcı olabilirler. Bu zorluklardan bazıları:
•
•
•
•
•
•

Ağrı, bulantı ve yeme güçlüğü
ile ilgili sorunlar
Yorgunluk ve uyku sorunları
Vücut değişikliklerine uyum
(konuşma, düşünme, cinsellik,
fiziksel görünüm)
Depresyon ve kaygı
Kanserin tekrarı ya da ölümle
ilgili korkular
Tahammülsüzlük, öfke problemleridir.

Bu sorunlar için ruh sağlığı uzmanlarından yardım almaktan kaçınmayın.

Dünyada milyonlarca kişinin
mücadele
ettiği kanser,
insanların
yalnız beden
sağlığını değil,
aynı zamanda
ruh sağlığını da
olumsuz yönde
etkilemektedir.

Prof. Dr. A. Tamer Aker

Moodist Psikiyatri& Nöroloji Hastanesi
Medikal Direktörü, Psikiyatri Uzmanı
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Gençlere Yönelik

DOĞRU BİR
DİN DİLİMİZ
VAR MI?
Dinin anlaşılmasını temin edecek olan
en temel unsur, hiç şüphesiz dine
özgü temel kavramlar ve bu kavramlara yüklenilen anlamlardır. Ancak bu
ifade ve kavramlar toplumla iletişim
sebebiyle zamanla değişime uğrar.
Zira insanlar tarafından inşa edilen
kültür ve anlayış sürekli değişmektedir.
Bu değişim, ilahi mesajın aktarılmasında yeni bir din dilinin ortaya çıkmasını
da zorunlu kılacaktır. Mesele çocuklar
ve gençler olunca daha fazla önem arz
etmektedir. Peki, çocuklar ve gençlerle
iletişimde doğru bir din dilimiz var mı?

Günümüzde dini kesimler arasında gözlerden kaçmayan
ayrıştırıcı/kutuplaştırıcı üslup artık utanılacak seviyededir.
Her kesim mutlak hakikatin kendinde olduğuna adeta iman
etmiş gibidir. Yine her dini yaklaşım, yegâne doğruyu kendi
anlayışında görmekte, diğerine asla tahammül etmemekte hatta Müslüman kardeşini tekfir etmeyi bile rahatlıkla
göze alabilmektedir. Resul-i Ekrem’in: “Müslüman; elinden
ve dilinden Müslümanların güvencede olduğu kimsedir.
Sizden biri, istediğini/sevdiğini kardeşi için de istemedikçe
gerçek mümin olamaz” * uyarısına rağmen bir Müslümanın,
farklı düşünen kardeşine karşı takındığı bu acımasız tavır
anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Gençlerin
de bu ayrışmadan fazlasıyla etkilenmeleri haliyle kaçınılmaz
olmuştur.

GENÇLER DİN DİLİMİZDEN
NE ANLIYOR?

Genelde İslam dünyasında özelde de Türkiye’de Hz. Peygamber’in; “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” uyarısına rağmen; din dilimizdeki kırıcı, yıkıcı ve özellikle de korkunun egemen olduğu
söylem biçimi çocukları ve gençleri fazlasıyla etkilemekte,
hatta inançsızlığa itmektedir. Deizm tartışmaları bunun
neticesi olsa gerek.
Konuyla ilgili yapılan kapsamlı bir araştırmada** dikkat
çekici tespitler elde edilmiştir. Yayımlanan raporda öfke ve
nefret dilinin arttığı, buna karşı sevgi dilinin öne çıkartılması
gerektiği belirtilmiş, sevgi dilinin kuşatıcı, nefret dilinin ise
ayrıştırıcı olduğu özellikle vurgulanmıştır.
Raporda ehliyet ve liyakat sorununa temas edilerek dini
temsil konumunda olan kişilerin durumu da irdelenmiştir.
Buna göre yetkin olmayan hocaların ön planda tutulmasının dini anlama ve yorumlama noktasında gençler
arasında çeşitli sıkıntılara yol açtığına dikkat çekilmektedir.
Bu yüzden çocukların ve gençlerin psikolojisini bilmeyen,

gençliğin yaşadığı sosyolojik gerçeklerden bihaber olan
kişilerin gençlere yönelik dini söylemlerinin deizm tartışmalarına zemin hazırladığına da ayrıca işaret edilmektedir.

NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ?

Hz. Ali, bilge kimseyi “Kur’an’ın önüne hiçbir şeyi geçirmeyen kimse” olarak tanımlar. Bu yüzden din dili öncelikle
Kur’an merkezli ve Resul-i Ekrem’in örnek hayatını esas
almalıdır. Akla ve kalbe hitap eden, saygı ve hayranlık uyandıran bir mahiyette olmalıdır. Pratik ahlak ve sorumluluk
bilinci özellikle öne çıkarılmalı, önyargıdan da uzak olunmalıdır. Hz. Ali’nin; önyargılı kimseler için söylediği “Kur’an
konuşmaz. Onlar Kur’an’ı konuştururlar’’ sözü bu bakımdan
çok anlamlıdır.
Günümüzde var olan vaaz dilinin artık gençlere hitap
etmediği çok açıktır. Özellikle de ağlamaklı, tahakküm edici
ve buyurgan ifadeler gençlerde bir karşılık bulmadığı gibi
dinin ciddiyetine de halel getirmektedir. Hatta bu vaaz dilinin medya vasıtasıyla magazinleşmesi bile söz konusudur.
Her türlü ekol, cemaat ve gruplar üstü olması gereken din
dilinde şu hususlar bilhassa önemlidir:
Dini söylemin, her şeyden önce muhatabın seviyesine
uygun olarak anlaşılabilir ve kabul edilebilir olması isabetli
olacaktır. Çocukların ve gençlerin dilinden anlayan, onlara
hitap edebilen bir üslup tercih edilmelidir. Bu da ancak
muhatap kitlenin dünyasını çok iyi bilmekle mümkün
olacaktır. “Yaşanabilir bir din” anlatımı söz konusu olduğuna
göre, bunun için en etkili yöntemin de ahlaki davranışların
bizzat sergilendiği söylem ve eylem birliği olduğu unutulmamalıdır.
Çocukların ve gençlerin yoğun olarak beslendiği edebiyat,
tiyatro, sinema ve müzik gibi alanların da dikkatle takip
edilerek içlerinin doldurulması kaçınılmazdır.
Cemil Meriç’in de ifade ettiği gibi bu konuda “En büyük
ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız da önyargıdır.”

KISSADAN HİSSE
Sinema tarihinin ünlü aktör ve komedyeni Charlie Chaplin bir röportajında şöyle der:
Küçük bir çocukken babamla bir sirk şovunu izlemeye gitmiştik. Bilet sırasında önümüzde anne-baba ve altı çocuktan oluşan bir aile vardı. Fakir oldukları
hallerinden belliydi, elbiseleri eski ama temizdi. Çocuklar sirkten bahsederken çok
mutlu görünüyordu. Onların sırası gelince, babaları gişeye geçti ve bilet fiyatını sordu. Gişe çalışanı ona bilet fiyatını söyleyince adam kekelemeye başladı ve karısına
dönüp kulağına bir şeyler fısıldadı. Yüzünden mahcubiyeti kolayca okunuyordu.
Tam o sıra babam cebinden 20 dolar çıkardı ve yere attı. Sonra da eğilip yerden aldı
ve adamın omzuna dokunarak şöyle dedi:
“Paranız düştü beyefendi.”
Adam babama baktı ve gözleri dolarak “Teşekkür ederim efendim” dedi.
Onlar içeri girdikten sonra babam beni elimden çekti ve kuyruktan çıktık. Çünkü
babamın adama verdiği 20 dolardan başka parası yoktu.
O günden beri babamla gurur duyuyorum ve o iki dakika benim hayatımda izlediğim
en güzel şovdu. Ve o izleyemediğim sirk şovundan da eminim daha güzeldi.
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*Buhari ve Müslim
** Uluslararası Genç Derneği: “Türkiye’deki Din Dili Gençlerde Nasıl Karşılık Buluyor?”
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SAMİMİYET VE AŞKLA

YARINLARA…
Aynı dili konuştuğumuz, aynı yöne baktığımız hemşehrilerimizle,
Sevgiyle büyüyen Çekmeköy’ümüzü emin adımlarla geleceğe taşıyoruz…

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’la
yola devam dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Çekmeköy’ün Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’la yola
devam dedi. 2009 yılında dört
beldenin birleşmesiyle oluşan
Çekmeköy ilçesinin kurucu belediye başkanı Ahmet Poyraz, “Biz
ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte
kurduk, 10 yıl boyunca birlikte
yönettik. Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile
3. dönem için de aday gösterildik.
Teveccühlerinden ötürü Cumhurbaşkanımıza; bu yolda beni yalnız
bırakmayan, 10 yıldır sırt sırta,
omuz omuza, el ele çalıştığımız
büyük Çekmeköy aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Verdiğimiz
Sözleri Tuttuk
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 2009 yılında
halkımızın karşısına projelerimizle çıktığımızda, “Bu proje
kitapçığını atmayın, saklayın. 5 yıl sonra sizin karşınıza
çıktığımda açın bakın ve söz verip yapmadığım bir iş
varsa bana hesabını sorun demiştim. 2014 seçimlerinde
vatandaşlarımız söz verdiğimiz projeleri tamamladığımızı ve daha fazlasını yaptığımızı görünce, o
seçimlerde oylarımızı katlayarak, ikinci kez belediye
başkanı seçildik. Bu ilçeye 10 yıl hizmet etme şansı
verdiği için Allah’a hamd ediyorum.’’
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Bu İlçeyi
Birlikte
Kurduk,
Birlikte
Yönetiyoruz
Dua aldıkça işlerimiz kolaylaştı,
projeler bereketlendi
‘’10 yıl önce bu göreve geldiğimizde bir ilçenin temellerini attığımızı biliyorduk. Bu temel ne kadar
sağlam olursa, Çekmeköy’ün geleceğinin de o kadar
sağlam olacağının bilincindeydik. Bu nedenle bu ilçeyi
planlarken 100 yıl sonrasını düşünerek hareket ettik.
Ulaşım, eğitim, sağlık, kültür sanat, alt yapı ve üst yapıda söz verdiğimiz çalışmaları tamamladık. Biz hizmet
ettikçe vatandaşlarımızın duasını aldık ve işlerimiz
kolaylaştı, çalışmalarımız bereketlendi. İşin başında
yapmazlar dedikleri şeyleri yaptık, hatta ilk zamanlar
bizim bile hayal etmediğimiz işleri zaman içinde projelendirerek hayata geçirdik.”

Her gün mahallelerimizde en az 10
bin adım atıyor, esnafımızla hasbihal ediyorum. Her hafta en az 6 ev
ziyareti yapıyor, öğle namazlarımı
farklı mahallelerin camilerinde
kılıyor, okulların bayrak törenlerine katılıyorum. Belediyedeki tüm
müdürlerimizin sorumlu oldukları bir mahalle var. Her hafta o
mahalleyi dolaşmak zorundalar. Biz
vatandaşlarımızla sohbet ederken
aslında onların beklentilerini, varsa
şikayetlerini anlamış oluyoruz.
O görüşmelerin ardından alınan
notlar, belediyede projelendiriliyor.
Böylece mahallelerimize nokta atışı
hizmetler götürmüş oluyoruz.

Daha Yapacak
Çok İşimiz Var...
‘’Yüzlerce kalıcı eser kazandırdığımız ilçemiz birçok çalışması ile model
oldu. İstanbul’un tarihi yerleşim yerlerinden Çekmeköy’e tercihli göç aldık.
Nüfusumuz 130 bindi, şimdi 250 bine çok yaklaştık. Bu da demek oluyor ki
ilçemizdeki refah düzeyini koruyabilmek için daha çok çalışmalıyız. Bu dönem
planladığımız birçok projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki dönem hayata
geçireceğiz. Büyük Çekmeköy Ailesi ile birlikte daha yapacak çok işimiz var.’’
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İLKLERİN ve
DEĞİŞİMLERİN SEÇİMİ:

31 MART 2019

Ü

lkemizde 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler seçimleri yapılacak. Bu
seçimde 57 milyon 93 bin seçmenin
oy kullanma hakkı var. Yapılacak seçimlerde
büyükşehir ve il belediye başkanları, ilçe ve
belde belediye başkanları, il genel meclisi ve
belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar
heyeti üyeleri seçilecek.

Ülkemizde 30’u büyükşehir olmak üzere 81
il var. Bu seçimde 30’u büyük şehir olmak
üzere 81 il belediye başkanının yanı sıra, 922
ilçe ve 396 belde belediye başkanı da seçilecek. Köy ve mahalle muhtarı seçileceklerin
sayısı daha çok, onların toplamı 50 bini
aşıyor. İl genel meclisi ve belediye meclis
üyeleri ile ihtiyar heyetlerini de listeye dâhil
ettiğimizde, sadece “seçmen” değil “seçilen”
olarak da pek çoğumuzu ilgilendiren geniş
bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu söylememiz mümkün.
Ülkemizde pek çok seçim yapıldı. Bu seçim
de onlardan biri. Ancak 31 Mart seçimleri
bir yönüyle diğerlerinden ayrılıyor. 31 Mart
2019 seçimlerini ilklerin ve değişimlerin
seçimi olarak tanımlayabiliriz.

ŞEHİRLERİMİZİ 2020 ve 2023’E
TAŞIYACAK SEÇİM
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, 29 Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edildi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri, ülkemizin geleceğe yolculuğunda, ilk yüz yılın kilometre taşlarından
biri olacak. Başka bir ifadeyle, 31 Mart seçimleri, ülkemizin kuruluşu
ve Cumhuriyet’in İlanı’nın yüzüncü yılına ulaşmadan önceki son
seçimlerimiz olma özeliğine sahip. Ülkelerin tarihlerinde asırlar
önemlidir. Bazı kıyaslamalar, analizler, tasnifler asırlara göre yapılır.
31 Mart seçimlerinde seçilecek yerel yöneticilerimiz, şehirlerimizi
ülkemizin ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ulaştırdığı gibi ikinci
yüzyılına başlangıcı da aynı yöneticiler yapacaklar.

BAŞKANLIK SİSTEMİNDE
İLK YEREL SEÇİM
Ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla, yüz
yıla yakındır uygulanmakta olan parlamenter sistemden
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
(başkanlık) Sistemine

geçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne geçişten sonraki ilk
seçim 24 Haziran 2018 tarihlerinde
gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı
ve milletvekilliği seçimleridir. Bu
seçimlerle Recep Tayyip Erdoğan yeni
dönemin ilk cumhurbaşkanı (başkanı)
seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde ise
başkanlık sistemine geçiş sonrası ilk
yerel (mahalli) seçimler yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet (başkanlık) Sisteminin kendine has bir yapısı
var. Sözgelimi parti sayısı azalıyor,

İTTİFAKLI İLK YEREL SEÇİM
Seçimlerde uzun süredir uygulanan
yüzde 10 barajı, siyasi pek çok sonuç
doğurdu. Bu sonuçların en önemlisi
“sandık ittifakı” veya “seçmen ittifakı”
olarak adlandırabileceğimiz, insanların zaman zaman kendi partisinden
daha çok kazanma ihtimali olan ve
kendisine uzak olmayan partilere oy
vermeye yönelmesidir. Bu tip seçmen
davranışı bazı partilerin zamanla
tabela partisine dönüşmesini sağladığı
gibi bazı partiler için de adeta kaldıraç
görevi görmüştür. Haziran 2018
seçimlerinde “sandıkta birleşmek”
anlamdaki seçmen-sandık ittifaklarının
yanı sıra, yapılan kanuni düzenlemeyle, siyasi partilerin açıkça ittifak

yapabilmeleri süreci başladı. Haziran
seçimlerinde partilerin çoğu iki ayrı
ittifak (cumhur-millet) çatısı altında
seçimlere girdi. 31 Mart seçimlerinde
ise kanuni dayanağı olmadığı için
resmi olmayan yani oy pusulasına
yansımayan işbirliği tarzında bir seçim
ittifakı oluştu. Bu yeni ittifakta AK Parti
ve MHP anlaşırken, CHP ile de İYİ Parti
anlaştı. Seçim bölgelerinin paylaşımı
şeklinde yapılan bu ittifak, her haliyle
ilk olma özelliğine sahip. Bakalım bu
ittifak seçime nasıl yansıyacak, seçim
kültürünü nasıl etkileyecek, seçim sonrası yerel yönetimlerin idari oluşumlarında nasıl tezahür edecek?

Yeni dönemin
doğru inşa edilmesi ve yeni bir yerel
yönetim sisteminin,
tarzının, kültürünün
oluşturulması gerekiyor. 31 Mart
seçimleri bu açıdan
milat olacak.

15 TEMMUZ SONRASI İLK SEÇİM
FETÖ (Fethullah Gülen Terör Örgütü)
aynı zamanda “paralel devlet” yapılanmasıydı. Devletin her kademesinde
sızmış ve örgütlenmiş bu yapının,
17-25 Aralık kalkışmasından itibaren
başlayan bu tasfiyesi 15 Temmuz darbe

girişimiyle hızlandı, halen devam
ediyor. 31 Mart seçimleri FETÖ’nün
kamudan tasfiyesinin yerel yönetimler
ayağında önemli bir aşama olacağı
tahmin ediliyor.

KAYYUMLU DÖNEM SONRASI SEÇİM
Özellikle Doğu ve Güneydoğuda bazı
belediyeler, PKK’ya farklı şekillerde
yardımcı oldukları ve belediye imkânlarını terör örgütüne kullandırdıkları
için denetime ve soruşturmaya tabi
tutuldu. Bu işlemler sonrasında, 2014
yerel seçimlerinde HDP-BDP’den
seçilen bazı il ve ilçe belediye başkanları görevden alınarak yerlerine
“kayyum başkan” atandı. Kayyum
başkanlar, atandıkları yerlerde belediye
hizmetlerini yürüttüler. Kayyum atanan
belediyeler arasında Diyarbakır, Van,
Mardin büyük şehir belediyelerinin
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partiler ittifaklar yapıyorlar ve işbirliklerine gidiyor, hükümet üyesi olan
bakanlar TBMM’deki seçilmişlerden
değil başkanca ataması yapılmışlardan
oluşuyor.
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Tarzı Yerel Yönetimler” dönemi, 31
Mart 2019 seçimleriyle başlayacak.
Dolayısıyla, yeni dönemin doğru
inşa edilmesi ve yeni bir yerel yönetim sisteminin, tarzının, kültürünün
oluşturulması gerekiyor. 31 Mart
seçimleri bu açıdan milat olacak.

yanı sıra Hakkâri, Şırnak, Batman, Siirt,
Ağrı, Bitlis, Tunceli il belediyeleri, ayrıca
çok sayıda ilçe ve belde belediyesi bulunuyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde, şu
ana kadar kayyumla yönetilen büyük
şehir, il, ilçe, belde belediyelerinin yer
aldığı seçim bölgelerinde seçimlerin
nasıl sonuçlanacağı da bu seçimin
merak edilenleri arasında yer alıyor.

Erol Erdoğan
Sosyolog / İlahiyatçı
erolerdogan.com.tr
twitter.com/ortaksoz
www.facebook.com/bayerol
youtube.com/ErolErdogan34
instagram.com/erolerdogan34/

Seçimler ülkemize hayırlı olsun.
Seçimi kazanacak başkan adaylarını
şimdiden kutluyorum.
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Adem Metan
Radyoculuğun tartışmasız
en iyi isimlerinden biri o...
Onu ayrıcalıklı kılan, yeteneğinden çok daha fazlası; kibarlığı, dürüstlüğü
ve mütevazılığın kitabını
yazmışçasına güzel insanlığı! Karşınızda radyoların
yükselen yıldızı
Adem Metan.

Adem Metan kimdir?

Anadolu’da her insanın yaşadığı
zorlukları yaşamış, zorlu bir eğitim süreci geçirmiş ve 2000’li
yılların başında İstanbul’a
gelmiş, uzun bir süre tamirhanede çıraklık daha sonra
konfeksiyon atölyesinde ekmek
mücadelesi vermiş, tüm zorluklara rağmen mücadelesinden vazgeçmeden çalışmış ve
sadece Yüce Yaradan’a sığınarak
bu günlere gelmiş bir al bayrak
sevdalası vatan evladıyım.

Anlaşılan şartlardan dolayı
okuyamadın. Peki okusaydın ne olmak isterdin?

Ben liseyi henüz birinci
sınıftayken bırakmak durumunda kaldım. Doktor olmak isterdim. Köy yerinde ya öğretmenlik ya doktorluk rol modeldir.

Bulunduğun yer kolay gelinecek bir yer değil elbet.
Nasıl başardın?

Ben Karadeniz FM’de çalışırken
oradan ulusal radyoya geçmeye karar verdim. Radyoların
hepsine baktım, düşündüm
hangisine geçebilirim, hangisinin yayın saati boş derken Alem
FM’in bunun için çok uygun
olduğunu ve uzun zamandır
aradıkları sabah programını
bulamadıklarını gördüm. Bu
anlamda kendime inandım ve 2
aylık bir görüşmenin ardından
‘’Merhaba!’’ dedik…

Ailende seçtiğin mesleğe
karşı çıkan mı yoksa destek
olan mı daha çok oldu?
O zamanlar bu işlere çok ön-
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yargılıydılar. Anne baba olarak
masa başı, saati belli olan bir iş
istiyorlardı. Bu yüzden en başta
karşı çıkmışlardı. Zamanla onlar
da alıştı ve şu an tabii gurur
duyuyorlar yaptığım her işle.

İlk yayınında neler hissettin?

Eee tabii zor. Sonuçta sana
güvenen ve mikrofonu sana
emanet etmiş insanlar var. Bir
tarafta hata yapmanı bekleyenler var. Heyecanı hep zirvede tutup aynı zamanda ona
yenilmemek kuralı koymuştum
kendime. Yani bu süreçte elime
yüzüme bulaştıracağım korkusu da vardı tabii ama yaptığım
her işte kendime güvenim tam
oldu.

Samimiyet,
radyoyu
ayrıcalıklı
kılıyor.

Maşallah kolay
kolay bir yere çıkmayan ünlü isimlerin birçoğunu
ağırladın. Neden
sana geliyorlar?
Benim radyoculuğum hep zorluklarla oldu. Radyo
röportajları bir
projedir. Adem
Metan Show bir
proje programıdır.
Bizim radyo röportajları bu zamana
kadar bildiğimiz
tanıdığımız
radyoya çıkmayan
isimlerin radyoya
çıkması ve tanınmayan hayatlarını
buradan tanıtmaktı.
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Yaptığınız en kötü hata
bile size çok büyük bir
tecrübe olarak geri
dönüyor.

Bilal Erdoğan, Süleyman Soylu, Fatma Şahin,
Revna - Yıldırım Demirören, Fatih Terim, Ahmet
Hakan, Yılmaz Erdoğan, Sibel Can, Gülben Ergen, Burcu Esmersoy, Melih Gökçek, Esra Erol,
Seda – Cem Öğretir, Yılmaz Vural, Ahmet Çakar,
Ertem Şener, Abdürrahim Albayrak, Ali Ağaoğlu gibi birçok ünlü ismi çıkardık ve proje gereği
çıkarmaya da devam edeceğim inşallah…
Sürprizler devam ediyor, takipte kalın lütfen. ☺

Arkandaki güç kim?

Benim tek güç kaynağım Allah…

Tarihi bir karakterle, bilim insanıyla ya
da bir sanatçıyla program yapacak olsan, karşında kimin olmasını isterdin?

Dünya tarihinde günümüze iz bırakan onlarca
insan var tabii. Ama ben Türk bilim insanlarına, padişahlarına, sultanlarına ve sayısız sanat
eseri bırakmış sanatçılarına tek tek hayranım.
Bugün inanın hepsinin ileri görüşlülüğünü, ani
karar verme yetilerini, yalnız kaldıklarında ne
düşündüklerini oturup hepsiyle konuşmak ve
öğrenmek isterim.

Yakın zamanda gerçekleşmesini planladığın yeni projeler var mı?
Bizde projeler bitmez, dediğim gibi takibe
devam. ☺

En çok severek dinlediğin müzik türü
nedir ve son günlerde en favori şarkın
hangisi?

Radyo programcısı olarak değil, sadece dinleyici olarak günümüzün
müzik sektörünü ve radyo sektörünü
değerlendirir misin?

Mesleğim gereği her türlü müziğe, şarkıya
aşinayım. Gün içindeki moduma göre her
türlü müziği dinleyebiliyorum. Fakat arabama

bindiğimde özellikle uzun yola gidiyorsam
türkü dinlemeyi severim. Bilhassa etnik
türküleri, yeni coverlanan eski parçaları
tekrar tekrar dinlediğim olur.

Radyoculuk dışında kendini
geliştirmekte olduğun başka bir tutkun var mı?

Bizim işimiz zaten sürekli kendini geliştirmek
zorunda olduğun bir iş. Her konuda kendimi
geliştirmek zorunda olduğumu hissediyorum. Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin
sonu yok benim için.
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Her dönem biteceği düşünülen ama hiçbir
zaman bitmeyecek olan bir kitle iletişim
alanıdır radyo. Televizyon çıktı, radyo bitiyor dendi; internet çıktı, radyo biter dendi;
sosyal medya çıktı, radyo yine biter dendi
fakat radyo hala çok güçlü bir mecra olarak
kalmaya devam ediyor. Çünkü radyoyu farklı
kılan, samimiyeti. Diğer mecralar bitirmediği
gibi radyoyu güçlendirdi. Örneğin bizim
değindiğimiz konularla alakalı dinleyicilerimiz anında sosyal medyadan katılım
sağlayabiliyor. Bu da günümüzde dinleyiciyle olan bağımızı güçlendirdi.

Radyoculuğun zor yanları sence neler,
radyoculuk yapmak isteyen genç
arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde
bulunursun?

Çok eğlenceli bir iş yapıyoruz. Ama eğlenceli
olduğu kadar zor bir iş. Yayıncı olmak istiyorum demekle maalesef yayıncı olunmuyor.
Genç arkadaşlar direkt mikrofon başına
geçip milyonlara seslenmek istiyorlar. Bu
hayal ile geliyorlar. Bu tabii ki mümkün ama
mutlaka çok çalışmak, üretmek, kendini her
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AYNI DİLİ KONUŞARAK
AYNI YÖNE BAKARAK
BİRLİKTE YOLA DEVAM!

Röportaj

olaydan beslemek gerekiyor.

Adem Metan’ın en yakın
arkadaşı olsaydın, ona ne gibi
tavsiyelerde bulunurdun?
Biraz daha sakin olması gerektiğini
söyleyebilirdim. Hiperaktifliğinin
bazen onu yiyip bitirdiğini, bu
konuya özellikle dikkat etmesini
gerektiğini söylemek isterdim. :)

Dostların en çok hangi özelliklerini seviyor?

Genelde her ortama uyum
sağladığımı söylerler. Sanırım en
çok bu seviliyor. Eğlenceli ve hiperaktif bir yapım var. Onun dışında
sevdiklerim, dostlarım için yapamayacağım şey yoktur.
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Geleceğe dair en büyük
korkun ne?

Kendime ve geleceğe olan
umudum olan inancımı kaybetmek
en büyük korkum.

Son olarak Çekmeköy2023
okuyucularına neler söylemek
istersin?
Hayat pişman olmak için
çok kısa. Yaptığınız
en kötü hata bile size
çok büyük bir tecrübe
olarak geri dönüyor.
Karar vermekten,
uygulamaktan,
hayallerinizin peşinden gitmekten asla
vazgeçmeyin.

Haberler

Haberler

Doğuştan veya
çeşitli nedenlerle işitme
kaybı olan
hastalara
uygulanan
koklear implant, hasarlı

TÜRK KİMYAGERDEN
KAR VE BUZLANMAYA

KARŞI YENİ FORMÜL
Türk bilim insanı, kar ve buzla
mücadelede çok etkili yeni bir yöntem
geliştirdi.
Kimyager Yücel Kaynak, Samsun Teknoloji Geliştirme
Merkezinde, yerli ve
milli kaynaklarla özel
formüllü granül üretti.

Kimyager Yücel Kaynak, "Ürün, dünya piyasasında benzer
yapılan ürünlere göre çok ekonomiktir. Derece bakımından da eksi 45 dereceyi gördüğü için 2 katı soğuğa
dayanan bir üründür. 3 gün boyunca ortamda kalması,
aktivitesini koruması da ayrı bir ekonomi kazandırmaktadır" dedi.
Ürün birçok ülkede denendi ve başarıları sonuçlar alındı.
"Buz Yak", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden de onay aldı.

İŞİTME ENGELİ

Yurt dışından getirilen ürünlere göre çok daha ucuz olan
ürün, eksi 45 dereceye kadar kullanılabiliyor.
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Şirketin genel müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi Doktor
Öğretim Üyesi Serkan Kurt, şöyle konuştu:
"TÜBİTAK'ın proje desteğiyle koklear implant için sensör
geliştirdik. Ekibimiz çok güçlü. Kulak burun boğaz uzmanı,
odyoloji uzmanı doktorlar, yazılım ve donanım mühendisleri var. Yaptığımız tasarımla artık kulağın dışında olan
üniteleri iptal ediyoruz. Kulak içine tamamen gömülü bir
sistem tasarladık. Bu sayede hasta, havuza da girebilir,
banyo da yapabilir. Bazı olumsuz sesleri daha iyi filtreleme
özelliği ile hastanın daha iyi işitmesine imkan sağlıyor."

"En zor kısmı sensörüydü"

YERLİ SENSÖR İLE
Üretilen özel formüllü granül, hem asfalt yollara zarar
vermiyor hem de yurt dışından getirilen ürünlerden çok
daha ucuza mal oluyor. "Buz Yak" adı verilen ürün, yollardaki buzu 20 dakika içinde eritiyor. Böylece sık sık yolları
yeniden asfaltlamak da gerekmiyor.

"Havuza girebilir, banyo yapabilir"

ORTADAN KALKACAK

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi
Teknopark bünyesinde kurulan bir arge şirketi, biyonik kulak olarak bilinen
"koklear implant sensörü" üretti.

iç kulağın fonksiyonunu yerine getiriyor.
Seslerin şiddetini yükselten işitme cihazlarının aksine koklear implant, beyne ses sinyalleri sağlamak için iç kulağın
hasarlı parçalarının görevini üstleniyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta 2016'da kurulan
Genmel Ar-Ge şirketinde doktor ve mühendislerin uzun
soluklu çalışması sonucu, mevcutlarına göre çok daha
etkin ve kullanışlı koklear implant tasarlandı.
Koklear implantın tamamının üretilmesine yönelik tasarım
ve üretim çalışmasının devam ettiği projede, 2020'de seri
üretim hedefleniyor.
Yerli ve milli koklear implant üretiminin heyecanını duyan
proje sahipleri, piyasada 20 bin euroya satılan ürünü,
yarısından daha düşük fiyata satmayı planlıyor.

Sensörün, cerrahi açıdan da büyük kolaylıkları olduğunu
anlatan Kurt, "Türkiye'de 20 bin avro civarında satılan
biyonik kulak olarak adlandırdığımız koklear implant
ürününü seri üretime geçirdiğimizde yarı fiyatından daha
da aşağısında dünya piyasasında yer alacak. Bunun en
zor kısmı olan sensörüydü ve bunu başarıyla tamamladık.
Şimdi ikinci aşamada kulağın içindeki salyangoz denilen
kısma giren prob tasarım ve yazılım geliştirme sürecimiz
var. Bunları da bitirdikten sonra yerli ve milli tasarım koklear implantı seri üretime hazır hale getireceğiz" dedi.

Proje, Avusturya'da beğeni topladı
Kurt, projenin patent ve belgelendirme aşaması için başvuruları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Her bin canlı doğumda 1 ila 3 arasında işitme kaybı
oluyor. Bunlara 1 ila 4 yaş arasında koklear implant
dediğimiz bu cihazın takılması gerekiyor. İşitme kaybına
uğramış yetişkinlere de bu cihaz takılıyor. İşitme kaybına
uğramış kişilerin duymasını sağlıyor. İşitme engeli ortadan
kalkacak. Bunu da yerli, mili ve daha yüksek teknolojiyle
gerçekleştireceğiz. Deneysel çalışmalarını yaptık. Sinyal
analizi çok başarılı. Gürültüyü ciddi oranda filtrelediğimizi
gördük. Bu alanda büyük başarı. Bazı test süreçleri devam
ediyor. Çalışmalarımızı duyup gelen, dünyanın önde
gelen firmalarından Avusturya'dan bir şirket projeyi çok
beğendi."
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Kültür Sanat

KEMİK BOYUNU

UZATAN İCADIYLA
ADINI DÜNYAYA DUYURDU

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Huri, kemik boyunu günde 1 milimetre uzatan icadı ile uluslararası
patent alıp adını tıp literatürüne yazdırdı.
Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi ve 2018 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanı (GEBİP) Ödüllü Doç. Dr. Gazi Huri; yüksekten düşmeler, trafik kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu
meydana gelen kırıklarda iyileşme sorunlarının yaşandığına
işaret ederek bu durumda ortopedik cerrahların, kırığın
başarılı ve düzgün bir biçimde iyileşmesi için farklı ameliyat
seçeneklerinden birini tercih ettiklerini aktardı.
Kemik tümörünün çıkarılması veya kazalar sonrası kemik
kayıpları ile sonuçlanan vakalarda kemiklerin boyunun uzatılmasının gerekebileceğini belirten Gazi Huri, bunun için
etkilenmiş uzvun çevresine dışarıdan iskele sistemlerinin
kurulduğunu ancak bu yöntemin hasta konforu açısından
bazı zorluklar oluşturduğunu söyledi.

"Günde 1 milimetre uzatılarak
tedavi edilebilecek"
Huri, kemiklerin uzatılması için "hareketli kemik plağı"
adını verdiği ayarlanabilir yeni bir implant geliştirdiklerini
anlatarak, çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"2012 yılında başlattığımız çalışmamızda, kırık veya
kemik tümörü tedavileri gibi kemikte kayıplara veya
kısalıklara neden olabilen durumlarda kemik boyunun
uzatılması için yeni nesil bir implant geliştirdik. Ayarlanabilir hareketli plağı sayesinde kemiği bir seansta ya
da kademeli olarak uzatabiliyoruz. Günümüzde kemik
uzatma ameliyatları, kanal içi çivilerle veya iskele sistemleriyle sağlanırken, daha kolay uygulanabilir bir şekilde
aynı görevi görecek plaklara ortopedi pratiğinde henüz
rastlanmamaktadır.
Yöntemimizde, örneğin trafik kazası sonucu kol kemiğinde kısalık oluşan bir hastada bu durum hareketli
kemik plağı ile tek bir seansta veya günde 1 milimetre
uzatılarak tedavi edilebilecek. Bu teknikle plak kemiğe
vidalar ile sabitlense de implantın kırık hattında uzamaya
ya da kısalmaya izin vermesi oldukça önemli bir özellik.
Bu özelliği sayesinde hem kırık kaynaması için önemli olan kırık uçlarının birbirine yaklaştırılmasına, yani
kompresyona hem de kemik uzatma işlemine, diğer bir
deyişle distraksiyona izin vermektedir."

Prototipler 3 boyutlu yazıcıda üretildi
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Doç. Dr. Huri, kemiklere yerleştirilen implantların prototiplerini önce 3 boyutlu yazıcılarda ürettiklerini ve bunu
kemik modelleri üzerinde denediklerini söyledi.
Geliştirdikleri hareketli kemik plağının dünyada muadili
olmadığını tespit ettikleri için Koç Üniversitesi ile uluslar-

arası patent başvurusu yaptıklarını
aktaran Huri, ABD,
Avrupa, Japonya ve
Türkiye'de geçerli
uluslararası patent
aldıklarını belirtti.
Gazi Huri, geliştirdikleri implantın
dünyada pek çok ilki barındırdığına işaret ederek, kemiğe
vidalarla müdahale edildikten sonra hiç bir kemik plağı kırık
hattında manipülasyona izin vermezken, patentli ürünlerinin bunu sağlayabildiğini vurguladı.

Dünyadaki ortopedi ameliyatlarında
yeni Türk icadına doğru
Yeni nesil plağın tekniğine uygun olarak uygulandığı takdirde, çocuk hasta grubunda uzun kemiklerdeki büyüme
çekirdeklerine de zarar vermeyeceğinden güvenli bir biçimde kullanılabileceğini belirten Doç. Dr. Huri, ayrıca minimal
invaziv cerrahiye uygun olarak tasarlanan bu yöntemin,
tedavi sırasında kemik ve çevresindeki yumuşak dokularda
da en az düzeyde hasara neden olacağını dile getirdi.

Sistem gelişirse insan
boyu da uzatılabilecek
Doç. Dr. Huri, "Söz konusu yöntemin boyunu uzatmak isteyenler için kullanılıp kullanılmayacağı"na dair soru üzerine,
etik olarak kozmetik amaçlı boy uzatmadıklarını söyledi.
Boy uzatma için mevcut yöntemlerin vücudun dışından
iskele sisteminin kurulmasıyla yapıldığını anlatan Huri, bu
tekniğin barındırdığı riskler nedeniyle estetik amaçlı pek
yapılmadığını belirtti.
Geliştirdikleri implantta komplikasyon ihtimalinin minimalize edilmesi için çalışmaları olduğundan bahseden Gazi
Huri, şöyle konuştu:
"Sistemimizin avantajı, dışarıya maruziyetin minimal
olması. Birinci jenerasyonu tamamlanmış kemik plağının
geliştirilmesi için TÜBİTAK projemiz de devam ediyor.
Bu projede üreteceğimiz uzaktan kontrol sistemi ile
tornavida gibi mekanik bir aygıta ihtiyaç kalmadan kemik
uzaması sağlanmış olacak ve ileriki dönemlerde boy uzatma için de kullanılabilecek duruma gelebileceğiz."

Sol Ayağım İrlandalı yazar Christy
Brown’un kendi hayat hikâyesini anlattığı otobiyografik romanıdır. Bir duvar ustası ve ev hanımının yirmi ikinci
çocuğu olarak dünyaya gelen Christy,
doğuştan beyin felçlidir. Sol ayağı dışında hiçbir uzvunu kullanamayan Christy’nin en büyük destekçisi ise annesidir.
Doktorlar annesine onun bir insan olduğunu unutmasını hatta yalnızca karnı
doyurulacak, yıkanacak ve sonra bir kenara bırakılacak bir şey olduğunu söyleseler de çocuğunun fiziksel olarak diğer
çocuklardan farklı olduğunu ancak zekâ
olarak hiçbir farkının olmadığını kanıtlamak isteyen Bayan Brown, Christy için
elinden gelen her çabayı göstermiştir:
Babam ekmek paramızı kazanmak için
duvarlar örmeye gittiğinde annem, zihnimdeki kalın perdenin arkasına yavaş
yavaş, sabırla ulaşmaya çalışarak benimle diğer çocuklar arasında oluşmuş
görünen duvarı tuğla tuğla söktü.
Gün geçtikçe Christy fiziksel ve zihinsel
olarak büyümeye başlamış, annesinin
desteği ise hiçbir zaman eksilmemişti.
Bir gün kardeşi ders çalışırken elindeki tebeşiri gören Christy sol ayağı ile
tebeşire uzanmış ve tahta üzerine bir
şeyler çizmeye başlamıştı. Bu durumu gören annesi hemen ona harfleri
öğretmeye başlamış ve Christy, yazım
hayatına yazdığı ilk kelime olan “ANNE”
ile başlamıştı. Diğer çocuklardan kendini farklı görmeyen Christy, Henry
adını verdiği tekerlekli sandalyesiyle kardeşlerinin de yardımıyla dışarı
çıkıyor, kırlarda geziyor, bahçelerden
meyve çalıyor, mahallede arkadaşlarıyla
oyunlar oynuyor, sinemaya ve hatta
yüzmeye bile gidiyordu. Ancak bir gün
zaten eski olan bu araba kırılınca eve
mahkûm oldu. O zamana kadar kendisi
hakkında düşünmeyen Christy Artık her
şeyi, eğlenmeye hevesli, içi merakla dolu
küçük bir çocuğun gözleriyle değil;, bir
sakatın, kendi derdini yeni keşfetmiş bir
sakatın gözleriyle görmeye başlamıştı.
Christy
artık
zamanının
büyük
bölümünü evde geçirmeye başlamış,
sol ayağıyla yazı denemeleri yapmaya
devam etmişti.
Bir gün kardeşini resim yaparken gördü.
Elindeki fırçalar ve renk renk boyalar çok
hoşuna gitti. Boya fırçasını sol ayağına
alarak birkaç darbe hareketiyle kâğıda
bir şeyler çizmeye çalıştı. Bu yeteneği-

ni o kadar ilerletti ki bir resim
yarışmasında birinci bile oldu.
Ancak yazma tutkusunun önüne
hiçbir şey geçemedi. Bu süreçlerde annesi dışında onu bir şeyler
yapmaya teşvik eden, hayata katan pek çok destekçisi de oldu.
Sol ayağıyla yazmayı hatta resim
yapmayı öğrenen Christy’nin
içinde hâlâ bir şeyler eksikti. O da
diğer gençler gibi gezmek, birinin
elini tutmak ve âşık olmak istiyordu. Mahallede oynadıkları bir kıza
karşı farklı duygular hissediyordu.
Ancak bu his zaman içinde ona acı
veren başka bir duruma dönüştü.
Çünkü ‘’Anlayıştan daha başka bir
şeye, hassas bir kalbe ancak içten
insan şefkatinin verebileceği güce
ihtiyacı olan onun gibi biri için,
basit bir acıma bakışının ne kadar
acı ve yıkıcı olabileceğini’’ anladı.
Yaşadığı içsel huzursuzluklar Christy’i
daha fazla yazmaya ve daha fazla okumaya itti. Daha önce pek fazla okumuyordum. Kitaplar evimizde pek sık görülmezdi. Ekmeğin daha önemli olduğu
düşünülürdü. Karnımızı doyurmak zihinlerimizi doyurmaktan daha önemli bir işti.
Zihni hâlâ çeşitli fikirlerle dolu olan
Christy artık yirmili yaşlarında bir delikanlıydı. Kimseyle paylaşamadığı
duygu ve düşüncelerini yazıya dökmeye karar vererek kendi hayatını yazmaya başladı. Kardeşlerinin yardımıyla
yazdığı birkaç deneme başarısız olunca
kendisine fizik tedavide eşlik eden Dr.
Collis’ten yardım istedi. Dr. Collis ona
yazı sanatının inceliklerini öğretti. Ve
Sol Ayağım kitabının sayfaları bir bir
oluşmaya başladı.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: SOL AYAĞIM
YAZARI: CHRISTY BROWN
ÇEVİRİ: FİLİZ KAHRAMAN
SAYFA SAYISI: 189
YAYINEVİ: NORA KİTAP

Christy Brown Sol Ayağım kitabıyla,
hayat mücadelesiyle bizlere engellerin bedende değil zihinde olduğunu
göstermek istemiştir. Fiziksel engelinin, kendini ifade edememenin verdiği
zorluğun yanında insanların tuhaf ve
acıyan bakışlarının gölgesinde yaşamaya çalışırken, yeteneklerin ve azmin asla
durdurulamayacağının kanıtı olarak Sol
Ayağım kitabını ve daha birçok eseri
yazmış, tablolar yapmıştır.
Kitabı etrafımızda onlarca, yüzlerce fiziksel veya zihinsel engeli bulunan insanları düşünerek, onların hislerini hesaba
katarak ve herkesin bir engelli adayı olduğunu varsayarak okumanız dileğiyle.

Hazırlayan:
Havva Kotan-Sosyolog
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“VAR”
izlediğim maç olan Fransa ve Hırvatistan maçının seyrini değiştirmesi
gibi. VAR’ın varlığıyla Fransa bu maçı
almıştı.
Kısacası tartışmalı penaltıların, ofsaytların ve emin olunamayan birçok
hamlelerin doğru karar mercii haline
geldi. FIFA Hakem Komite Başkanı
Pierluigi Collinakarra, bu uygulama
ile karar oranının % 99,3 olduğunu
bile belirtmişti.

Peki ilk ihtiyaç
nasıl ortaya çıktı?

F

utbolun popüler hale gelmesinin en etkili araçlarından
biridir Spor Pazarlama. Futbol heyecanına kurumsal bir
boyut kazandırılması sektöre
farklı bir ivme katmıştır. Hem ticari
hem de P&R anlamında yani ihtiyaçların/boşluğun fark edilmesiyle,
hızla o alanın doldurulması lüzumu
doğmuştur. Keşke futbolun
diğer alanlarında da bu kadar hızlı
yol alınabilse. Mesela kulüp borçları
için Kulüpler Yasası’nın bir an
önce çıkması gibi… Zira borçlarda
yapılandırmaların bunun için yeterli
olmayacağı kanaatindeyim. Kulüp
başkanları ve ekiplerinin alacakları
her karardan sorumlu tutulması gerekiyor.
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Maçlar ve kuralları kısmına dönecek
olursak işte yine böyle bir anda hayatımıza girdi VAR Sistemi. Türkiye’deki ilk uygulaması Eylül 2016 yılında
yapıldı. İyi mi oldu? Bence kesinlikle
çok iyi ve yerinde bir uygulama oldu.
Hakemlere dört ana konuda yardımcı
olan bu uygulama; gol, penaltı, ihraç
ve yanlış ihraç kararlarını kolaylaştıracak ve yiğidin hakkının yine yiğide
verilmesini sağlayacak. Bu uygulama ile bence hakemler zan altında
kalmaktan ve kısmi olarak taraftarın
öfkesinden kurtuldu. Kulüplere ve
taraftarlara kalan da heyecan dolu
maç keyfi ve huzur oldu.
Bir önceki sezonda, deneme amaçlı
birçok maçta kullanılmaya başlansa
da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
kararı ile hayatımıza resmi olarak

bu sezon yani 2018-2019 Spor Toto
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nda hayatımıza girdi. Uygulama eleştiri oklarına hedef olsa da (Ersun Yanal, uygulamanın ilk dönemlerinde futbolun doğasına aykırı
olduğunu düşünmüştü. Bazı kanaat
önderleri tarafından da futbolcuların
bekleme esnasında konsantrasyon
eksikliği yaşayabileceği ve taraftarın
da maçtan kopabileceği vb.) yararları
görülmeye başlanınca tüm negatif
bakış açıları kafalardan silindi bile…
FIFA’nın desteklediği bu uygulama,
daha önce hayatımıza girmiş olsaydı hiç şüphesiz dünyada da birçok
maçın seyri değişecekti.

2010 yılı Dünya Kupası’nda, Almanya-İngiltere maçında çekilen şutun
kale çizgisini geçmesine rağmen
hakemin devam kararını vermesi
ile ortaya çıktı. Bu konu
yaklaşık bir yıl tartışıldı
ve konuyla ilgili ne
yapılabilir konusunda kapsamlı bir
araştırma yapıldı.
Çalışmaların
sonucunda FIFA,
2012 yılında
Dünya Kulüpler
Kupasında “Gol
Çizgisi Teknolojisi”
adı ile bu teknolojiyi kullanmaya
başladı.

Sonuç mu? Oldukça başarılıydı.
Uygulamayı alt liglerde deneyimleyerek pozitif etkisini gören İngiltere
Futbol Federasyonu, aldığı karar
ile 2013 yılında uygulamayı resmi
olarak devreye aldı. Günümüze
gelene kadar ihtiyaçlar & eksiklikler
görülmüş olup geliştirici yazılım versiyonları da eklenerek “Video Hakem
Uygulaması” (VAR) halini almıştır.
İ.B.F.K Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın
da belirttiği gibi cep telefonsuz bir
hayatı düşünemiyoruz. Var’sız da bir
hayat düşünemeyiz, yaklaşımı doğru.
Var’sız bir maç düşünülemez.
Darısı, gelişme bekleyen diğer ihtiyaçların başına.
Sevgilerimle.

“Var” ile
hakemler
zan altında
kalmaktan
ve taraftarın
öfkesinden
kurtuldu.

Handan Kaloğulları
Spor Pazarlama Yöneticisi

Tıpkı VAR’lığıyla, benim de oturduğum koltuğa bile sığamadan
51

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE
DOĞAYI KEŞFEDİN!
Doğaya olan yaklaşımınızla çocuğunuz da
doğayı sevecek ve keşfetmek isteyecektir. Çocuğunuzun çevreye daha dikkatli bakması, kuşları dinlemesi, nemli toprağı koklaması, yapraklara ve ağaçların gövdesine dokunarak yumuşak ve sert dokuları
hissetmesi için motivasyon büyük önem taşır.
Keşfettiği her yeniliğin keyfini çıkarması,
doğaya olan hayranlığının her seferinde bir
kat daha artmasını sağlayacaktır.
Tüm duyu organlarınızı kullanarak
doğayı keşfetmeye hazırlanın.
Çünkü günün her saatinde, yılın her
mevsiminde, belki arka bahçeniz,
belki yürüdüğünüz sokak ya da
yaşadığınız semtteki küçük bir park
sizi çok şaşırtacak ve hayran bırakacak bir doğaya sahip.

Yeni Keşifler
Yeni Oyunlar
Demek
Bitkilerin, böceklerin, kuşların
isimlerini bilmeseniz bile daha
yakından gözlemleyebilir ve ne
yaptıklarını tahmin ederek
çocuğunuzla geçirdiğiniz
zamanı keyifli hale getirebilirsiniz.

Siz Onun
Kahramanısınız
Yıllar sonra, çocuğunuz sizinle
birlikte yaptığı keşif gezilerini,
birlikte topladığınız kozalakları,
yaprakları, at kestanelerini ya
da küçük bir su birikintisinin
veya paçalarınızı sıvayarak
bir derenin serin sularında
yaptığınız yürüyüşleri mutlulukla hatırlayacaktır.
Doğaya olan yaklaşımınızla
çocuğunuz da doğayı sevecektir. Çocuğunuz sizin böcekten
ya da köpekten korkmadığınızı
tam tersi sevdiğinizi ya da
incelediğinizi görecek ve bu
davranışları örnek alacaktır.

Motivasyon Şart
Çocuğunuzda doğayla ilgili
merak uyandırın. Bildiğiniz şeyleri direkt olarak çocuğunuza
aktarmak yerine önce onun
soru sormasını bekleyebilir ya
da çocuğunuzun ilgilendiği
şeyleri gözlemleyerek ona sorular yöneltebilirsiniz.

Keyifli Birkaç
Soru
•
•
•
•
•
•

Bu ayak izleri hangi hayvana ait olabilir?
Büyük bir hayvan mı yoksa
küçük bir hayvan mı?
Sence bu kuş yuvası neden
ağacın en üst dallarında?
Anne kuş, yuvasını neden
o kadar yükseğe yapmış
olabilir?
Sen de gelen sesi duydun
mu?
Sessizce dinleyelim. Acaba
ne olabilir?

Keşfinizi Keyifli
Hale Getirebilecek Birkaç
Küçük Malzeme
•
•
•
•
•
•
•
•

Büyüteç
Dürbün
Toplayacaklarınızı koymak
için torba ya da kap
Gideceğiniz yere ait topladığınız bilgiler
Gördüklerinizi not almak
için bir not defteri ve kalem
Fotoğraf makinesi
Yara bandı
Yerde oturmak için ince bir
örtü

Çocuğunuzda
doğayla ilgili
merak uyandırın.

Mutlu keşifler dileriz.
Sağlık ve Yaşam Dergisine
katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz.
Dilara Çalışkan
Uzman Psikolog ve
Aile Danışmanı
Kültür Koleji Anaokulu
Rehberlik Bölümü
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Güvenemem servetime malıma
Ümidim yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan
Kimi fakir kim ayrılmış yarinden
Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yokmuş gibi çalışır
Kimi meteliksiz kimi milyona karışır
Ali ERCAN

GÜMÜŞLER
MANASTIRI
Doğal güzelliğiyle görenleri hayrete
düşüren, kaya içinde oyulmuş tarihi manastır, Niğde’nin simgesi haline gelmiştir.
Şehre ayak basan yerli-yabancı her turist,
kilise üzerindeki resimler, gülen Meryem
Ana ve İsa freskiyle dikkat çeken Gümüşler
Manastırı’na mutlaka uğramıştır. Bölgenin
en büyük manastırı olan Gümüşler, dünya
üzerinde tek gülen Meryem Ana
Freski’ni bozulmadan günümüze
kadar ulaştırdığı için sadece Türkiye’de değil dünyada da popüler
durumda. Manastırın en önemli
yapısı, kompleksin kuzeyinde
yer alan kilisedir. Dört serbest
destekli kapalı Yunan haçı planlı
kilisenin, kuzey haç kolunun
kuzeyinde iki mezar nişi, batısında beşik tonoz örtülü iki giriş mekânı bulunmaktadır. Kilise ile birlikte yeraltı şehri, büyük mezarlık
odası, toprağa gömülmüş küpler
bulunmaktadır. Bölgeyi bilen
biriyle manastırı gezmek ve
fotoğraflamak daha verimli bir
gezi için faydalı olacaktır. Ziyaret
günü eğer kalabalık bir güne
rastlamazsa manastır içerisinde
bulunan görevliler de gezi
esnasında misafirlere yardımcı
olmaktadır.

NİĞDE İSMİ
NEREDEN GELMEKTEDİR?
Medler, Persler, Kapadokya Krallığı, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Selçuklu Devleti’nin egemenliğine giren bölgenin bilinen antik adı Nahita’dır. Tarih içerisinde Nahita kelimesi
Nekida, Nekide ve Nikede olarak telaffuz edilmiş, bölgenin Türk
hakimiyetine girmesiyle de şehir Niğde ismini almıştır.

54

55

Türkiye’yi Geziyoruz

Türkiye’yi Geziyoruz

I
NOTUNUZU ALMAY
UNUTMAYIN!

NİĞDE
HATIRASI
NİĞDE KALESİ
Tarihi dokusu ve manzarasıyla
büyüleyici Niğde Kalesi, şehrin tam
göbeğinde! Şehrin manzarasını gözler
önüne sererek ayakları yerden kesen
Niğde Kalesi, bir yandan korunmaya muhtaç narinlikte bir yandan
da içerisinde gizlediği kalıntılarla
günümüze meydan okumak ister
gibi… Zamana karşı yenik düşmüş,
tahrip olmuş fakat hala birçok medeniyetin emanetini gururla taşıyor. M.Ö.
8. yüzyılda yapıldığı düşünülen 3 surla
çevrili kalenin yapımında moloz ve
kesme taş kullanılmış. Civarında ise İç
Kale, Saat Kulesi, Aladdin ve Rahmaniye Camii, Hatıroğlu Çeşmesi yer alıyor.
Dolayısıyla kaleye uğrayan misafirler
şehrin manzarasını izlemekle kalmayıp
belli başlı birçok tarihi mekanı da
görmüş oluyor. Fakat şunu belirtmek
gerekir; yapı, maalesef günümüze
ulaşıncaya dek birçok kez tahrip olmuş
ve ayakta kalan sadece bir burç bulunmakta. Bu sebeple gezi esnasında
ayrıntılara dikkat ederek ve her noktayı özenle inceleyerek kalenin tarihi
güzelliğine yaklaşmış olabiliyoruz.
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Yöreden alınabilecek
en güzel hediyelikler:
Niğde halısı, bal, pekmez, elma, kiraz, tahinli
ekmek ve meşhur Niğde
gazozudur. Dolayısıyla
alacağınız hediye eğer
Niğde halısı değilse ne
alacağınız şehre misafir
olduğunuz mevsime
bağlı olarak değişecektir.

NİĞDE LEZZETLERİ
Mangır çorbası, höşmeri (göllü), oğma
çorbası, halveter, pancar çorbası, kaygana, erişte pilavı ve çorbası, pekmez,
tarhana çorbası, aşure, kuskus çorbası
ve pilavı, zerde, üzüm boranası, sanburma, kabak musakkası, tatlı dürümü,
Niğde tavası, burma tatlısı, ditme,
kaşık kayganası, tirit, Niğde çanağı,
unlu söğürme, papara, soğan yahnisi,
cılbır, ayva boranası, nohutlu kuru
etli çanak ve bamya yörenin başlıca
lezzetleri arasındadır.

Ayva Boranası
Malzemeler:
4 adet ayva,
6 parça incik,
1 bardak haşlanmış nohut,
2 yemek kaşığı tereyağı,
1 su bardağı pekmez ve tuz.

Yapılışı: Erimiş tereyağıyla birlikte
etler kavrulur. Haşlanmış nohut,
dilimlenmiş ayva, pekmez ve tuz
ilave edilerek yeteri kadar su eklenir.
Yemek kısık ateşte pişirilmelidir,
afiyet olsun.
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Ferit Şahenk

Nükhet Duru

Yıldız Kenter

Musa Uzunlar
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HER ŞEY

Ekonomi

BU ÜLKENİN

Mal sahibi
bundan
sonra
kafasına
göre kira
artışı yapamayacak.
bebek ve devam sütlerinden
bundan sonra ÖTV alınmayacak.
Bu grupta uygulanmakta olan
yüzde 10’luk ÖTV oranını üretici
ya da satıcı yüzde kar olarak
cebe atmazsa bu perakende
fiyatlarda indirimleri de pek
yakın zamanda görmek mümkün olacak.

2018

’in son günlerinde meclis gündemine gelen ve ocak ayının
ortalarında son şekli verilen
71 maddelik Vergi Kanunları
ile Bazı Kanun ve KHK’larda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, Meclis Genel
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, birçok kesime hitap
eden çok olumlu düzenlemeler
içermekte.
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren bu kanunla birlikte en
önemli düzenleme yaşlılık ve
ölüm aylığında yaşandı. Bugüne
kadar emekli ve yaşlılara bağlanan maaşlar 600-700 lira civar-
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larında seyretmekteydi. 200
bin civarında emekli olduğu
göz önüne alınırsa bu yeni yasa
ile 1000 liranın altında emekli
maaşı kalmamış oluyor. Bir başka deyişle 1000 liranın altında
maaş alan emeklilere 400 liraya
varan zamlar yapılmış oluyor.
Vatandaşı ilgilendiren konularla
ilgili düzenlemelerden birkaç
başlık hakkında kısaca bilgi
vermek istiyorum.
Kirada oturan ve gelirinin
neredeyse yüzde 40-50’sini
kiraya veren yaklaşık 20 milyon
aileyi ilgilendiren karar göre kira
artışları bundan böyle en fazla
TÜFE oranında artış gösterecektir. Daha önce kiralar Yİ-ÜFE
oranında artış göstermekteydi.

Bundan 3 sene öncesine kadar
Yİ-ÜFE oranı TÜFE oranının
altında seyrederken vatandaşın lehineydi Ama son üç
yıldır TÜFE’nin üzerine çıkınca
vatandaşın cebinden çıkan para
da bir o kadar yüksek olmaya
başladı. Vatandaşın lehine olan
bu düzenlemeyle mal sahibi
bundan sonra kafasına göre kira
artışı yapamayacak. Bundan
böyle yenilenecek kontratlardaki kira artışı da daha düşük
olmuş olacak.
Özellikle son zamlardan sonra
en çok bebek sahibi aileleri
sıkıntıya sokan bebek maması
ürünlerinden ÖTV’nin kaldırılması da çok yerinde bir uygulama oldu. Buna göre şalgam
suyu, çeşnili ve aromalı sütler,

Yine bu yasa ile işinden bir şekilde ayrılmak durumunda kalan
vatandaşın 10 aya kadar ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı
olan işsizlik maaşını alması
hususu da kolaylaşıyor. Normalde işsizlik maaşı alabilmek
için son 120 gün prim ödeyerek
kesintisiz çalışmak gerekirken şimdi
“hizmet akdine tabi” çalışmak yeterli
hale gelmiş oluyor. Yani 120 günlük
çalışma süresi içinde bir gün bile devamsızlığı olsa, işinden ayrılınca bu
maaşı alamıyordu çalışan. Bu yasayla
bu kural esnetilmiş, iş akdinin devam
etmesi kaydıyla gün eksiği olsa bile
1.015 ila 2.031 lira arasında değişen
işsizlik maaşından yararlanabilmenin
önü açılmış oluyor.
Ayrıca bir düzenleme de asker yolu
gözleyen bakıma muhtaç durumdaki
vatandaşı yakından ilgilendirmekte.
Buna göre er ve erbaşların genel
sağlık sigortalı sayılmayan eş ve
çocukları ile anne ve babaları,
bakmakla yükümlü olunan kişi

kapsamında olmuş oluyor. Bu
kimseler de bundan sonra devlet
destekli bedava sağlık hizmetinden
ve SGK ödemeli ilaç hakkından yararlanabilir duruma gelmiş oluyor.
Yukarıda açıklamış olduğum hususlar
ekonomik anlamda en dikkat çeken
konular olduğundan özetle açıklamaya çalıştım. Daha önce Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100
Günlük Eylem Planları ve bu kanunla
beraber daha birçok düzenleme
aslında ülkemiz halkının refahının
artırılmasına yönelik düzenlemelerdir. Burada önemli olan bu istikrarın
sürmesi adına bizlere daha çok iş
düştüğünün farkına varmamızdır.
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ŞİİR KİTAPLARI
KENDİNİ YAZDIRIR

Kendini şiir yazarken
keşfettiğini söyleyen
bir edebiyatçı Mustafa
Akar. İtibar, Kırklar
dergilerinin bizzat
mutfağında bulunmuş ve Türk düşünce
dünyasına yön veren
dergilerde şiir ve
yazıları yayınlanacak
nitelikte metinler
dökülmüş kaleminden. Büyük Doğu
ile başlayan, Diriliş,
Edebiyat, Dergah ile
devam eden dergi
geleneğinden gelen
Akar, Hayatı Ciddiye
Alan Dergi sloganıyla
sektöründeki büyük
bir açığı dolduran
Lacivert dergisinin
genel yayın yönetmeni olarak görev
yapıyor. Hangi konu
olursa olsun yerli ve
milli bir eksenden
bakmayı şiar edinen şair ile yazmanın
başlangıcından bir
kitabın oluşumuna
uzanan yolculuğunu
konuştuk.
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Mustafa Akar
Klasik bir soruyla başlıyoruz. Yazmaya nasıl
başladınız, ne zamandan beri yazıyorsunuz?
Yazmaya ortaokul yıllarında başladım. İlgili bir
edebiyat hocamız sayesinde kitapların dünyasıyla
tanıştım. Öyle varlıklı ve kütüphaneli bir eve de
doğmuş değilim ama nedendir bilinmez, garip
bir şekilde kitaplara düşkündüm. Dolayısıyla
okudukça ben de bu yazarlar gibi yazabilirim hissi
uyandı. Özellikle bu hissin uyanmasında Orhan
Veli’nin şiirlerini keşfetmemin payı çok büyük.
Bir kitabı oluşturma süreci nasıl olur?
Şiir kitapları özelinde, şiir kitapları genelde kendini yazdırır. Ben kendi adıma bir tema etrafında
düşünürüm, o tema biriktikçe de şiirler de birikir.
Sonra bu şiirlere şu isim çok yakışırmış derim,
notlar alırım. 3-4 yılda ortaya çıkan toplam bir şiir
kitabına doğru ilerler böylece. Öykü kitabımı ise
tamamen kurgulayarak, tek tek öyküler üzerinde
düşünerek yazdım. Amacım; mütedeyyin, muhafazakar gençliğin özellikle 90’lı yılların sonunda
yaşadıklarını yazmaktı. Sanırım oldu da.
Herhangi bir eserinizin tamamlanmasını uzun
süre beklediğiniz oldu mu?
Tek tek şiir bazında evet. Bir şiiri üç yılda da
yazabilirim, üç günde de. Bir yerde yarım olarak
bekleyen şiirimi tekrar tekrar arada gözden
geçirdikçe “Şöyle de yazabilirmişim” derim ve
biter. Ama bunun bir matematiksel bir ölçüsü yok,
tamamen rastlantısal.
Yazmak isteyip de bir türlü cesaret edip yazamadığınız bir konu var mı?
Bir roman yazmak istiyorum ama bir türlü fırsat
bulup başına oturamadım. Diğer öykülerim gibi

taşrada geçen bir roman olacak. Allah nasip eder
de yazarsak ne mutlu.
Şiirleriniz Milliyet Sanat, Yansıma, Dergâh,
Kırklar, İtibar gibi dergilerde yayınlanınca ne
hissettiniz?
İlk şiirlerim kendi çıkardığımız fanzin bir dergide
yayınlanmıştı. O zamanlar tabii büyük olaydı
benim için. Ama işin ciddiye binmesi Kırklar ve
Dergâh dergilerinde şiirlerim yayınlanınca oldu
çünkü bu dergiler Mustafa Kutlu ve İbrahim
Tenekeci gibi çok önemli isimlerin çıkardıkları
dergilerdi ve kendi adıma önemli bir ilerlemeydi.
Şimdi bir rutine bindi tabii.
Edebiyatın farklı türlerinde eserleriniz var. Bu
türlerden hangisinde yazmak sizi daha çok
mutlu ediyor?
Şiir yazmanın üzerimdeki etkisi hiç tükenmesin
isterim. Kendimi gerçek anlamda şiir yazarken
keşfedebiliyorum.
Son şiir kitabınız “Berhayat”ın oluşum süreci
nasıl gelişti? Şiirin yazma eyleminizdeki yeri
nedir?
Berhayat aslında başka isimle yayınlanacak,
içinde başka şiirlerin olacağı bir kitap olarak
düşünülmüştü. Ama kitabı yazdığım yıllarda ağır
bir hastalığa yakalandım ve bir müddet hastanede yattım. Eksik beş şiiri hastanede yattığım
bir ayda yazdım ve kitabın da adını berhayat koydum, yani hayatta, yaşamaya devam eden demek.
“Gezegenin Tamahkâr Çocukları” hikâye kitabınızı okurken çok güzel bilgiler de edinme
imkânı buldum. Bu sizin için bir tarz mı? Hikâye
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MUSTAFA AKAR KİMDİR?

Edebiyat dünyası diye bir dünya var
mı? Mustafa Akar bu dünyanın
neresinde? Bu dünya ile ilgili en
fazla nelerden şikâyet ediyor?
Edebiyat dünyası, içinde yayıncıların,
yazarların, şairlerin, dergicilerin olduğu
geniş bir dünyadır. Eskisi gibi keskin
muhitler olmasa da böyle bir dünyanın
varlığından söz edebiliriz. Fakir, Dergâh
dergisi çizgisini sürdüren, daha sonra
Kırklar ve İtibar dergileriyle devam eden
yerli, milli çizginin içindeyim.

ŞİİR
Berhayat: Profil Yayınları (2017)
Küçük Bir Gökada: Profil Kitap (2014)
Tüm Nefesliler: Profil Kitap (2013)
Tenezzül: Profil Kitap (2009)

ÖYKÜ
Gezegenin Tamahkar Çocukları: Turkuvaz Kitap
(2018)

DENEME
Ev Hali: Profil Kitap (2015)
Ev Yazı Tahtası: Lamure (2007)

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI
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GÖNÜLDEN

lerinizi nasıl oluşturuyorsunuz?
Tamamen bir fikirden yola çıkıyorum.
Bir renk, bir hatıra, hatta bir koku.
Sonra yolda, işte, evde aklıma geldikçe
düşünüyorum. Hikâye aklımda bitmeye
yaklaşmışsa oturup yazıyorum. Bazen
birkaç gün, bazen bir hafta. Sonra
bekletiyorum. İçime sinerse yayınlıyorum.

Mustafa Akar, 1979 yılında Giresun’da dünyaya
geldi. Selçuk Üniversitesi’nde İktisat eğitimine
başlasa da öğrenimini yarıda bıraktı. Şiirleri Milliyet Sanat, Yansıma, Dergah, Kırklar, Derkenar,
İtibar gibi dergilerde yayınlandı. Ayrıca Kırklar
ve İtibar dergilerini çıkaran ekipte yer aldı. Ülke
TV’de Furkan Çalışkan ile Her Kişi Niyetine adlı
programı sundu. Çok genç yaşta başladığı şiir
hayatına birçok kitap sığdırdı. Sabitfikir dergisinin editörü, Lacivert dergisinin yazı işleri
müdürlüğü görevlerini yürüten Akar, evli ve iki
çocuk babasıdır.

Tevazu
Samİmİyet

Gayret
İle

GÖNÜLE...

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Su Ayak İzi Nedir?
İlk kez 2002 yılında ortaya atılan su ayak izi kavramı, doğrudan tüketilen
sudan çok daha fazlasını ifade ediyor. Yeme, içme, temizlik, kişisel bakım gibi
ihtiyaçlarımız için kullandığımız su, buz dağının sadece görünen yüzü. Kullandığımız ürünler üretilirken hatrı sayılır miktarda su tüketiliyor. Sudaki ayak
izimiz de tüm bu kriterler hesaba katılınca ortaya çıkıyor.
Su ayak izi tatlı su kullanımının bir göstergesidir. Yalnızca üretici veya tüketici
olarak kullandığımız suyu değil, aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su
kullanımının da toplamıdır.

Mavi, Yeşil ve Gri Su Ayak İzi
Dünyanın tatlı su kaynakları,
artan su kullanımı ve su kirliliği
sebebiyle her geçen gün daha
fazla kirliliğe maruz kalmaktadır. Ülkemizde sıklıkla
kuraklıkla ilgili yeni haberler duyuyor, uzun süreli
yağışsız dönemlere maruz
kalıyoruz. Suyun en değerli
varlıklarımızdan biri olduğunu
bilmemizin yanında onun
sınırlı bir varlık olduğunun da
farkında olmamız gerekiyor.
İklim değişikliği ve nüfusun
hızla artması, önlemlerimizi
almadığımız takdirde yirmi
yılda su yoksunluğu çekecek
bir ülkeye dönüşeceğimizin
habercisi. Bu yüzden gündelik
yaşamımızda sahip olduğumuz
bireysel ve kurumsal rollerle
suyumuzu korumak için sorumluluklarımızı bilmeli ve su ayak
izimizi küçültmeliyiz.
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Su ayak izinin yeşil, mavi ve gri olmak üzere 3 bileşeni
vardır. Yeşil ve mavi renkler su tüketimini, gri su ise su
üzerindeki kirliliği anlatır.
Mavi su ayak izi, bir malın ya da hizmetin üretim
sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılan
yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam miktarıdır. Bu kaynaklar özellikle tarım, sanayi ve evsel
amaçlarla kullanılır.
Yeşil su ayak izi, bir malın ya da hizmetin üretim sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılan toplam
yağmur suyu hacmidir. Bu kaynaklar özellikle tarım,
bahçecilik ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılır.
Gri su ayak izi, belli bir su kalitesi kriterini sağlamak
amacıyla su kaynaklarına (örneğin göl, akarsu, deniz

suyu) doğrudan boşaltılan ya da dolaylı olarak karışan
atık sulardaki kirletici yoğunluğunu seyreltme yoluyla
sınır değerlere düşürülmesi için gereken tatlı su miktarıdır. Kısaca kirli suyu temizlemek için gerekli olan
tatlı su miktarıdır.
Türkiye’de içme ve kullanma amacıyla günlük kişi
başına düşen su miktarı 216 lt’dir. Mal ve hizmetler
aracılığıyla tüketilen su miktarı ise kişi başı günlük
5.416 lt’dir. “Mal ve hizmetler aracılığıyla tüketilen
su miktarı” derken bir malın tüketiciye varana kadar
geçirdiği tüm süreçlerde kullanılan su miktarıdır.
Örneğin bir tişörtün daha hammadde halinde tarladaki pamuk bitkisinden başlayarak pamuğun sulanması, pamuğun iplik, ipliğin kumaş olması, kumaşın
boyanması, tişörtün tekstil tezgâhlarında dokunması
sürecini ifade eder.

1 bardak süt (250 ml) için: 225 litre su (%85 yeşil, %8 mavi, %7 gri)
1 kilo tavuk eti için: 4325 litre su (%82 yeşil, %7 mavi, %11 gri)
1 kilo sığır etinin üretimi için: 15.415 litre su (%94 yeşil , %4 mavi,%2 gri)
1 kilo çikolata üretimi için: 17.196 litre su (%98 yeşil, %1 mavi, %1 gri)
1 fincan kahvenin üretilmesi için: 130 litre (%96 yeşil, %1 mavi, %3 gri)
1 pamuklu t-shirt için (250 gr): 2720 litre (%54 yeşil, %33 mavi, %13 gri)
1 jean pantolon için (1kg): 10.850 litre (%45 yeşil, %41 mavi, %14 gri) suya ihtiyaç vardır.
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Su Ayak İzimizi Nasıl Küçültürüz?
Peki bireysel ve toplumsal olarak su ayak izimizi küçültmek için neler yapmamız
gerekiyor? Öncelikle ev ve ofislerimizde su tasarrufuna yardımcı olan uygulamaları benimsememiz şart. Suyun sürdürülebilirliğine destek verecek bu tip
günlük alışkanlıklarımızı değiştirmenin kısa vadede faturalarımızı da hafifleteceğini unutmayalım.

CİLT BAKIMI

SADECE

Daha sonra biraz daha büyük çaplı düşünerek su ayak izimize ve doğa üzerindeki etkimize odaklanabiliriz. Kullandığımız ürünleri bilinçli seçerek, atıklarımızı
geri dönüştürerek, sadece su değil enerji tasarrufuna da dikkat ederek; özetle
sürdürülebilir bir hayat kurarak sudaki ayak izimizi azaltmak mümkün.

KADINLAR İÇİN
DEĞİLDİR!

Suyu Korumanın 10 Basit Yolu
1. Musluğu Açık Bırakmayalım:

Her gün sebzelerimizi elde yıkamak
yerine, su dolu bir kapta yıkarsak, çok
daha az su tüketiriz. 4 kişilik bir aile
bu yöntemle yılda ortalama 18 ton su
kurtarabilir.

2. Bulaşıklarımızı Elde Değil
Makinede Yıkayalım:

4 kişilik bir aile günlük bulaşığını
elde yıkarsa, ortalama 84 - 126 litre
su harcar. Oysa bulaşık makinesi aynı
bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Bu
da bir yılda ortalama 26 - 40 ton suyu
kurtarmamız demektir.

3. Diş Fırçalarken, Tıraş Olurken
Suyu Kapatalım:

Diş fırçalarken ya da tıraş olurken kullanmadığımız halde açık bıraktığımız
su gideri, yılda kişi başı ortalama 12
tondur. 4 kişilik bir ailede bu rakam
ortalama 48 tondur.

4. Daha Kısa Duş Alalım:

5 dakikalık bir duş sırasında ortalama
60 lt su harcanır. 4 kişilik bir ailenin
her bir ferdi duş süresini 1 dakika
azaltırsa yaklaşık 18 ton su kurtarılabilir.

5. Gereksiz Yere Sifon Çekmeyelim:
Tuvaleti çöp olarak kullanmayalım.
Dört kişilik bir ailenin her bir ferdi,

günde bir kez sifonu amacı dışında
çekerse yılda 16 ton su harcamış olur.

6. Sifona Plastik Bir Şişe Yerleştirelim:

1,5 litrelik bir pet şişeyi su ile doldurarak sifonumuzun içine yerleştirelim.
Sadece bu basit bir önlemle bile yılda
1 ton su kurtarılabilir.

7. Duş Başlığımızı Değiştirelim:

Yeni çıkan, suyu daha iyi bir şekilde
püskürten ekonomik duş başlıklarından alalım. Böylece suyu daha az
açarak daha tazyikli bir duş alabiliriz.

8. Muslukları Tamir Ettirelim:

Evdeki tüm muslukların su kaçırmadığından emin olalım. Gerekirse
tamir edelim. Her saniye bir damla
damlayan musluk yılda 1 ton su
harcar.

9. Su Kaçaklarını Engelleyelim:

Evimizdeki ya da apartmanımızdaki
su borularını yenileriyle değiştirelim
ya da tamir ettirelim. Eski tip borular
tonlarca su harcar.

10. Çamaşır Makinesini

Ekonomik Kullanalım:

Bir çamaşır makinesi tek bir çalıştırmada 176 litre su harcar. Makinemizi
haftada bir kez bile az çalıştırmamız
yılda 9 ton suyu kurtarmamızı sağlar.

Üretim, tüketim ve daha önemlisi yaşam için vazgeçilmez olan suyun varlığı,
sürdürülebilir kalkınmanın da ayrılmaz bir şartı. Geleceğe ümitle bakmak için
tüm tercihlerimizi suyun verimli kullanımına göre düzenlemeliyiz. Yeryüzündeki
suyun miktarı artmayacak ama mevcut suyu doğru kullanarak suyla barış içinde
geçireceğimiz yılların sayısını artırabilir, gelecek nesillere daha mavi bir dünya
bırakabiliriz.
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Diş
fırçalarken
ya da tıraş
olurken kullanmadığımız
halde açık
bıraktığımız
su gideri, yılda kişi başı
ortalama 12
tondur.

Sema ERATA KÜÇÜKDAĞ
Çevre Mühendisi
www.sutema.org
www. http://bilimgenc.tubitak.gov.tr
http://www.cevreciyiz.com
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rkek cilt bakımının temelini tıpkı kadınlardaki gibi
cilt temizliği, nemlendiriciler ve güneş koruyucu
kremler oluşturmaktadır. Bunun
yanı sıra kendine özgü cilt problemleri olan erkekler de bunlar
için gerekli bakımı yapmalı veya
bunlardan korunma önlemleri
almalıdır. Özellikle sık sık traş
olan erkekler için cilt bakımı son
derece önemlidir. Ayrıca cildinin
daha genç, sağlıklı ve parlak
görünmesini isteyen erkekler
de erkek cilt bakımlarını ihmal
etmemelidir.
Birçok erkek, cilt bakımının
sadece kadınlara mahsus
olduğunu düşünür. Bu yüzden
erkeklerin çoğunu cilt bakımı
yapmaya ikna etmek bi hayli
zordur. Ancak kadın ve erkek
cilt bakım ihtiyaçları birbirinden farklı olsa da her erkek cilt
bakımını önemsemeli ve yaptırmalıdır. Bu yüzden bir erkek en
azından günlük cilt bakım rutinini yerine getirmelidir. Günlük cilt
bakımı nasıl yapılıyor diye merak
edenler için hemen söyleyelim.
Rutin cilt bakımı denilince ilk
akla gelen ve olmazsa olmazımız
cildimizi temiz tutmaktır. Gerek
iş ortamında gerekse dışarıda

bulunduğumuz süre boyunca
cildiniz toz ve kirlere maruz kalır
ve tüm bunlar cildinizde birikir.
Dolayısıyla cildinizi temizlemek
aslında bir cilt bakımı değil,
zorunluluktur.
Peki cildinizi temizlerken ne tür
ürünler kullanmanız gerekir?
Cilt tipinize uygun ürün seçip
bunları kullanmanız oldukça
önemlidir. Erkeklerin cildi kadınlara göre daha yağlıdır. Aslında
bu doğal yağlar, cildi korumaya
yardımcı olur ve cildin daha
yumuşak görünmesini sağlar
ve yağlı ciltte kırışıklık daha geç
oluşur. Fakat eğer cilt tipinize
uygun ürünler kullanmazsanız
cildiniz bozulabilir, çok yüksek
alkollü ürün kullanırsanız cildinizi
kurutabilirsiniz, Bu yüzden eğer
yağlı bir cildiniz varsa buna uygun ürünlere, kuru ya da karma
bir cilde sahipseniz ise bu cilt
tiplerine uygun erkek cilt bakımı
ürünlerine yönelmelisiniz. İlk
önce cilt tipinizi bilmeniz çok
önemlidir. Bunun için güzellik uzmanlarından yardım alabilirsiniz.
Ayda bir profosyonel cilt bakımı
ve rutin günlük bakımlar cildiniz
için oldukça önem taşımaktadır,
Mutlaka yapmanızı tavsiye eder,
bakımlı günler dilerim.

Rutin cilt
bakımı denilince ilk
akla gelen
ve olmazsa
olmazımız
cildimizi temiz tutmaktır.

Merve Buluter
Uzman Estetisyen
www.estemaia.com
instagram: estemaia_guzellik
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OYA

BAŞAR

Röportaj

Bir kadın düşünün; tatlı, heyecanlı,
eğlenceli, samimi, dürüst... Hayata bakışından, ünlü kimliğini unutan yönünden ve
azminden etkilenmemek mümkün değil.
Aslında söylenecek çok söz var fakat en
iyisi onu dinlemek. Karşınızda Oya Başar.
Oya Başar aynaya baktığında
nasıl bir insan görüyor?
Haksızlığa ve yalana tahammülü
olmayan; yalanı, riyayı asla kabul
etmeyen, adaletli olmaya özen
gösteren, güler yüzlü, pozitif bir
insan görüyorum. ☺
Bu pozitif gördüğünüz
insan nasıl bir çocuktu?
Çok efendi, uslu bir çocukmuşum,
ablam ise tam tersi. Yaşlandıkça ablam uslandı ben kendimi haylazlığa
verdim. Sevgi dolu bir aileydik.
Sahnelerin tozunu kaç yaşında
solumaya başladınız?
İlk defa 8 yaşında sahneye çıktım.
Fakat geçen yıllara ve tecrübeye
rağmen o gün neyse bu gün de
aynı. Sahneye her çıktığımda dizlerim titrer. Çünkü tarifi mümkün
olmayan bir heyecan bu. Ve şunu
samimiyetle söylemek isterim ki;
o heyecan beni ayakta tutuyor.
Sahnede olmak çok güzel bir şey.
Allah’ıma her oyundan sonra hep
şüküretmişimdir. Oyun bittikten
sonra şöyle derim: "Allah’ım bana
bunu verdiğin için sana şükrediyorum. Gerçekten sanatçı olmak
ayrıcalık…"
Günümüz şöhretleri bu gömleği
taşımakta biraz zorlanıyor sanki.
Siz hiç şöhret denen ateşten
gömleği taşımakta zorlandınız
mı?
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İnsanın tanınması, sevilmesi, bunlar
çok önemli şeyler. Hayatta taşınan
iki şey vardır: Biri şöhret, öteki
para. Bu ikisini taşıyabilmeniz için
kişiliğinizin iyi gelişmesi gerekir.
Ben hayatta şımarıklık hiç yapmadım, yapamam da. Beni tanıyan
insanlar çok iyi bilirler. 8 yaşındaki
Oya neyse bugünkü Oya da aynıdır.
Bu piyasada kalıcı olmak için
nelere dikkat etmek gerekir?
Şöhret olduğum ilk yıllarda tanınmak çok hoşuma giderdi. Ben de
elbette şöhretten etkilendim ama
asla şımarmadım ve kibre düşmedim. Ben ne isem çocuklarım
da öyledir. Bilmem kimin kızı,
bilmem şunun oğlu diye ortalarda gezmenin hiç manası yok. Hiç
kimse, kimsenin soyadıyla övünmeye ve var olmaya çalışmasın.
Herkes kendi ayaklarının üzerinde
dursun. Şöhret olmak gerçekten
çok güzel, fakat onu taşıyabilene…
Çünkü gerçekten zor.

Şöhret
ve parayı
taşıyabilmeniz için
kişiliğinizin
iyi gelişmesi gerekir.

Oya Başar hayatının nasıl bir
döneminde?
Hayatın bu kadar ciddiye alınmaması gerektiğini öğrendim. Şimdi
hayata daha farklı bakıyorum.
Yaşadığınız hayatta bir bakıyorsunuz sizi mutsuz eden şeyler oluyor, üzülüyorsunuz. Ama hep bunları telafi etmek durumundasınız.
Bunları telafi ederken bir bakıyorsunuz ki çok şey kaybetmişsiniz.
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Hayatın bu
kadar ciddiye
alınmaması
gerektiğini
öğrendim.

Kansere grip muamelesi yapsınlar.
Ben öyle yaptım. Ben kanserin yiyecek ve içecekle çok ilgisi olduğunu
düşünmüyorum. Stresten uzak
kalmak gerekiyor. Hiçbir zaman,
Ben mahvoldum, ne yapacağım
şimdi ölüyorum deyip umutsuzluğa
kapılmasın kimse. Hayata sımsıkı
sarılın ve yaşamanız için sebeplerinizi sürekli aklınızdan geçirerek
savaşı kazanmaya odaklanın. Tedbir
ve takdir meselesi… Pozitif olun
ve pozitif ortamları tercih edin.
Moralinizi yüksek tutun, bağışıklık
sisteminizi zayıflatacak stres, sigara
ve diğer zararlı etmenlere asla izin
vermeyin.

Yolda yürürken ayağınız kayar,
kafanızı vurursunuz yine ölürsünüz.
Ölecekseniz ölürsünüz. Bu sondan kaçış yok. İşin özü, nefes alıp
verdiğimiz sürece her şeye hazırlıklı
olmamız gerekiyor.
Yaşadığınız sıkıntılı günler
hayatınızı nasıl etkiledi?
Hayata hep pozitif yönüyle bakan
biri olarak sosyal hayatıma fazla etki
etmesine müsaade etmedim. Fakat
kemoterapi aldığım dönemde oldukça sıkıntılı günler yaşadım. Sana
resmen zehir veriyorlar. Bir yeri
tamir ederken başka yerler bozuluyor, halsiz kalıyorsunuz. Siz ne kadar
etrafınızdakilere yansıtmamaya
çalışsanız da bu durum yüzünüze
yansıyor. Herkese tavsiyem ne
oldum değil, ne olacağım diye
yaşayarak Allah’ın bize verdiği en
büyük nimet olan sağlığımıza önem
verelim. İş işten geçtikten sonra ah vah etmenin bir önemi yok.
İnsanların söylerken bile korktuğu bu illeti yendikten sonra
Oya Başar’ın hayatında neler
değişti?
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Hayata küsmemek gerekiyor.
Hayatı bu kadar ciddiye almamak
gerekirmiş onu çok iyi anladım.
İnsan, çok önemli bir hastalığı
atlattıktan sonra hayata bambaşka
bir gözle bakıyor. Çok şükür güzel
bir hayat yaşadım ve yaşamaya da
devam ediyorum. Allah’ım bana
çok güzel bir meslek nasip etmiş.
Anı değerlendiriyorum ve artık
birçok şeyi ciddiye almıyorum. Nasıl
olsa öleceğiz, ha bugün ha yarın...
Önemli olan, nasıl yaşadığın ve nasıl
öldüğün.

Böylesine zor bir süreçten
geçerken hiç ölmekten
korktunuz mu?
Kesinlikle hayır, dünyaya gelen her
canlının zamanı geldiğinde Yaradan’a geri döneceğini bilen biriyim.
Geldik ve ansızın bir gün gideceğiz.
Fakat Allah’tan tek dileğim elden
ayaktan düşmeden öleyim. “Üç gün
yatak, 4’üncü gün toprak” derler ya,
öyle olsun isterim.
Bu tür hastalıklarla mücadele
edenlere ne gibi tavsiyelerde
bulunursunuz?

İnsanoğlunun yaptıklarına ve
yapabileceklerine dair en çok
neler şaşırtıyor sizi?
İnsanın her hayal ettiği güzelliği,
her istediği şeyi yapabileceğine
inanıyorum. Bunu kendim için
de düşünüyorum. Her yeni işim,
dünyanın en iyi işi olsun diye bir
şeyler yapmaya çalışıyorum; asla
o günü kurtarmaya çalışmıyorum,
o günü kurtarmak istemiyorum.
Dönüp baktığımda, ‘‘İyi ki bunu
böyle yapmışım!’’ demek istiyorum.
Dolayısıyla insanoğlu önce kendine
inanır, kendine öz saygısını kazanır-

sa, elinden gelmeyecek hiçbir şey
yok bu hayatta.
Yaralarını nasıl saran
bir insansınız?
Konuşarak, paylaşarak çözüyorum.
Doğru ifade edebilirsem kendimi
zaten, bütün yaralarım sarılıyor.
Gözlerinden etrafına enerji
saçan kadınlardansınız. İçten ve
samimi... Nedir bunun kaynağı?
Üç günlük dünya bu! Gerçekten
öyle. Buradan çıktığımda ne olacağımı bilmiyorum. İki seçenek var;
ya kalp kırıyorsun ya da güzel bir
his bırakıp gidiyorsun. Sonsuz bir
sevgimiz var, bunu kullanmalıyız.
Hayattaki her canlıya saygı duyuyorum, tüm canlıların ayırt etmeksizin
iyi koşullarda yaşamasını istiyorum.
Özgüveni yüksek
bir kadın mısınız?
Ben kendimi seviyorum. Hiç
sevmediğim, çok kavga ettiğim
taraflarım da var elbet. Ama
özümü çok seviyorum ve bu
bana iyi geliyor. Ben kendime iyi
geliyorum bence. ☺

Nedir bu bağ?
Onunla aynı dilden konuşuruz. Her
dönemimde bana dost ve destek
olduğu için bazen çocukluğunu
yaşamadan büyüdü diye üzülüyorum. Zaman zaman anne oğul,
zaman zaman çok iyi arkadaş olmayı çok şükür başardık. Umut çok
olgun bir çocuktur. Bugüne kadar
bana ‘’Anne’’ demedi. Hep ‘’Annem’’
der. Bu yüzden Umut’la aramızda
tarifi mümkün olmayan bir bağ var.
Peki bu duruma kızınız ne diyor?
Ben sevgiyle büyüyen bir çocuktum. Çocuklarımı da sevgiyle
büyüttüm. Aramızda sevgi üçgeni
var. Onu asla bozmayız ve bozulmasına da müsaade etmeyiz.
Derdimiz de bir sevgimiz de.
Kıskançlık yaratacak bir durum ve
ortama asla zemin hazırlamıyorum.

Oğlunuz Umut için ‘’Aramda
başka bir bağ var’’ demişsiniz.
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GÜNLÜK
TUZ TÜKETİMİ
NE KADAR OLMALI?
Sofra tuzu, doğrudan tüketiciye
sunulan, ince toz haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine
edilmiş veya edilmemiş yemeklik
tuzlardır. 25-40 mg/kg potasyum
iyodat katılması zorunludur.
Ülkemizde günlük 18 gram tuz
tüketilmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün önerilerine göre
ise bu değer günlük 5 gramdır.
Günlük tuz alımının erişkinler için
5 gramı geçmemesinin yanında
tuz tüketiminin az miktarda dahi
olsa azaltılmasının, kalp ve damar
hastalıklarına etkisi büyüktür. Tuz
tüketiminin 10 gramdan 5 grama
düşürülmesi ile inme ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma
riskinin azaldığı bilinmektedir.
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FAZLA TUZ
TÜKETİMİNDE
NELER OLUR?
Tuzu gereğinden fazla aldığımızda, kanımızdaki tuz miktarı artar
ve bu da bizim susamamıza sebep olur. Sonuçta su içme gereği
duyarız. İçilen su ile birlikte fazla
tuz, idrarla, terle dışarı atılır. Ancak böbreklerde ve karaciğerde
bozukluk olursa tuz dışarı
atılamaz. Kanda miktarı artar ve
suyu da çekerek vücudun belirli
yerlerinde, daha çok yüzde olmak
üzere; bacaklarda ve ayaklarda
şişkinlik (ödem) gözlenir. Fazla tuz
tüketimi, idrarla kalsiyum atımını
arttırır. Bilindiği gibi kemiklerden kalsiyum kaybının artışı,
osteoporoz ve kemiklerin kırılma
riskini artırır. Bu nedenle lezzetine
bakmadan yiyeceklerinize tuz
eklemeyin ve fazla tuzlu besinleri
tüketmeyin. Aşırı terleyenlerde,
ishalde ve günde 4 litreden fazla
idrar çıkaranlarda tuz alımı artırılmalıdır.

SODYUM VE
KLOR TÜKETİMİ
Diyetlerimizde tuz bulundurmamız demek, sodyum ve klor
tüketmiş olduğumuz anlamına
gelir. Tuzdaki klor, vücutta yaygın
bir şekilde hücre dışında bulunur.
Asit-baz dengesini sağlar, sindirimde rol oynar. Sıvı dengesinin
sağlanmasında görevlidir ve
sinirsel işlevleri düzenler. Sofra
tuzu tüketerek klor ihtiyacımızı
gidermiş oluruz. Sodyumu
kısıtladığımız takdirde ise klor
eksikliği görmemiz kaçınılmaz
olacaktır. Kusma, ishal, aşırı terleme gibi durumlarda da sodyum
eksikliğine rastlanabilir. Klor
eksikliğinde iştah kaybı, büyüme
geriliği, kas zayıflığı ve halsizlik

görülebilir. Süt, yumurta,
deniz ürünleri, klorlu su
ve en çok sofra tuzunda
bulunur. Günlük sodyum
ihtiyacımız 2400 mg’dır.
Tükettiğimiz sodyumun
büyük bir kısmını mutfak
masasında yemeklere
eklenen tuzdan değil,
işlem görmüş besinlerden alırız. Salamura
besinler de (zeytin, turşu,
peynir gibi) sodyum
alımına önemli oranda
katkıda bulunur. Sodyum doğal olarak işlem
görmemiş besinlerde de
bulunur. Tuzlu besinleri
tercih etmek sonradan
kazanılan bir özelliktir.
Sodyumun fazla tüketimi de kan basıncını
yükselterek hipertansiyona, vücutta sodyum
birikimi, ödem ve kan
basıncının artmasına
neden olur. Salamura
gıdalardan çok fazla
tüketilmesi tuzun zararlarına maruz kalmamıza
neden olur.

Sodyum
İçeren
Besinler
Tuz bazı besinlerde
doğal olarak bulunurken, bazı besinlere
sonradan eklenmektedir.
Hazır paketli gıdalar,
işlenmiş et ürünleri, bazı
kahvaltılık gevrekler,
bulyonlar, tütsülenmiş
yiyecekler, peynir, konserve gıdalar, bazı ekmekler ve salça, ketçap,
hardal gibi soslar yüksek
miktarda sodyum içeren
besinlerdir.

PEKİ YA HİÇ TUZ
TÜKETMEZSEK
NE OLUR?
Sofra tuzunu hayatımızdan
çıkardığımız zaman ciddi sodyum eksikliği yaşayacağımız
söylenemez. Çünkü sodyum tuz
haricinde birçok gıdada da bulunmaktadır. Fakat sodyum içeren
gıdalar tüketilmezse sodyum
eksikliği yaşanır. Tansiyonumuz
düştüğünde tuzlu yiyeceklere
başvurmamızın nedeni sodyum
eksikliğinin vücudumuzda verdiği
sinyalden ötürüdür. Sodyum
düşüklüğü yaşanmasın diye tuzu
tüketmek şart mıdır diyecek
olursak; tuzun değil fakat sodyumun hayatınız için şart olduğunu
belirtmemiz gerekir. Sodyum için
tüketeceğiniz gıdalar seçiminizdir.
Unutmamak gerekir ki, tüketilen
sodyumun büyük bir kısmı,
yemeklere eklenen tuzda değil,
kabartma tozu, işlenmiş etler ve
salamura besinlerde yer alır.

İyotlu ve İyotsuz
Tuz Farkı
İyotlu tuz, iyot eklenmiş tuz
anlamına gelmektedir. İyot
vücudun metabolizması için
gereklidir. Tiroid hormonu olan
tiroksinin yapısında yer alır. Yeterli
iyot alınmadığı takdirde yeterli tiroksin üretilemez. Böylece
metabolizma hızı azalır ve kilo
artışı görülür. Yemeklerde iyotlu
tuz kullanacağınız zaman vitamin
mineral kayıplarının görülmesini
engellemek için tuzu yemeğe en
son eklemelisiniz.

Sofra tuzunu
hayatımızdan
çıkardığımız
zaman ciddi
sodyum eksikliği
yaşayacağımız
söylenemez.
Çünkü sodyum
tuz haricinde
birçok gıdada da
bulunmaktadır.

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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DUVAR

çıkardığı kâğıdı yerleştiriyordu, Ali’ye yakalandı.
Kâğıdı aceleyle tuğlanın iç
tarafına sıkıştırdı. Meğer
Ali arkası dönük bir şekilde, malayı uzatıyormuş.
“Az kalsın öğreniyordu”
“Ya öğrenseydi?” “Ama
öğrenmedi” “Sakin ol!”
“Ve asla öğrenmeyecek…”

Y

eni bir tuğla daha
ekledi psikopatça bir
sırıtmayla, bitimine üç
tuğla kalmış duvara. Duvarla
beraber hayatı da bitecekti,
ondandı sırıtması. Henüz yirmi
yedi yaşında olmasına rağmen
kırışıklarla dolu bir yüze ve ak
düşmüş saçlara sahipti. Öyle
şeyler yaşamıştı ki bu izler az
bile kalırdı. Evet, kimilerine
göre yaşlılık belirtisiydi bunlar,
ama o böyle basitçe düşünerek
geçiştiremezdi bunu. Dile kolay
bir ömür! İz demeyi tercih ediyordu o yüzden, anıların izi.
Her şey planladığı gibi yolunda gidiyordu ta ki en önemli
ayrıntıyı unutmuş olduğunu
fark edene kadar. Beyninde
şimşekler çakıyordu adeta.
Afalladı ve telaşa kapıldı.
Sanki kontrolü kaybediyordu, hayatına anlam katan işini
bitiremeyecek ve her zamanki
gibi başarısız olacaktı. Hemen
harekete geçmesi gerektiğini
düşündü. Sinirle eve doğru
koşuyordu. Neden mi sinirliydi? Kâğıdı evde bırakmıştı,
o kâğıt kaybolmamalıydı.
“Bulmalıyım, bulmalıyım,
bulmalıyım!” Bir yandan hızla
koşuyor, bir yandan da kendine
daha fazla sinirleniyordu. Evin
önüne geldiğinde birkaç dakika
anahtarı bulmak için uğraştı
“Of nerede bu ya?” “Hah işte
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buradasın!” O mutlulukla
kapıyı açtı. Kâğıdı bulmaya
koyuldu, buldu da. Kahverengi
komodinin üzerinde…
Elinde kaybolmasın diye, sıkıca
tuttuğu kâğıdıyla işe dönüyordu. Derken telefonu çaldı.
Arayan Ali’ydi. Bekletmeden
açtı.
“Efendim?”
“Neredesin ağabey, nereye kayboldun?”
“Telaşlanma hemen, geliyorum.”

Dedi ve kapattı. Daha fazla geç
kalmamak için son parasıyla
taksiye bindi. Bir süre sonra
taksi inşaatın önünde durdu,
parayı ödedikten sonra indi.
İnşaatın içine girdiğinde Ali
önünü keserek, “Neredeydin
sen?” diye sordu. Onun bu
sorusuna karşılık “İşim vardı”
diyerek bitimine az kalmış duvarının başına geçti, bir yandan
da diğer işçilerin sohbetine
ortak oldu. Gözüne kestirdiği
tuğlayı eline aldı. Cebinden

Akşama kadar duvarın
önünde oturdu. Kendini bu
şekilde daha iyi hissediyordu. Ali’nin de işi bittiğinde evin yolunu tuttular. Eve döndüklerinde
odasına girdi ve ertesi gün
için yeni bir kâğıt hazırladı. İki günü yine böyle
sıradandı. O kadar hızlı
geçmişti ki bu iki gün,
daha bir yaklaşmıştı ölüm.
Ali’ye veda etmesi gerek
diye düşündü, odasına girdi. “Affet” dedi mırıltıyla,
o kadar kısık çıkmıştı ki
sesi kendisi bile söyleyip
söylemediğinden şüphe
etti. “Affet, seni bu saçma
dünyada tek bıraktım.”
Sessiz de olsa bir vedaydı
bu.
***
Aradan iki gün geçmişti.
Ali hâlâ yaşananlara bir
anlam veremiyordu. Bir
yandan kendisine kızıyordu, elinden bir şey gelebilecekmiş gibi.“ Son günlerde bir tuhaf davranıyordu, bir şey olduğu belliydi,
nasıl anlayamadım!” diye
söylendi. Ama elden ne
gelir?

Bir gün daha geçmişti.
Ali para kazanmak zorundaydı, bu yüzden işe gitti.
İnşaata girdiğinde onun
bitirdiği duvarın önünde
durdu, bir tuğlanın yamuk
olduğunu fark etti. Tuğlayı
kırdı, şaşırdı. Bir anlam
veremedi. Tekrar kırdı.
Ona olan sinirini duvardan
çıkardı, kırdıkça kırdı.
Bir de ne görsün! Yüzüne
kâğıtlar sıçradı. Sayamadığı kadar kâğıt orada
öylece kaldı…
Aradan yıllar geçmesine
rağmen Ali yaşananları
unutmamıştı, unutamazdı.
Nasıl olursa olsun
gerçekler gün yüzüne çıkmalıydı. Henüz ne yapacağını bilmiyordu.
Sadece kâğıtları okuyup
duruyordu. Yalnızdı ve
destek alabileceği kimsesi yoktu. Düşündü,
düşündü ve düşündü.
Belki günlerce, belki
aylarca düşündü en ince
ayrıntısına kadar. Akıl sır
erdiremiyordu bu kâğıtlarda yazılanlara. Okudukça,
düşündükçe yeni şeyler
çıkıyor, kafası
daha da karışıyordu.
Yazıya dökülenler kadar
kim bilir daha neler vardı
kâğıda yazılmayan. En
iyisi ara vermekti. Biraz
daha büyümeliydi mesela.
Yoksa çok bilinmeyenli
bir girdaba kapılmış kâğıt
bir gemi gibi düşünceleri
bilinmezler içinde sallanıp
duracaktı. En iyisi, evet
en iyisi biraz düşüncelere
nefes aldırmaktı.

Açık Fikir Harmanı - Genç Yeteneklerden Öykü ve Şiirler isimli eserden alınmıştır.

En iyisi
ara vermekti.
Biraz daha
büyümeliydi
mesela. Yoksa
çok bilinmeyenli
bir girdaba
kapılmış kâğıt
bir gemi gibi
düşünceleri bilinmezler içinde sallanıp duracaktı.

Beyza GÖK
2003 yılında
Sultanbeyli’nde doğdu.
Ümraniye Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde 10. sınıf öğrencisidir.
Sekiz aydır Çekmeköy Yazı
ve Şiir Atölyesi’ne devam
etmektedir.
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En eski bitkisel ham madde kaynaklarından biri olarak bilinen kenevirin
lifleri dayanıklı ve oldukça uzundur. Bu
özelliği nedeniyle çuval, halat çanta,
ağ yapımı gibi alanlarda sıklıkla tercih
edilir. Oldukça güçlü olan yapısıyla ilaç
üretiminin de vazgeçilmezidir. 

Kadim Bitki

KENEVİR

TARİHİ SEYRİ

Ana vatanı Orta Asya olan kenevirin
üretimi sonraları Anadolu, Mısır ve
Avrupa’da, 17. yüzyılda ise Amerika’da
yaygınlaşmıştır. Osmanlı döneminde
kenevir; “kendir, kendir lifi, kendir teli, tel
kendir” diye bilinir. Başta sicim, ip, urgan
ve kumaş üretiminin önemli hammaddesiydi. Osmanlı donanmasının ihtiyacı
olan urgan, halat gibi malzemelerin çoğu
da kendirden yapılmaktaydı. Daha çok
Karadeniz bölgesinde ekilirdi. Samsun,
Sinop, Kastamonu, Taşköprü, Vezirköprü,
Amasya, Gümüşhacıköy, Merzifon,
Çorum, Tokat, Yozgat, Çarşamba, Terme,
Ünye, Fatsa, Ordu, Trabzon, Ödemiş, Tire,
Burdur, Urfa, Suruç, Birecik ve Malatya
bölgelerinde kenevir ekimi yoğun
olarak yapılırdı. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Samsun halkı için “kendirciyandır, kendir ipleri meşhurdur” der.

HAKKINDA

AZ BİLİNENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; Türkiye’nin yeniden kenevir üretimine başlayacağını
duyurması bir anda tüm dikkatlerin bu “netameli” bitkiye çevrilmesine yol açtı. Peki,
bu mucizevi bitki hakkında neler biliyoruz? Bir başka ifadeyle dünyanın en önemli
üretim bitkisi olmasına rağmen yasaklanan kenevir hakkında az bilinenler neler?
Bilindiği gibi kenevirin üretimi ve pazarlanması bazı ülkelerde tamamen yasak,
Türkiye’nin de içinde olduğu bazı ülkelerde ise kısıtlıdır. Burada can alıcı soru şudur:
Tarih boyunca üretimi bir hayli yaygın olan, Amerika’da ise üretimini yapmayan
çiftçilerin adeta cezalandırıldığı kenevir bitkisi neden yasaklandı?

KENEVİR NEDİR, YARARLARI NELERDİR?
Halk arasında “kendir” ya da “çedene tohumu” olarak
bilinen kenevir, tek yıllık bitki çeşididir. Saplarında bulunan
lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise
kâğıt yapımında kullanılır. İlk kot pantolonu kenevirden
yapıldı. Hatta “kanvas” adını kenevirden almaktadır. Faydası
ise saymakla bitmez: Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük
orman kadar oksijen üretir. Yine bir dönümlük kenevirden
dört dönümlük ağaca eşdeğer kâğıt üretilir. Kenevir dört
ayda yetişirken, ağaç yaklaşık 50 yılda yetişebilmekte ve bu
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bitki inanılmaz derecede radyasyon temizleme özelliğine
sahiptir. Kenevirle yapılan tekstil ürünleri çoğalırsa tarım
ilacı sektörü azalacaktır. Ayrıca ip, halat, çanta, ayakkabı,
şapka yapımı için de ideal bir bitki olan kenevir, AIDS ve
kanser tedavisinde kimyasal tedavi/radyasyon etkisini
azaltma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji,
omurga rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığın tedavisinde
kullanılmaktadır.

Köylüler mahsulün bir kısmını pazarlar,
bir kısmını ise kışın evlerinde bez,
sicim, urgan, halat, çuval gibi ürünlerde
kullanılırdı. Bu yolla bölgede küçük
aile imalâthaneleri meydana gelmişti.
Kastamonu ve çevresi, kendir üretimi
bakımından fazla mahsul alınan ekim
alanlarına sahipti. Bölgede kendir ve
kendir ürünlerinin satıldığı, kendirci
esnafının çalıştığı Kendir Hanı vardı.
Kastamonu ve civarından donanma için
ve tüccarlar tarafından satın alınan ürünler İnebolu iskelesinden ihraç edilirdi.

HANGİ ALANLARDA
KULLANILIYOR?

Osmanlı donanmasının ihtiyacı olan
urgan, halat gibi malzemelerin çoğu
da kendirden yapılmaktaydı. Kınnap,
kenevirden yapılan ürünlerin en incelerinden olup iki ya da üç telli olurdu.
Özellikle Rize ve civarında imal edilirdi
ve bölgenin en önemli geçim kaynaklarındandı. Yazlık giyim için elbise, yatak
ve yorgan çarşafı ile başörtüsü imal
edilirdi. Ayrıca tente, balık ağı, çuval ve
halı dokumasında çözgü ipi, çadır ve

branda imali yapılırdı. En çok da sicim,
kınnap, urgan ve gemilerde kullanılan
halat üretiminde tercih edilirdi.

NEDEN YASAKLANDI?

1900’lü yılların başında bir anda kenevirden uyuşturucu elde edilmesini
önlemeye yönelik uluslararası çalışmalar
başlatılır ve Türkiye de bu anlaşmayı
imzalar. Ne var ki Türkiye, anlaşmalara
taraf olmasına rağmen kenevir üretimden de vazgeçmez. Hatta 1930’lardan
itibaren de Atatürk’ün kurmuş olduğu
Orman Çiftliği’nde kenevir üretimi
yapılır. Bu dönemde ayrıca Yalova,
Silifke, Tarsus ve Adana-Dörtyol’da
kenevir ekimi konusunda önemli
çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.
Atatürk’ün, her ay düzenli rapor aldığı
ve konuyu hassasiyetle takip ettiği de
kaynaklarda özellikle belirtilmektedir.
Kenevir üretimi yasağı, dünyanın
birçok ülkesi gibi Türkiye’de de yıllarca
sürüp giderken, 1940’lı yıllarda yasak
“uyuşturucu” gerekçesiyle ABD tarafından Türkiye’ye resmen dayatıldı. Oysa
kenevir sadece uyuşturucu elde edilebilmesi maksadıyla yetiştirilmiyordu. Urgan, halat, ip ve kâğıt gibi daha pek çok
alanda vazgeçilmez bir hammaddeydi.

ASLINDA NE OLDU?

W.R. Hearst, 1900’lü yıllarda Amerika’da
güçlü bir medya zincirinin sahibidir.
Kendine ait olan ormanlarından kâğıt
üretimi de yapmaktadır. Kenevirden
kâğıt üretimi de haliyle onun yararına değildir. Diğer yandan Rockfeller,
dünyanın en zengin adamıdır ve petrol
şirketi vardır. Bio yakıt olan kenevir yağı
onun da en büyük düşmanıdır. Bir başka
ünlü sermayedar Mellon da petrol ürünlerinden plastik üretmekteydi.
Kenevir endüstrisi onun pazarını da
tehdit etmekteydi.
Mellon ABD Başkanı Hoover’in hazine
bakanı olmasıyla birlikte kenevir
mağdurları güç birliği yaparak keneviri
iflah olmaz düşman ilan ederek adeta
mahkum ettiler. Kenevir artık yasaklı
bitkidir. Kimyasal ilaç kullanımında hiç
olmadığı kadar artış olması ve kanserin
iyiden iyiye yaygın hale gelmesinde bu
yasağın etkisi ise konunun uzmanları
tarafından tartışılmaya devam etmektedir.

Kaynak: Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’nun ilgili makaleleri; İndigo Dergisi

Osmanlı
donanmasının
ihtiyacı olan
urgan, halat
gibi malzemelerin çoğu
kendirden
yapılmaktaydı.

NOT: Bu yazı, bir
bitki sınıfından olan
kenevir ağacını
yalnızca “çevreci”
bir bakış açısıyla ele
almak ve “kenevir
bitkisi kullanılan
yasal sektörler” hakkında okuyucumuza
genel bilgi vermek
amacıyla yazılmıştır.
Uyuşturucu sınıfında
olan esrar, marihuana
veya THC maddesini kullanmak veya
bulundurmak Türk
Ceza Kanunu’na göre
suçtur.
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Sistit Nedir, Neden Oluşur?
İdrar yolları, vücudun toksinlerden arınması için oldukça önemli bir bölgedir. Bu bölgede meydana gelen herhangi bir enfeksiyon, ciddi risklere yol
açabilir. İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyonlardan biri de sistittir.

Sistit nedir?
Sistit, idrar yolunun
ve mesanenin
iltihaplanmasına
neden olan bir
enfeksiyondur.

Sistit, idrar yolunun ve mesanenin iltihaplanmasına neden
olan bir enfeksiyondur. Birliktelikte aktif olan kadınlarda,
gebe kadınlarda, diyabetli veya menopoz sonrası kadınlarda
daha yaygındır.
Mesane, idrarı böbreklerden alıp depolayan kaslı bir bölgedir. İdrar, vücuttan üretra adı verilen bir tüp içerisinden
atılır. Sistit; bakteriler idrar yoluna girdiğinde, idrarı enfekte
ettiğinde ve mesane astarını şişirdiğinde oluşur.
Sistit; acı verici olsa da cinsel yolla bulaşan tehlikeli bir
hastalık değildir. Fakat tedavi edilmezse enfeksiyon, mesaneden idrar sistemi içine geçerek böbreklere ulaşabilir.
Böbrek enfeksiyonu ciddi bir hastalıktır ve böbrek hasarı,
böbrek yetmezliği gibi riskli sonuçları olabilmektedir.

Sistit belirtileri
nelerdir?
En sık karşılaşılan başlıca belirtiler şunlardır:
•
Kötü kokulu, anormal renkli ve bulanık görünümlü idrar,
•
İdrar yaparken yanma veya batma,
•
Tuvalete daha sık gitme ihtiyacı duyma fakat idrar miktarının beklenenden az olması,
•
İdrar yaparken alt sırt ağrısı,
•
İdrarda kan bulunması,
•
Hasta, ağrılı ve yorgun hissetme.
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Sistit
nedenleri
nelerdir?
Sistit genellikle bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır. Ancak bazen
mesane tahriş olduğunda veya
başka bir nedenden dolayı hasar
gördüğünde de meydana gelebilir.
Bakteriyel Enfeksiyonlar: Enfeksiyonların çoğu; bağırsakta veya
deride zararsız bir şekilde yaşayan
bakterilerin, idrar yoluyla mesaneye
girmesiyle ve çoğalmaya başlamasıyla meydana gelir. Sistit kadınlarda
erkeklerden çok daha yaygındır.

Kesin olarak bilinmemekle
birlikte, bakterilerin mesaneye
girmesine yol açabilecek faktörler şunlardır:
•   Korunmasız birliktelik yaşamak,
•   Tuvalet sonrası temizliği arkadan
öne doğru yapmak,
•   Bir tampon veya idrar sondası
kullanmak,
•   Doğum kontrolü için diyafram
kullanmak.

Mesane içerisinde enfeksiyon
geliştirme olasılığını artırabilecek etkenler ise şöyledir:

Mesaneyi boşaltamamak:

Eğer mesane tamamen boşaltılamazsa, içeride kalan bakteriler temizlenemez ve daha kolay çoğalabilir.

Şeker hastalığı:

Vücuttaki şeker seviyesinin yükselmesi idrardaki şeker oranının
da artmasına neden olur. İdrardaki
yüksek şeker seviyesi, bakterilerin
çoğalması için uygun bir ortam
sağlayabilir.

Diğer sistit nedenleri:

Bakteriyel enfeksiyonlar haricinde
sık görülen diğer sistit nedenleri
şunlardır:
•   Parfümlü sabun veya köpük
banyosunda olduğu gibi kimyasal
tahriş edici maddelerin kullanımı,
•   Bir kataterden kaynaklanan hasar
veya mesane ameliyatları,
•   Pelvis bölgesine yapılan
radyoterapi veya kemoterapi gibi
kanser tedavileri,
•   Ketamininin rekreasyonel ilaç
kullanımı.

Sistit tedavisi
nasıl yapılır?
Sistit semptomlarıyla hekime başvuran hasta için, tıbbi geçmiş araştırılır
ve fiziksel bir muayene yapılır. Orta
akış idrar numunesi alınarak enfeksiyon bulgularını aramak için bir test
yapılabilir. Sistit genellikle semptomlar ve idrar analizi sonucunda teşhis
edilebilir. İstenilen bulgular elde
edilemezse, daha spesifik bilgi edinmek için patolojiye gönderilebilir.
Sistit atağı, antibiyotiklerle tedavi
edilebilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar
meydana gelirse, idrar yolunun anormalliğini incelemek için daha fazla
araştırma gerekebilir. Bu durumlarda,
bir ultrason taramasıyla veya sistoskopi denen bir prosedürle hasta
takip edilebilir. Yapılabilecek diğer
çalışmalar arasında, idrar yapma
sırasında herhangi bir anormallik bulunup bulunmadığının ve boşluğun
kabiliyetini değerlendiren çalışmalar
da yer almaktadır.

Sistit nasıl
önlenir?
Sistitin tekrarlanmasını önlemek için bazı ipuçları vardır:
•   İhtiyaç hissedildiği her zaman idrar
yapılmalı, beklenmemelidir. Mesane
daima tamamen boşaltılmalı, idrar
yarıda kesilmemelidir.
•   Tuvalet sonrası yapılan temizlik,
tuvalet kağıdı ile önden arkaya doğru
yapılmalıdır.
•   Gevşek, pamuklu iç çamaşırları ve
pantolonlar giyilmelidir. Sıkı giyim,
genital alanı nemli yapabilir, bu da
bakteriyel büyümeyi teşvik eder.
•   Birliktelik öncesinde genital bölge
su ile yıkanmalı, sonrasında ise tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra tekrar
temizlenmelidir.
•   Vajinal deodorantlar, sabunlar,
köpük banyoları ve genital bölgeyi
tahriş edebilecek malzemeler kullanmaktan kaçınılmalıdır.
•   Sistitin var olması durumunda
genital organlarda daha fazla rahatsızlığa neden olmamak için bir süre
birliktelikten uzak durulmalıdır.
•   Asitli yiyecekler veya içecekler,
idrardaki alkalistlerin etkisini ortadan
kaldırır ve idrar dışarı atılırken yanma
hissi oluşabilir.
•   Bol su içmek, idrar yollarındaki
enfeksiyonların temizlenmesine
yardımcı olacaktır. Sistit esnasında
bol sıvı tüketilmelidir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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kakta temizlik yapan arkadaşımdan, kapısına gittiğimizde bizi samimiyetle
karşılayan halkımıza, takdir
ve teşekkürleriyle çalışma
şevkimizi artıranlardan,
olumsuzlukları söyleyerek bize
yol gösterenlere kadar herkese
çok teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN POYRAZ
GAZETECİLERİ

AĞIRLADI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde, ilçede hizmet veren gazetecileri misafir etti.
Ahmet Poyraz, 10 Ocak Gazeteciler Günü geleneğini bozmadı ve
güne bölgede çalışan gazetecilerle
başladı. Çekmeköy Belediyesi’nde
gerçekleşen programa; bölgeyi iyi
tanıyan, yazı ve haberleri ile 10 yıldır
belediye çalışmalarını yakından takip
eden gazeteciler katıldı.
Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek
söze başlayan Başkan Poyraz, gazetecilerin çalışmalar ve seçimle ilgili
sorularını da yanıtladı.

Adaylık sürecinin en başından
beri Ahmet Poyraz hiç değişmedi.
Bunun nedeni nedir?
Başkan Poyraz konuyla ilgili şunları
ifade ett: “10 yıl Çekmeköy’e hizmet
edebilme şerefini yaşamış biri
olarak diğer arkadaşlarıma da hep
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şunu dedim: Bu süreçte halkımızın
halinden anlamış, ilçemize faydamız dokunmuş, partimize yük
olan değil partimizin yükünü alan
kişiler olabildiysek ne mutlu bize.
Zaten yapamamışsak aday olup
partimizi zor durumda bırakmanın
bir anlamı yok. Biz seçim dönemlerinde değil, göreve geldiğimiz ilk
günden beri vatandaşla omuz omuza çalıştığımız için böyle olduğunu
düşünüyorum. Adaylık sürecinde
Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç
kere anket yaptırmış, yerelde tecrübeli milletvekilleri tebdili kıyafet
gelip mahallelerle de vatandaşla
konuşmuş. Bizim bunlardan daha
sonra haberimiz oldu. Sonuç olarak
vatandaşımız samimiyetimizin
farkında olduğu için adaylık süreci
böyle gelişti.”

Anketlerde muhalefet seçmeni
“Ahmet Poyraz’a oy veririm’’ diyor
Seçim öncesi anketleri ile ilgili bilgi
veren Başkan Poyraz şöyle devam
etti: “Seçimde kapalı kabinde kim ne
oy kullanacak kimse bunu bilemez
ama bugüne kadar yapılan 4 ankette
de muhalefet partisinin seçmeni
olduğu halde ‘Ahmet Poyraz’a oy
veririm’ diyenlerin oranı yüzde 27.5.
Bu çok ciddi bir rakam. Bu duruma
sokakta da birkaç kez şahit oldum.
Günün büyük çoğunluğunu ilçe
içinde dolaşarak geçiren biri olarak
vatandaşın görüşlerine birebir şahit
oluyorum. Çok kişi yolda yanıma
gelip ‘Başkanım biz şu partiliyiz ama
Çekmeköy’de sana oy vereceğiz’ dedi.
10 yıl boyunca bu şerefli görevi yerine
getirirken hiç ayrım yapmadan Allah
rızası için çalıştığımızın sonucu olarak
bu tablo ortaya çıktı. Bu nedenle, so-

Başkan Poyraz, süreçle
ilgili de şunları kaydetti:
“Önümüzde Haziran seçimlerinin rakamları var. Devlet
Bahçeli yine en zor zamanda ortaya çıkarak Cumhur
İttifakı ile devletini ve milletini
düşündüğünü kanıtladı. Üzerinden bir yıl geçmeyen seçimlere baktığımızda Cumhur
İttifakı’nın oranı yüzde 55’te
görünüyor. Tabi biz bu süreçte
bu oranı daha da yukarı çekmek için çalışacağız.”

Binali Yıldırım
İstanbul için büyük şans…
İstanbul ve Çekmeköy İçin Binali
Yıldırım isminin büyük bir şans olduğunu söyleyen Başkan Poyraz, ”Sayın
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanımızın
ilk günden beri yol arkadaşı; çok zor
zamanlarda çok önemli görevlerde
bulunarak büyük sorumluluklar
üstelenen bir büyüğümüz. Çok ciddi
bir devlet tecrübesi var, ama ondan
daha önemlisi, görev aldığı zaman
vatandaş arasında hiçbir ayrım
yapmadan sadece çalışma odaklı bir
yapısı var. Türkiye için yaptığı dev
projeleri anlatmaya zaten gerek yok,
buna bütün ülke şahit. Şimdi İstanbul
için çok büyük şans var. Sayın Binali
Yıldırım’la 39 ilçesi, 16 milyon nüfusu
ile İstanbul şahlanacak inşallah” dedi.

Yeni Dönem Projeleri
Çekmeköy için yeni projeler hazırlandığını belirten Başkan Poyraz,
“Önümüzdeki ay ilçemiz için
planladığımız yeni projelerimizle
karşınızda olacağız. İstanbul’un
doğası ile ünlü yeşil ilçemizde vatandaşlarımız için çok güzel yeşil alanlar
oluşturacağız. Bunların hazırlıklarını
yapıyoruz” diye ifade etti.
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VÜCUT

TİPİNE
GÖRE

KABAN

SEÇİMİ
Kara kış tam anlamıyla kapıdan içeri girmişken kombinlerimize eşlik eden kabanlarla ilgili bir dosya konusunu sizlerle paylaşıyorum.
Üstelik sezon sonu indirimleri yaklaşıyorken vücut tipinize uygun,
doğru kabanı nasıl seçeceğinizi bilmenizde de fayda olacaktır.
Kaban seçimi neden önemli? Çünkü doğru kalıptaki bir kaban, kombinimizi
bir adım öne çıkarırken yanlış kalıpta seçtiğimiz bir kaban, hem kombinimizi kötü gösterir hem de bizi olduğumuzdan kısa ya da kilolu gösterebilir.
Dolayısıyla her vücut tipi, her tarzdaki kabanı giyemez diyebiliriz.
Peki hangi vücut tipi hangi tarzda kabanı giyebilir? İşte cevabı ☺

1. Kum Saati Vücut Tipi İçin Kaban Seçimi

Eğer göğüs ve kalça bedeniniz orantılı, beliniz de bu iki bölgeye göre daha
dar ise, kum saati vücut tipine sahipsiniz demektir ve şanslı grupta olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü her tarzda model size yakışacaktır.. Yine de
kaban seçerken belinizin inceliğine vurgu yapan, belden oturtmalı modelleri öncelik sırasına alabilirsiniz. Özellikle kuşaklı ve kemerli modelleri sizin
için tavsiye edebilirim.
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2. Ters Üçgen Vücut Tipi
İçin Kaban Seçimi

Eğer omuzlarınız kalçanıza göre
daha genişse ve aşağı doğru daralan
bir vücut tipiniz var ise ters üçgen
ya da yüzücü tipi dediğimiz vücuda
sahipsiniz demektir. Bu noktada
omuzlarınız geniş olduğu için, üst
kısmında model olan, geniş vatkalı ve kürklü modellerden uzak
durmanız gerekiyor. Bunun yerine
yaka kısmında çok detayı olmayan,
düz kesim, dik yaka ve fermuarlı
modelleri kullanabilirsiniz. Buradaki
temel amacımız, dikkati vücudumuzdaki fazla bölgeden uzaklaştırmak.

3. Armut Vücut Tipi İçin
Kaban Seçimi

Basenleriniz, omuzlarınıza göre
daha genişse, armut vücut tipine
sahipsiniz demektir. Geleneksel Türk
kadınının vücut tipi de diyebiliriz : )
Eğer armut vücut tipindeyseniz, bu
kez, dikkati kalça kısmından uzaklaştırarak omuz kısmına çekebilirsiniz. Böylece alt beden ve üst beden arasında bir denge oluşturmuş
olursunuz. Peki armut vücut tipindeki kadınlar hangi modelde kabanlar
giymeli? Öncelikle A kesim gelen,
vatkalı modeller, şal yaka denen
geniş yakalı modeller sizin için
uygun olacaktır. Ayrıca bel kısmınız
dar olduğu için, bel bölgenize vurgu
yapan, kemerli modelleri de tercih
edebilirsiniz. Bu vücut tipindeki
kadınlar için kısa kaban modellerini çok önermiyorum. Çünkü kısa
modeller kalça hizasında bittiği için
dikkati bu bölgeye çekecektir.

4. Kısa Boylu Kadınlar
İçin Kaban Seçimi

Bacak boyu kısa olan kadınlar için
önerebileceğim kaban tipi bu kez,
bel hizasında biten kaban modelleri.
Bu vücut tipindeki kadınlar için ek
olarak verebileceğim bir tüyo, alt ve
üst giyimde aynı renk parçaları tercih etmeleri. Bu şekilde daha bütün-

sel bir duruş sergileyerek boyunuzu
daha uzun gösterebilirsiniz.
Kısa boylu kadınların, oversized,
yani geniş kesim kabanlardan da
olabildiğince uzak durmaları gerekiyor. Zira, bu tip bir kaban modeli,
sizi olduğunuzdan basık gösterebilir.

5. Elma Vücut Tipi İçin
Kaban Seçimi

Basenleriniz ve bel bölgeniz genişse
ve bu iki bölge arasında çok bir fark
yoksa yüksek ihtimalle elma vücut
tipindesiniz demektir.
Bu vücut tipinde olan kadınların
yaptığı genel hata, fazlalıkları
gizlemek için daha bol kıyafetleri
giymeleri. Ama bu çok doğru bir
tercih olmayacaktır. Çünkü bu
şekilde olduğunuzdan daha da
kilolu gözükürsünüz. Elma vücut
tipindeki kadınlar için en ideal
kaban modeli, düz kesim ve diz
hizasındaki modeller. Bir tüyo daha
vermem gerekirse V yakalı kabanları
da tercihleriniz arasına almalısınız.
Bunun sebebi şu; V yakalı modeller
vücudunuzu daha uzun dolayısıyla
da daha ince gösterecektir.

6. Pırasa Vücut Tipi İçin
Kaban Seçimi

Eğer hiçbir vücut kıvrımım yok,
dümdüz bir vücut yapım var diyorsanız, dikdörtgen ya da pırasa vücut
tipi olarak ifade ettiğimiz vücut
tipindesiniz demektir. Bu şekilde
bir vücut yapınız varsa nasıl bir
kaban seçmelisiniz? Mantık olarak,
vücudunuzda kıvrım oluşuturacak
modellere yönelmelisiniz. Belden
kuşaklı ve vatkalı modelleri seçerek,
omuzlarınızda bir genişlik, belinizde
ise bir incelik oluşturabilirsiniz. Yine
A kesim aşağı doğru gelen modeller sizin için uygun olabilir. Ya da
asimetrik kesim kaban modelleri
seçebilir ve bir ilüzyon oluşturarak
görüntünüze hareket katabilirsiniz.
İsterseniz evdeki kabanlarınızın
beline kalın kemerlerinizi takarak da
daha kıvrımlı gözükebilirsiniz.

Kaban seçimi
neden önemli?
Çünkü doğru kalıptaki bir
kaban, kombinimizi bir adım öne
çıkarırken yanlış
kalıpta seçtiğimiz
bir kaban, hem
kombinimizi kötü
gösterir hem de
bizi olduğumuzdan
kısa ya da kilolu
gösterebilir.

Büşra Erdoğan Toraman
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3.OSMAN (1754-1757)

Sultan 3.Osman’ın zaman zaman tebdil-i kıyafet ederek kontrol maksadıy-

Uzun yıllar yaşadığı kapalı hayat Sultan 3.Osman’ı
fazlasıyla yıpratmıştı. Bu yüzden muvazenesi
tam olarak yerinde değildi. 1.Mahmut devrinde
yapılmış olumlu işleri, muhtemelen kıskandığı için
tenkit ederdi. Kadınların kılık-kıyafetlerine müdahale etmiş, Hristiyanların kıyafetlerine de birtakım
ölçüler getirdiği için “müdahaleci padişah” olarak
tarihe geçmiştir. (2)
Sultan 3.Osman, 30 Ekim 1757’de vefat etmiştir.
Yeni Camii haziresinde 1.Mahmut’un yanında
metfundur.

Sultan 2.Mustafa’nın oğludur.
Ağabeyi Sultan 1.Mahmut’un vefatı
üzerine onun yerine geçmiştir.
Tahta çıktığı elli altı yaşına kadar
sarayda hapis hayatı yaşadığı için
sinirli ve şüpheci bir yapıya sahipti.
Özellikle yalan ve rüşvetten nefret
ederdi. Müziği sevmez, kadınlara
iltifat etmezdi. Hatta cariyelerle
karşılaşmamak için ayakkabılarına
demir ökçeler taktırmıştı. Ökçelerden
çıkan sesi duyan cariyeler padişahın
geldiğini öğrenip yoldan çekilirlerdi.
Üç yıl kadar süren saltanatı boyunca yedi veziriazam değiştirmiştir.
Döneminde içte ve dışta kayda değer
bir hadise yaşanmamıştır. Bu yüzden
onun devri “savaşsız-kayıpsız yıllar” diye anılır.
Sultan 3.Osman’ın ilk icraatlarından
biri rüşvet aldığı gerekçesiyle Sadrazam Silahtar Ali Paşa’yı azlederek
yerine Yirmisekiz Said Mehmet Efendi’yi getirmesidir. Kısa bir süre sonra,
onun yerine de Koca Ragıp Paşa’yı
görevlendirmiştir. Bu dönemin bir
diğer önemli özelliği de üst düzey
yöneticilerde görülen istikrarsızlıktır. Bu durum padişahın dengesiz
yapısıyla izah edilir. Zira uzun yıllar
sarayda kapalı bir hayat sürmesinin
etkisiyle 3. Osman sinirli, karamsar ve
sert mizaçlı bir yapıya sahip olmuştu
ve kendisiyle anlaşmak bir hayli
zordu. (1)

3.OSMAN’IN
ŞAHSİYETİ VE VEFATI

Devrinde İstanbul’un imar çalışmalarına devam
edilmiş, 1.Mahmut döneminde yapılmaya başlanan Nuruosmaniye Camii tamamlanmıştır. Üsküdar'daki İhsaniye Camii, Midilli Adası’nın korunması
için Sığrı Kalesi ve ilk deniz feneri olan Ahırkapı Feneri
3.Osman devrinde inşa edilen başlıca eserlerdir.

DEVRİN İZ BIRAKANLARI
BİR KÜLTÜR TAŞIYICISI:
SEFARETNAME

la çarşı-pazarı dolaştığı bilinmektedir.
Ancak bazı kurnaz kimseler Sultan'ın
bu uygulamasını fırsata çevirmeyi de
ihmal etmezlerdi. Bunun için tebdili kıyafet teftişleri önceden haber
alır, tanınmayacak şekilde giyinerek
sokakta huyunu bildikleri padişahın
önüne çıkar, onun haz edeceği cevaplar verir ve hatırı sayılır derecede
maddi kazanç temin ederlerdi. Zira
şüpheci padişahın yegâne kontrol
mekanizması, sokaklarda gezinerek
bulduğu kimselerden bilgi almaktı.
1739'da imzalanan Belgrad Antlaşması’ndan sonra başlayan barış
süreci bu dönem boyunca devam
etti. Mısır’da Kölemenler hâkimiyet
sağladıysa da Cezayir'de de Osmanlı
hâkimiyeti zayıfladı. Osmanlı ticaret

gemilerine saldırılar düzenleyen
Malta korsanlarına karşı Midilli
adasındaki Sığri Limanı’na bir kale ve
bir deniz feneri inşa edilerek bölge
tahkim edildi.
3. Osman devrinde bazı tabii afetler
meydana gelmiştir. Bunların arasında önemli yeri olan Hoca Paşa
yangınıdır. Bu yangından Sadrazam
Bıyıklı Ali Paşa’nın da bulunduğu
Babıali etkilenmiş ve personel Kadırga limanında bulunan Esma Sultan’ın
sarayına taşınmıştır. Bir diğer felaket
olan Cibali yangınında ise İstanbul'un
üçte ikisi enkaza dönmüştür. Diğer
yandan şiddetli geçen kış nedeniyle
Haliç donmuş, Sütlüce’den Defterdar İskelesi’ne kadar buz üstünde
yürünebilmişti.

Osmanlı Devleti’nde yabancı memleketlere gönderilen
elçilerin gittikleri yerlerde edindikleri tecrübeleri rapor
halinde sunmalarına Sefaretname denir ve bu yazıtlar
diplomasi tarihi açısından son derece mühim belgeler
olarak kabul edilir. Resmi görevle yurt dışına gönderilen
elçilerin ya da beraberindeki kişilerin, gittikleri yerlerle
ilgili izlenimlerini aktardıkları eserlerdir. Yirmisekiz Mehmet
Çelebi’nin ünlü Fransa Sefaretnamesi, bunun en güzel
örneklerinden biridir.
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden sonra Türk seyahat edebiyatının dikkate değer ilk örneği kabul edilen
Mehmet Efendi’nin Sefaretnamesi edebi ve tarihi kıymeti
bakımından oldukça önemlidir. Batılılaşma sürecine etki
etmesi bakımında da esere ayrıca önem atfedilir. Osmanlı
batılılaşmasının erken dönemi için referans niteliğindedir.

YİRMİSEKİZ
MEHMET ÇELEBİ KİMDİR?
Edirne’de doğan Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Yeniçeri
Ocağı’nda yirmisekizinci ortada yer aldığı için bu
isimle anılmıştır. Devlet kademelerinde çeşitli memurluklarda bulunmuş, Venedik ile yapılan anlaşma
ve Pasarofça müzakerelerindeki başarısıyla Damat
İbrahim Paşa’nın takdirini kazanmış, Paris’e sefir olarak
gönderilmiştir. Osmanlı-Fransa ilişkilerini geliştirmek,
Fransız medeniyetinin bizde uygulanabilecek yönlerini yazmak da görevleri arasındaydı. Bu görevleri
yerine getirmek için elçiliği sırasında gördüklerini,
yaşadıklarını, izlenimlerini kaleme aldı ve Sefaretname
adlı ünlü eserini oluşturdu. Sefaretname, edebiyatımızda Avrupa’yı tanıtan en önemli eserlerden biridir.

Ahırkapı Feneri
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DİPLOMASİ
TARİHİNDE
DÖNÜM NOKTASI
Karlofça Antlaşması diplomasi tarihinde dönüm noktası kabul edilir.
Zira Osmanlı Devleti Batı karşısındaki üstünlüğünü kaybetmiştir. Bu
yüzden de bürokrasi geleneğinde
Rami Mehmet Paşa öncülüğünde bir
değişim ve dönüşüme gidilmiştir. Osmanlı Devleti savunmaya dönük bir
politika izlemeye başlamıştır. Yıkılan
kalelerin ve boşaltılan bölgelerin
savunulması artık mümkün değildir.
Toprak kaybının yoğun yaşandığı
bu dönemde Zitvatorok ve Vasvar
Anlaşmalarıyla başlayan Osmanlı
Devleti’nin Avusturya ile eşitlenmesi meselesi ise toplumu derinden
etkilemiş ve sarsmıştır. Hatta bu
hazin durum Karlofça ile birlikte kemikleşecek, ardından da alt seviyeye
düşürülecektir.
Oysa daha önce Avusturya Kralı
protokol bakımından ancak Osmanlı
sadrazamına denk kabul edilirdi.

ABDİ EFENDİ

Bilindiği gibi 3.Ahmet dönemi,
Osmanlı Devleti’nde ilk defa Batı
tarzı yeniliklerin başladığı dönemdir ve daha sonra Lale Devri olarak
anılmıştır. Çeşitli yenilik ve gelişmelerin yaşandığı bu dönem Patrona
Halil İsyanı’yla neticelenir. Sultan
3.Ahmet tahttan indirilir, ünlü sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
da öldürülür. Eserde Patrona Halil
İsyanı başlangıcından sonuna kadar
canlı bir şekilde tasvir edilirken o dönem Osmanlı-İran ilişkileri üzerinde
de durulmakta; dönemin ekonomik,
siyasi ve sosyal yapısı hakkında da
genel bilgiler verilmektedir.

anlatan Abdi Efendi eserini şu dua ile
bitirir:
“Hak Subhanehu Teâla her ne ki
takdir eylemişse o olmuştur. Bu
siyakta olan adamların bir veçhile
halâsı mümkün değildir; elbette
belâsın bulur.”*

KOCA RAGIP PAŞA
(1698-1763)

Veziriazam, diplomat, divan şairi,
kütüphaneci ve 18.yüzyıl Osmanlı
Divan Edebiyatı şiirinin en önemli
temsilcilerinden biridir. 3.Osman ve
3.Mustafa’nın saltanatında yaklaşık
yedi yıl sadrazamlık yapmıştır. 1698

Eserinde, Lale Devri’nin sosyal, siyasi
ve ekonomik yapısına dair gözlemlerine yer vermiştir. Eserin önemi ise
yazarının o dönemi bizzat müşahede
etmiş ve önemli devlet görevlerinde
bulunmuş bir kişi olmasından kaynaklanmaktadır. “Birinci el kaynak”
kabul edilmesi de bu yüzdendir.

korunması, maliyenin düzeltilmesi, askerin disiplinli eğitimi, savaş
gemileri yapımı, Laleli Camii inşası,
Koca Ragıp Paşa sadrazamlığı sırasında gerçekleşti. Avrupa Devletleri
arasındaki “Yedi Yıl Savaşı” sırasında
Osmanlı Devleti’ni savaşın dışında
tuttu. İstanbul’un imarına önem
verdi. Şehircilik anlayışında attığı
adımlar günümüzü bile etkilemiştir.
Macar mühendisi Reben’e şehrin pek
çok yerine ait haritalar çizdirdi. Büyük
iş hanları ve depolar yaptırdı.

kütüphane kazandırdı. Evinde de bir
kütüphanesi ve kütüphanecisi bulunan Koca Ragıp Paşa’nın öldüğünde
borçlu olduğu tespit edilmiştir.
Devlet adamlığı kimliğinin yanı
sıra hukuk bilgisi, edebi kişiliği ve
sohbetiyle Osmanlı kültürüne katkısı
takdire şayandır. Grotius, Volteire ve
Newton’un eserleri onun desteği ile
tercüme edilmiştir.

İmar işlerinde titiz bir yol izleyen
Ragıp Paşa, 3.Mustafa’nın İstanbul’da
başlattığı imar hareketine katıldı ve
Koska’da (Laleli) kütüphane, çeşme,
mektep yaptırdı. Kendi servetini
kültür yatırımlarına harcamaktan
kaçınmadı. Bir okuma tutkunu olan
Koca Ragıp Paşa, valilik görevinde
bulunduğu yerlerden yazma eserler
toplamayı da ihmal etmemiştir.

Ragıp Paşa’nın bir önemli icraatı da
saltanat ağalarını bertaraf etmesidir.
Kendisini sadrazamlık makamından
uzaklaştırmak isteyen Ebukuf Ahmet
Ağa’yı bertaraf etmek suretiyle
Darüssaade ağalarının saltanatına
son verir. Geliri en yüksek vakıf
olan Haremeyn evkafını ağaların
kontrolünden alıp defterdarlığa
bağlaması ise iltifata mazhar olmasını
sağlar. Zira bu icraatı neticesinde
uzun yıllardır ilk defa bütçe gelirleri
giderlerin önüne geçmiştir.

Aynı şekilde İstanbul kütüphanelerinden de yazma eserler topladı.
İstanbul’a övgü ile bahsedilen bir

24 Mart 1763 tarihinde vefat eden
Koca Ragıp Paşa, kendi adını taşıyan
kütüphane bahçesinde metfundur.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

(1699-1764)

Sultan 3.Ahmet, 1.Mahmut, 3.Osman
ve 3.Mustafa dönemlerine şahitlik
etmiş bir tarihçidir. Hayatı hakkında
fazla bilgi yoktur. Asıl adı Abdullah’tır.
Çeşitli devlet görevleri, aziller ve
sürgünler yaşadıktan sonra Sultan
3.Mustafa döneminde Reisülküttap/
Dışişleri Bakanı görevine getirilmiştir. Bu görevi esnasında elçilere
kötü muamele etmesiyle de meşhur
olmuştur. Hatta bir elçinin oturacağı sandalyeyi yavaşça kımıldatıp
adamı düşürdüğü, İngiliz elçisini
fena halde azarlaması ve elçiye zorla
ferman öptürüp yüzüne sürdürmesi
bunlardan bazılarıdır. Ancak o asıl
ününü tarihçiliğine borçludur. Zira
Sultan 3.Ahmet dönemine ait kaleme
aldığı Abdi Tarihi adlı eseri Patrona
Halil İsyanı konusunda müstakil bir
eserdir.

86

Tarihten Notlar

Üç dilde şiir yazan Koca Ragıp Paşa, başarılı bir devlet adamı ve devrinin
önde gelen bilgin kişilerinden biridir. Bu özelliğinin yanı sıra, şair Nedim ve
Şeyh Galip'ten sonra 18.yüzyılın önde gelen şairi kabul edilir. İlmi çalışmaları
desteklemiş ve kütüphane kurdurmuş olması; kitaba, okumaya düşkünlüğü
onun kültür adamı olduğunun da göstergesidir. Şair Nabi’nin başlattığı Hikemi
Tarzını devam ettirmiş, üslup sahibi bir şairdir. Divan sahibi şairin şiirleri didaktik
ve ahlaki içeriklidir.

Koca Ragıp
Paşa’nın
icraatleri
sayesinde
uzun yıllardır ilk kez
bütçe gelirleri giderlerin önüne
geçmiştir.

Koca Ragıp Paşa’nın şair Haşmet'le edebi sohbetleri ve
atışmaları pek meşhurdur.
Abdi Efendi, bazı dostları tarafından
kendisinden ısrarla isyanı başından
sonuna kadar anlatmasının istenmesi
üzerine eserini yazmaya başladığını
söylemektedir. Abdi Efendi, kendi
döneminde yaşanan bazı tabiat
olaylarından bahsederek dönemin
kötü giden şartları ile tabiat olayları
arasında bağlantı kurmayı da ihmal
etmez.
Diğer yandan Abdi Efendi, isyanı anlatırken dönemin olumsuz şartlarına
temas etmiş ancak olumlu hiçbir şeyden bahsetmeyişi onun da dönemin
memnuniyetsiz kişileri
arasında olabileceği fikrini akla
getirmektedir. Sonuç olarak asilerin
tamamen ortadan kaldırılması ile
isyanın neticelendiğini ayrıntılı olarak

yılında İstanbul’da doğan Ragıp
Paşa’nın asıl adı Mehmet’tir. Mustafa
Şevki Efendi’nin oğludur. Küçük yaşta
Arapça ve Farsçayı iyi düzeyde öğrenmiş, zamanına göre oldukça iyi bir
eğitim almıştır. Bağdat defterdarlığı,
Sadaret mektupçuluğu gibi memurluklarda bulundu. Herat’ta bulunan
Nadir Şah’a elçi gönderildi. Mısır ve
Rakka valiliği esnasında başarılarıyla
takdir edildi. 1739 yılında Rusya ile
imzalanan Belgrat Antlaşması’ndaki
katkısından dolayı göz doldurdu ve
Reisülküttap/Dışişleri Bakanlığı’na
getirildi.
1757 yılı Ocak ayında Sultan 3.Osman tarafından sadarete getirildi ve
3.Mustafa döneminde de bu görevi
sürdürdü. Vilayetlerde asayişin

Bir sataşma örneği:
Şair Haşmet, Koca Ragıp Paşa ile birlikte gezinirlerken Şair Fitnat Hanım’ı
görürler. O sırada kocakarı soğuğu (berdelacuz) olduğu için hava çok
soğuktur. Şair Haşmet, önlerinde yürüyen Fitnat Hanım’a laf işittirerek;
“Şu kocakarı yüzünden ortalık çok soğudu” der.
Fitnat Hanım bu lafın altında kalmaz. Kocakarı soğuğunun arkasından
gelecek “öküz fırtınasını” kastederek taşı gediğine kondurur:
“Merak etmeyin efendim arkasından öküz gelir” der.
Ona ait şu mısra-ı berceste ise hala dillerdedir:
Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusur
Kem mâyeden eyler ne ki eylerse zuhur
Turfa dükkân-ı hikemdir bu köhen tâk-ı felek
Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı
Miyân-ı güft u gûyda bed-meniş îhâm eder kubhın
Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler.**
1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi
2-Prof.Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi
*Abdi Efendi’nin eseri, günümüz Türkçesiyle Faik Reşit Unat tarafından 1943 yılında, Türk Tarih
Kurumu’nda “1730 Patrona İhtilâli Hakkında Bir Eser Abdi Tarihi” adıyla ilk baskısı yapılmıştır.
**Alçak adam sohbet arasında kabahatini açığa vurur. Çingene yiğitlik arz edeyim derken
hırsızlığını söyler.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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Ev Yapımı Lezzetler

AYŞE DURUL ASLAN'DAN

ÇOCUKLAR İÇİN

EV YAPIMI LEZZETLER

ŞEKERSİZ-NİŞASTA
SIZ

SALEP

Malzemeler
1 bardak süt
1 çay kaşığı toz
salep
1 tatlı kaşığı ke
çiboynuzu tozu
Tarçın
Yapılışı
Sütün içine süzg
eçle elenerek ek
lenen malzemeler (topakl
anmaması için
) orta hararetli
ateşte sürekli ka
rıştırılarak pişiril
ir. Kaynayıp
kıvam alınca ta
rçın eklenerek
servis edilir.
Afiyet olsun.
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Kışın bu soğuğunda içimizi ısıtacak sıcacık bir içecekle girelim mi şubat ayına?
Hem de şekersiz...
Kış hastalıklarından mide ve bağırsağa, bağışıklık sisteminden hafızaya sağlığımıza
sayısız faydası olan salep, çocukların da sevdiği bir içecek. Tatlı isteğini doğal yolla giderdiğinden diyet yapanlar için de güzel bir ara öğün. Üstelik yağ yakma özelliği de var.
Marketlerde toz ve sıvı şekilde satılan saleplerde şeker, nişasta ve koruyucu maddeler
olduğunu biliyor muydunuz?
Öyleyse aktardan aldığınız katkısız toz salep ile verdiğim tarifi yapıyorsunuz, tüm bu
faydalarından istifade ediyorsunuz.
Yanına da sağlıklı, fındıklı bir kek bırakıyorum sevgiyle...

FINDIKLI-HİNDİSİZTAKNEK
CEVİZLİ ŞEKERS

Malzemeler
3 adet yumurta
yapımı
1 çay bardağı ev
yoğurt
sıvı yağ
2 yemek kaşığı
t kurusu
du
ı
1,5 su bardağ
hindistan
z
to
1 çay bardağı
cevizi
kilmiş fındık
1 çay bardağı çe
ğal elma
1 tatlı kaşığı do
sirkesi
rbonat
1/2 çay kaşığı ka
çekilmiş
iri
ı
1 çay bardağ
fındık
Üzeri için
ndistan
Fındık ve toz hi
cevizi

Yapılışı
ve sarıları
Yumurta akları
ır, aklar bir
birbirinden ayrıl
haline gefiske tuz ile kar

ılır.
lene kadar çırp
iğimizde
(Kabı ters çevird
vamda
kı
dökülmeyecek
olmalı)
yoğurt, yağ
Yumurta sarısı,
vizi birbirive hindistan ce
köpükler
ne karıştırılarak
çırpılan
söndürülmeden
eklenir.
a
yumurta akların
en dut
ril
Rondodan geçi
rke ile
si
kurusu, fındık ve
at da
on
rb
aktifleştirilen ka
r.
ılı
tır
eklenerek karış
kabına alınır
Yağlanmış fırın
kilmiş fındık
ve üzerine iri çe
istan
parçaları ve hind
150
k
cevizi serpilere
fif
ha
C fırında üstü
r
kızarana kada
pişirilir.
Afiyet olsun.
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Radyoda
Hepimizin
Şarkısı Çalıyor

B

en seni görünce yo yo dinleyince
çok daha iyi oluyorum inan. Geçen
canım çok sıkkındı. Uyuyamadım,
seni açtım. Baktım bir şiir okunuyor. Sanki beni anlatıyor. Sabahtan beri
toparlayamadığım harfler, kelimeler cümle olmuş, şiir olmuş sunucunun sesinden
dökülüyor. Demek ki yalnız değilim, benim gibi hisseden, benim gibi özleyenler
de var bu dünyada. Ya şu ardından çalan
şarkı... Ne güzel oldu. Rahatladım sanki.
Zaten geçen gün senden aldığım
yemek tarifini de denedim,
“Ne yapsam ne etsem” diye
düşünürken küçük bir kâğıda
yazdığım tarif geldi aklıma. Oh
ne iyi oldu, farklı bir yemek
öğrendim. Oğlum bayıldı.
Sabah haberlerde dinledim, altın fiyatları yükseliyormuş. Altın
gününe girdiğime sevinsem mi
üzülsem mi bilemedim.
Dün öğlen radyoda dinlediğim
haber programı yoksul insanlar için
düzenlenen yardım kampanyasından bahsediyordu.
Ne zor şartlar altında
yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar
var. Bugün şu
kapının arkasında uzun
zamandır
duran halıyı
ve çekyatın
altındaki
perdeleri
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götürüp vereyim. Orada öyle duracağına
insanların yüzünde gülücük olsun.
Cumartesi günü sabah yayınlanan çocuk
programına katıldı oğlum Burak. Anaokulunda öğrendiği şarkısını söyledi,
alkış alınca yerinde duramadı. İki gündür
herkese bundan bahsediyor. Yeni şarkılar
öğrenip radyoyu arayacakmış. Artık ne
öğrense hemen arayıp söyleyecekmiş. Masallarını dinlerken bir yandan da oyuncaklarıyla oynuyor, biliyorum ki çok dikkatle
dinliyor, hayal ediyor. Sonra Kayahan’ın
“Bir aslan miyav dedi” şarkısı çaldı yayında. Çocukluğuma gittim birden, ben de
söyledim şarkıyı. Ne güzel günlerdi…
Şu şiirin ardından çalan şarkı… Bizim
şarkımız. Şimdi belki nöbettesin, belki
uyuyorsun, belki sen de bizi düşünüyorsun.
Ah bu askerlik… Vatan borcu biliyorum, o
yüzden dualarla bekliyorum seni. Radyom
da açık. Bana dost, bana arkadaş oluyor.
Tutturdun hemen evlenelim diye “E
askerlik var, nasıl olacak?” derken; “Seni
de hayatı da kaçıramam” deyince şimdi
oğlumuzla dört gözle evine, bize dönmeni
bekliyoruz. Radyomuz her daim açık.
Bir mesaj geldi… Senden… Dur bakayım
ne yazıyor? “Radyoda bizim şarkımız
çalıyor şu an. Sizi çok seviyorum, çok
özledim.”
Yine buluşturdun bizi sevgili dostum
radyo. Yine bir yolunu buldun ve buluşturdun bizi, ne güzel bir dostsun sen… Daha
uzun uzun yıllar hep bizimle ol, hep…
Yayınların kalbinize ulaşmasında emeği
geçen tüm radyoculara…
Gününüz kutlu olsun…
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FATMA BEYZA
TÜTÜNCÜOĞLU
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Bakanlığı ve Nesil Çocuk yayınlarından çıkmış çocuk kitapları da
bulunmaktadır.

Ödülleri:
2002 yılı Çocuk Edebiyatı ve
Sanatçıları Birliği Atlıkarınca
programıyla 23 Nisan Ödülleri
kapsamında “En Başarılı Radyo
Çocuk Programı Ödülü”,
2002 yılı Özel Sadabat Koleji
tarafından ATLIKARINCA Yılın En
İyi Radyo Çocuk Programı Ödülü,
2003 yılı Birikim Kolejleri çocukları
arasında yapılan ankette ATLIKARINCA En Başarılı Radyo Çocuk
Programı Ödülü,
2016 yılı Kültür Bakanlığı &
Önder’in yaptığı ankette “Yılın En
İyi Radyo Programcısı Ödülü”,
2018 Kâşif Çocuk Akademisi
“Çocuğa Değer Katanlar” ödülleri
sahibidir.

Tevazu
Samİmİyet

Gayret
İle

ÇEKMEKÖY

Radyo hayatına 90’lı yılların
başında bir Ramazan günü Mert
fm’de başladı. Sonra sırasıyla
Günışığı fm, Üsküdar fm, Moral
fm radyolarında kültür-sanat
içerikli programlar hazırlayıp
sundu. 1995 yılında TRT Spikeri
Enver Seyitoğlu’ndan diksiyon
dersleri aldı. 1996 yılında TGRT
fm’de haftanın her günü yayınlanan Karamela Sepeti adlı çocuk
programını hazırlayıp sunmaya
başladı. Adı daha sonra Atlıkarınca olarak değişen program pek
çok kurum ve kuruluştan ödül
aldı. 1996-2005 yılları arasında
çocuk programlarının yanı sıra
Bir Roman Bir Hikâye, Şiiristan,
Pazar Sabahı, İncir Çekirdeği,
Zeytin Dalı, İyi Uykular, Şairin
Günlüğü, Altın Top, Çevre ve
İnsan programlarını da hazırlayıp
sunan Tütüncüoğlu 2006 yılından
itibaren Moral fm’de Pembe-Mavi
adında çocuk programını hazırlayıp sunuyor. 2012 yılından
itibaren Başakşehir Belediyesi
Bilgievlerinde diksiyon dersleri
veren Tütüncüoğlu aynı kurumda
“Becerikli Ellerim” adında çocukların becerilerinin gelişimine
yardımcı olacak bir ders de
vermektedir. TRT Diyanet’te
yayınlanan Vav Çocuk programında “Taha ile Tırtıl” adında
yayınlanan bölümlerin metin
yazarı ve seslendirmenidir. Yazdığı
masallar çeşitli çocuk dergilerinde
yayınlanmakta olup Milli Eğitim

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI
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DEKON

SiLVA

Dekon Silva, şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği bir site
olsa da onu diğer sitelerden
ayıran ilk özelliği vizyoner bir
kimlik taşıması. Site yönetimi,
teknolojik gelişmelerin komşuluk ilişkilerini
öldürdüğünden yakındığımız
şu günlerde site sakinlerinin birbirleriyle iletişimini
güçlendirmek amacıyla yeni
nesil bir komşuluk uygulamasını hayata geçirmeye
hazırlanıyor. Öyle ki bu uygulama sadece komşuluk ilişkilerini arttırmayı değil, ticaret ve alışveriş konularında
da sakinlerine cazip fırsatlar
sunmayı vadediyor. Dekon
Silva Sitesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Efe Topçu
ile site yönetiminin işleyişini
ve yenilikçi bakış açılarını
konuştuk.

Ayşegül Hanım sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Ayşegül Efe TOPÇU. 1976 yılında
Çanakkale’de doğdum. Aslen Denizliliyim,
tam bir Ege insanıyım. İlk, orta ve lise eğitimimi Denizli’de aldım. Üniversite ve yüksek
lisans eğitimimi İTÜ’de tamamladım. Yıllarca
özel sektörde üst düzey yönetici olarak
çalıştıktan sonra, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren kendi şirketimi kurdum. Yurt
içinde kurumsal firmalara hizmet verirken
yurt dışında Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere
ve Rusya gibi ülkelere ihracat yapmaktayız.
Evliyim ve bir oğlum var. Sitemize ilk taşınan
sakinlerden biriyim, Kasım 2017 tarihinden
itibaren sitenin yönetim kurulu başkanlığını
görevini sürdürmekteyim. Yönetim kurulu
ve çalışanlar olarak sitemizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaktayız. Güvenli,
keyifli, yaşanılır ve komşuluk ilişkileri güçlü
bir siteyiz.
Site Müdürü Emin ÜNAL: 1977, Zonguldak
doğumlu olan Emin Ünal, evli ve 2 çocuk
babasıdır. 2016 Şubat ayından itibaren
Dekon Silva Sitesinde Güvenlik Sorumlusu
ve Site Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2018 yılı itibarı ile Site İşletme Müdürü
olarak görevine devam etmektedir.
Siteniz ne zaman kuruldu, kaç blok ve
daireden oluşuyor?
Sitemizde 12.700 metrekare arazi üzerine
inşa edilmiş 4 blok - 260 daireden oluşmaktadır. 2015 Haziran ayından itibaren
sitemizde oturum başlamıştır.
Yönetim ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Sitemiz kat maliklerinden oluşan 3 kişilik
Yönetim Kurulumuz var. Yönetim Kurulu
Başkanımız Ayşegül Efe TOPÇU, Gökhan
GÜR ve Rıdvan KAHVECİ‘den oluşmaktadır.
Bu kurula bağlı profesyonel bir yönetim firmasından hukuk müşavirliği ve muhasebe
alanlarında hizmet almakta olup güvenlik
konusunda da özel bir güvenlik firmasından
hizmet almaktayız.
Yönetim olarak sitenin işleyişini nasıl
sağlıyorsunuz? En çok hangi konular sizi
zorluyor?
Sitemizin işleyişi: Kat Malikleri Yönetim
Kurulunun, 634 Sayılı KMK ve Site Yönetim Planı doğrultusunda alacakları karar-

lar, vereceği talimatlar doğrultusunda
gerçekleştirmekte olup görevli temizlik
personelleri site içerisinde yapılan planlama
doğrultusunda temizlik faaliyetleri, çöp
toplama ve tahliye işlerini yerine getirmektedir. Teknik personelimizce günlük periyodik olarak ortak alanlardaki mekanik
alanlar kontrol edilmekte ve eksik, aksayan
durumlar yetkileri dahilinde düzeltilmekte,
teknikerimizi
aşan konularda
bakım sözleşmesi yapılan firmalara bildirilerek
bakım hizmeti
alınmaktadır.
Güvenlik açısından sitemizde
kameralar 7-24
gözetim altında tutulmakta
ve site giriş-çıkışlarının
denetimi
güvenlik personeli ve elektronik geçiş
sistemleri ile
sağlanmaktadır.
Bazı sakinlerimizin site yaşam
kurallarına
uymamaları ve
kuralları ihlal
ederek gerek site
tesislerine zarar
verebilmeleri gerekse komşularını
rahatsız etmeleri
konularında çok sık
olmasa da zorluklar
yaşanabilmektedir.
Sitenizin geleneği
haline gelen ve tüm site sakinlerini bir
araya toplayan bir aktiviteniz var mı?
Yaza Merhaba ve Yaza Veda, Cumhuriyet
Bayramı ve Yeni Yıl Partilerimizle gelenekselleşmeye başlayan site etkinliklerimiz
sayesinde site sakinlerimiz bir araya geliyor
ve hoşça vakit geçiriyor.
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malik ve sakinlerine zamanında ve açıklıkla
yapılmasında, kısaca yönetimde şeffaflık ilkesini
en üst düzeyde tutulmasında 634 Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetimi Planı’na uyumlu
hareket edilmesi ile tüm sorunların üstesinden
gelinebilmektedir. Uyumsuzluk ve kural ihlali
oluşması halinde de hukuksal işlemler devreye
sokulmaktadır.

Site sakinleri için sosyal tesis vb. alanlarınız
bulunuyor mu?
Sosyal tesislerimizde kafe, fitness salonu, kapalı
mini basketbol ve futbol sahamız, bay-bayan
sauna, açık yüzme havuzumuz bulunmakta.
Sitemiz A ve B blokları için ayrı iki katlı kapalı
otoparkımız, kamelyamız ve çocuk oyun
parkımız bulunmakta. Elektrik kesintisi halinde
elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak
jeneratörümüz mevcuttur.
Site yöneticiliği bazen sakinlerle karşı karşıya
gelmeyi gerektiren zorlu bir iş. Böyle bir durumun üstesinden nasıl geliyorsunuz?
Alınacak tüm kararlarda, site içerisinde uyulması gereken kurallarda, işletme ve yatırım
bütçelerinin oluşturulması ve hakkaniyetle
avans, aidat ve enerji tüketim bedellerinin
yansıtılmasında, her türlü bilgilendirmenin kat

Dekon Silva Sitesi’nin konumu itibari ile avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Sitemiz konumu gereği Çekmeköy’ümüzün
ormanları arasında yer almaktadır. Bu da
şehir içine göre çok daha doğal, serin ve bol
oksijenli bir iklim fırsatı sunmaktadır. Temmuz
akşamlarında bile serin geceleri Dekon Silva’da
yaşayabilirsiniz. Çok sıcaktan keyif alanlar için
bu iklimi dezavantaj olarak kabul edebiliriz.
Sitenizin peyzajı ve daire içi dizaynları
birbiriyle benzer mi ?
Daire tipleri; 1+1, 2+1, 3+1 normal ve 3+1,
4+1 Bahçe katı dubleks, 2+1, 3+1 Çatı Dubleks
dairlerden oluşmaktadır. Site ortak alan ve site
girişlerinin bakımı anlaşmalı peyzaj firması
tarafından yapılmaktadır. Bahçe katı daireler
kendilerine tahsis edilmiş alanlara site yönetimi
bilgisi dahilinde peyzaj çalışması yapmaktadır.
Her bina ve ortak kullanım alanlarında
zamanla yıpranma görülür. Yönetim olarak
konuyla ilgili ne gibi tedbirler alıyorsunuz?
Ortak alanlardaki tüm mekanik ve elektriksel cihaz, makine ve donanımlar konusunda
ilgili firmalarla periyodik bakım sözleşmeleri
yapılarak bu malzemelerin ömürleri uzatılmak-

ta, ilerleyen yıllarda inşai tadilatların oluşması durumunda ise,
tadilat veya değişmesi gereken cihaz ve donanımlar için KMYK
kararı ile ek yatırım bütçesi oluşturularak kat maliklerine arsa
payları oranında yansıtılarak bütçe oluşturulup bu faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
Dekon Silva, sakinlerine nasıl fırsatlar sunuyor?
Dekon Silva sitesinin sakinlerine sağladığı en büyük avantajı
vizyoner ve yenilikçi kimliğidir. Akıllı ve sosyal yaşam alanı yaratmak üzere yola çıkan Dekon Silva, Türkiye'de bir ilk olan sosyal
fitness salonu, basketbol ve futbol mini salonları, sauna, yoga,
pilates, havuz başı ve cafe parti etkinlikleri ile site sakinlerini sosyalleştirerek keyifli bir hayat sürmelerine olanak sağlıyor.
Komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmaya odaklanarak
komşuluğu teknolojiye taşıyan yeni nesil komşuluk uygulaması
ile yaptığı anlaşma sayesinde çok yakında devreye girecek olan
siteye özel mobil uygulama sayesinde de site sakinlerine sadece
sosyalleşme anlamında değil hem iş ve ticaret hem sorunlara ve
ihtiyaçlara hızlı çözüm hem de indirimli alışveriş fırsatları sunmaya hazırlanıyor.
Sitenizin kuruluşundan itibaren düşünürsek Çekmeköy’ün
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çekmeköy son yıllarda İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden
biri. Alemdağ bölgesi olarak ulaşım sorunlarımız olsa da 2016
yılına göre şu an daha iyi durumdayız. Daire sakinlerimizin Alemdağ bölgesini seçmesindeki en önemli neden bölgemizin yeşille
iç içe, huzurlu bir ortam sunması.
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İz Bırakanlar

İz Bırakanlar

Avrupa’nın Yahudilere sırtını döndüğü
bir ortamda Yahudiler Osmanlı Padişahı
2. Bayezid’den yardım istedi.
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15. yüzyılda Kıta
Avrupası’ndaki tüm
ülkelerden kovulan
Endülüs Yahudilerinin - kendilerine kucak açan tek devleteOsmanlı’ya sığınması
ve İstanbul’da tarihin
en büyük tanker facialarından birine yol
açan çarpışma. İşte
İstanbul’un tarihinde
iz bırakan olaylar…

OSMANLI’YA SIĞINAN YAHUDİLER
Fatih Sultan Mehmet’in oğlu, Yavuz Sultan Selim’in
babası olan II. Bayezid, tahtta kaldığı 31 yıl boyunca
birçok başarıya imza atmıştır. Elhamra Kararnamesi
ile İspanya’yı terk etmek zorunda bırakılan 150 bin
Yahudi’yi bizzat Osmanlı donanması ile aldırmış ve
onları büyük şehirlere yerleştirmiştir.
1492 yılı İspanya Yahudileri için büyük bir dönüm noktası
oldu. İspanya Krallığı ülkede bulunan Yahudileri sürgüne
göndermeyi öngören kanunu yürürlüğe koyunca sayıları
100 bini bulan Yahudi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
Sürgün kararının ardından kral ve kraliçeyi ikna etmek
için uzun uğraşlar sarf eden, hatta ciddi miktarda para
dahi teklif eden Yahudiler, kilisenin şiddetli tepkisiyle
karşılaştı. Daha önce de Müslümanlar gibi Hristiyanların
işkence ve yıldırma politikalarına maruz kalan Yahudiler,
sürgün kararı karşısında büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığına uğradı.
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Yahudilerin istenmemesindeki en etkili sebep dini
tahammülsüzlük ve servetlerinin ellerinden alınmak istenmesiydi. Bu insanların giderken mallarının alınmasına
izin verilmemesi bunun açık bir göstergesidir. Ülkelerinden sınır dışı edilen Yahudiler Avrupalı devletlere sığınmak istediyse de hiçbir Avrupalı devlet, onları sığınmacı
olarak kabul etmedi. Öyle ki Portekiz, kendisine sığınan
Yahudileri 5 yılın ardından sınır dışı etmiş; Endülüs
Yahudileri Avrupalı Hristiyanlar tarafından neredeyse
toptan sürgün edilmişlerdi.
Avrupa’nın Yahudilere sırtını döndüğü bir ortamda
Yahudiler Osmanlı Padişahı 2. Bayezid’den yardım istedi.
Resmi kaynaklarda sayıları 40 bin olarak ifade edilse
de sayılarının çok daha fazla olduğu düşünülen gayri
Müslimler başta İstanbul olmak üzere Edirne, İzmir,
Yenişehir ve Şam gibi şehirlere yerleştirilmişlerdir.
1492, Yahudi Göçü yılı olarak bilinse de bu tarih semboliktir. Zira Osmanlı ülkesine Yahudilerin sığınması sonraki
1-2 asır boyunca devam etmiştir. Yahudi vatandaşları
Osmanlılı komşuları oldukça sevecen karşılamış ve Yahudiler dindaşlarından gördüğü ilgi alaka ve fedakarlığı
diğer tebalardan da görmüşlerdir. Osmanlı topraklarında
onlara karşı her türlü kötülük yasaklanmış, hatta ölüm
sebebi sayılmıştır. Bu da Osmanlı’nın ne kadar misafirperver ve korumacı olduğunun göstergesidir.
Yahudi Göçü başkent İstanbul’da da birçok dönüşüme
sebep oldu. Sayıları 30 bini bulan Yahudi yerleşimci ve
44 sinagog ile İstanbul, Avrupa’nın en büyük Yahudi
yerleşimine sahne oldu. Yahudiler, tıp, sanat, zanaat ve
ilmi bilgileriyle kısa süre içerisinde ekonomik ve sosyal
alanlarda yükseldiler.

İSTANBUL’DA BÜYÜK
TANKER FACİASI
Tarihin en büyük tanker facialarından biri İstanbul’da, Haydarpaşa açıklarında yaşandı. Gemi
mürettebatından 51 kişinin yaşamını yitirdiği
yangın tam bir ay boyunca söndürülememişti.
15 Temmuz Perşembe günü sabaha karşı İstanbullular
büyük bir patlama sesiyle yataklarından fırlamışlardı.
Saat 05.20’de beş gemi düdüğünden sonra gerçekleşen
bu patlamanın muhtemelen o güne dek eşi benzeri
duyulmamıştı. Patlama ham petrol yüklü 150 bin gros
tonluk Rumen tankeri ile Yunan Evriali kuru yük gemisinin Haydarpaşa açıklarında çarpışmasından kaynaklan-

mıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Marmara’ya bakan çoğu ev
ve iş yerinin camları kırılmıştı.
Şehirde asayiş ile ilgili sıkıntıların olduğu bir dönemde
gerçekleştiği için İstanbullular ilk başta kanunsuz bir eylem gerçekleştiğini düşündüler. Sonrasında denizi gören
vatandaşlar Haydarpaşa’da denizin yandığını, Kadıköy’e
yakın olanlar ise deniz kazasından kaynaklan bir gemi
yangınının söz konusu olduğunu söylediler.
1979 yılında gerçekleşen çarpışma neticesinde gemiler
kütür kütür sesler çıkartarak yanmış, alevler gökyüzüne
tırmanmıştı. Adeta bir kıyamet sahnesini andıran olayda yangın genişleyerek denize yayılmıştı. Dehşetengiz yangını canlı canlı seyretmek isteyen vatandaşlar
Kadıköy sahiline akın etmiş, araç ve yaya trafiğinde tarifi
imkansız bir yoğunluk yaşanmıştı. Güvenlik güçleri bir
yandan halkın camları kırılan dükkanları yağmalamasını
engellemek için tedbir alırken bir yandan da yangını
yakından görmek isteyenleri engellemeye, paniğe
kapılan halkı sakinleştirmeye çalışmıştı.
Bir ay boyunca devam eden tanker yangınının 22.
gününde İstanbullular ilginç bir deneyim daha yaşadı.
Geminin ambarında kalan ve yangının etkisiyle ısınan
yakıt sebebiyle saatler 22.40’ı gösterdiğinde gökyüzü
dev bir alev topuyla bir kez daha parlamıştı. Patlama
olmadığı için gökyüzü sessiz bir aydınlıkla gündüze
dönmüştü.
Dünyanın büyük tanker faciaları arasında gösterilen bu
kazada 95 bin ton ham petrol 6,5 kilometrekarelik bir
alana yayılmıştı. Tankerden yayılan petrol sahilleri ve
deniz canlılarını zifte bulamıştı. Petrolün yayıldığı alanlarda uzun yıllar deniz canlısı yaşayamamış, var olanlar da
can vermişti. Öte yandan geminin mürettebatından 3 kişi
mucizevi bir şekilde kurtulsa da 51 kişi yaşamını yitirmişti. Patlama öncesi üst güvertede olduğu tahmin edilen
mürettebattan biri patlamayla birlikte 400 metre uzağa
uçmuş, denizde petrol sayesinde oluşan ateş çemberinin
dışında kaldığından mucize eseri hayatta kalmıştır.
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Dekorasyon

HAYALGÜCÜ
&
KORİDOR
Evimizin kapısını açtığımız anda ‘’Eve
gelmek ne güzel!’’ diye düşündüren,
yüzümüze huzurun verdiği mutluluğu
yansıtan ilk yerlerdir antreler.
Bazı evlerde bu alan çok küçük, bazı evlerde
çok büyük olabilir. Önemli olan, bu alanın
geometrisini doğru yakalayıp ona uygun
şekilde dizayn etmektir. Eşya koyacak yer
yoksa yani metrekare olarak çok küçükse
mekan, koridor duvarlarında biriktirdiğimiz
resimleri sergileyerek ya da koleksiyonunu
yaptığımız aynı tarz aynaları bir arada
asarak dolu dolu ama hoş bir görüntü
oluşturabiliriz. Daha geniş alanlarda ise üzerinde klasik ve modern aksesuarları birlikte
kullanabileceğimiz dresuarlara yer vererek
güncel bir ambiyans yakalayabiliriz.

Dekorasyon

Koridorlar genelde az ışık alan yerler
olduğu için duvar aplikleri ve dresuar
üstü abajurlarla tavan aydınlatmalarını desteklemek koridorlara hem
şıklık hem de derinlik kazandırır.
Salon dekorasyonunuz modern ise
koridor dekorasyonunuzun spor bir
tarzda olmaması gerekir. Dekorasyonun uyumunu sağlamak açısından
ise renk ve obje tercihi yaparken diğer
odalarla devamlılığı yakalamak da
önemlidir. Çünkü dış kapıdan girildiği
anda o evin tarzı, kişiliği hakkında ilk
fikri oluşturan alandır antreler. Genelde koridor dekorasyonu gözardı edilir
ya da atıl alan olarak bakılır. Halbuki
bu alan bir nevi karşılama alanıdır.
Mutfak, yatak odası gibi alanlarda
büyük ve demirbaş eşyalar kullanıldığı için küçük parçalarda ya
da aksesuarlarda minik değişiklikler
yapabilirken koridorlarda; küçük bir
sandık, oymalı bir dresuar, püsküllü
bir puf, eski bir etejer gibi birçok
farklı eşyayı özgürce kullanabilir, sıkıldığınız zaman da kolayca
değiştirebilme şansına sahip olursunuz. Alan genelde küçük
olduğu için duvar renginde de değişikliğe gitmeniz çok kolay
olur.
Günümüzde evlerin antreleri, mimari açıdan diğer yaşam
alanlarına göre en fazla çeşitlilik gösteren alanlardır. Koridorların
şekil ve büyüklük açısından birbirine çok benzememesi, her yeni
projede beni daha çok heyecanlandırır. Çünkü birbirini tekrarlamayan tasarımlar yapabilmeme imkan sağlar. Sanırım bu sebeple de dekorasyon yaparken en sevdiğim alanlar koridorlar…
Sevgiler.

Dekorasyonda
uyumu sağlamak açısından
renk ve obje
tercihi yaparken
diğer odalarla devamlılığı
yakalamak
önemlidir.

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı
www.instagram.com/mydesignerzu

zuhalufuk@gmail.com
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ÇEKMEKÖY
BELEDİYESİ’NDEN
İKİ YENİ KİTAP
Çekmeköy
Belediyesi, Bence
Bilim ve Açık Fikir
Harmanı isimli iki
kitabı kitapseverlerin beğenisine
sundu.
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AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı
”Gençlerin içinde olduğu projelerde çok heyecanlanıyoruz. Bu yaşta kendilerini ifade edebilen
gençlerin olması en büyük kazancımız” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, makale, öykü ve şiirlerden
oluşan iki kitabı, bilim, kültür ve sanat dünyasına
kazandırdı. Kitapseverlerin beğenisine sunulan
kitapların tanıtım toplantısı Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde belediye binasında gerçekleştirildi. Programa; AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Şehit Prof. Dr.
İlhan Varank Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin
Yiğit, Yazar Ali Ural, Doç. Dr. Numan Sabit Çetin,
Yenilik Akademisi ve Açık Fikir Platformu öğrencileri
katıldı.
Açık Fikir Platformu Yazarlık Akademisi öğrencilerine yazarlık eğitimi veren Ali Ural, Şehit Prof. Dr.
İlhan Varank Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit konuşmalarında bilime ve sanata verdiği
destekten ötürü Çekmeköy Belediyesine teşekkür
ettiler.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da
konuşmasında; ‘’Belediye olarak eğitime, bilime,
sanata, gençlerimize verdiğimiz önemi bu projelerde buluşturduk. Gençlere fırsat verilmesinden
yanayız. Bizim gibi kurumlar gençlere ne
kadar çok imkan tanırsa bu topraklardan o kadar çok Aziz Sancar’lar yetişir”
dedi.

AÇIK FİKİR HARMANI
Açık Fikir Platformu Yazarlık Akademisi öğrencileri
tarafından kaleme alınan öykü ve şiirlerin bir araya
geldiği kitap 32 bölümde oluşuyor. Lise öğrencilerinin metinlerinden oluşan kitabın çizimleri Ayşe
Ural’a ait.

BENCE BİLİM
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu,
Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr.
Nihat Akkuş gibi ünlü bilim
insanlarının da makaleleri
ile yer aldığı Bence Bilim
kitabında bilimin geçmişten
günümüze insanoğlunun
hayatındaki yeri ve gelecekteki rolü anlatılıyor.
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Köşe Yazısı

Kültür Sanat

Sezgin’e Üstün Hizmet
Madalyası Ödülü
Cabir ibn Hayyan konusunda 1965'te yazdığı
ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften'a sundu ve bir yıl sonra profesör
unvanını kazandı.

FUAT

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne
kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan
Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini, 1967'de
tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildinin hazırlığındayken 30 Haziran
2018’de hayatını kaybetti.

SEZGİN

YILI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, imzasıyla yayımlanan
genelgeye göre 2019 yılı “Prof. Dr.
Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildi.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek
organizasyonlar, Prof. Dr. Fuat
Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacak. Çeşitli
üniversiteler ve kurumlar da 2019
yılında panel, seminer, sergi, bilim
ve teknoloji tarihi odaklı konuları
ele alarak Fuat Sezgin’e ait çalışmaları ve İslam bilim tarihi hakkında
içerikler paylaşmayı planlamakta.

Ülkemizin önemli değer ve
şahsiyetlerinden olan
Fuat Sezgin’i tanıyalım:
Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen
Fuat Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi
bitirdikten sonra 1943'te İstanbul'a geldi.
İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları
Enstitüsü’nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine
İslam bilimlerine yöneldi. Sezgin, 1951'de
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni
bitirdikten sonra Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.
"Buhari'nin Kaynakları" konulu doktora tezini
tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu.
Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak
İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan
Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara
değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya
attı. Fuat Sezgin'in, "Buhari'nin Kaynakları
Hakkında Araştırmalar" adındaki takdim tezi
1956'da yayımlandı.
Sezgin, Türkiye'de 1960'ta askeri darbenin
iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden
men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt
Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etti.
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Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça
ve Almanca da dâhil 27 dili çok iyi derecede
biliyordu. Uluslararası çeşitli akademilerin de
üyesi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaşamı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap
Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi,
Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dâhil olmak
üzere çok sayıda önemli ödül ve nişana layık
görüldü.
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Sezgin,
Almanya Birinci Derece Federal Hizmet
Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası,
İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür
Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü sahibidir.
Sezgin'in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de üstün
nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve
Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü'ne layık
görülmüştür.
Çekmeköy Belediyesi 3 yıldır düzenli olarak
devam ettirdiği Çekmeköy Uluslararası Bilim
Olimpiyatları’nı her yıl birbirinden değerli
bilim insanı adına sürdürmektedir. 2016’da
Prof. Dr. Aziz Sancar, 2017’de Aliya İzzetbegoviç, 2018’de de Prof. Dr. Necmettin
Erbakan adıyla düzenlenen bilim olimpiyatları 2019 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin adına
gerçekleştirilecek.

Hazırlayan: Havva Kotan-Sosyolog
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Çekmeköy’ün Tarihi

Çekmeköy’ün Tarihi

Arşiv belgelerinde Çekmeköy ve
civarındaki köylerde bulunan ibadethanelerle ilgili de önemli bilgiler bulunuyor.

Çekmeköy ve Civarında
Dini Yapılar-1
KÖYLERDEKİ
İBADETHANELER
Osmanlı Devleti taşrasında yerleşim
birimlerinin en küçüğünü oluşturan
köylerin temelini cami, mescit, sinagog veya kilise gibi ibadet merkezleri
oluşturuyordu. Köylere hayat veren
aileler dini açıdan önemli olan bu
binaların etrafında bir araya gelerek
bir yerleşim biriminin teşekkül
etmesinde rol oynarlardı. Birbirlerini
tanıyan ve birbirlerine kefil olarak
sosyal dayanışma içinde bulunan
insanların bir arada oturduğu köylerde genellikle dini açıdan homojen
bir yapı vardı. Genelde inançlara göre
köyler oluşturulmuştu. Fakat bunun
istisnaları da vardı. Bazı yerlerde özellikle Müslüman ve gayrimüslim haneleri ayrı mahallelerde de olsa yine de
ortak mekânlar paylaşılmaktaydı.

Şer’i kaidelere göre idare edilen Osmanlı Devleti içinde
yaşayan gayrimüslimler dini inançlarını rahat bir şekilde
yerine getirebiliyorlardı. Hatta başka bölgelerde zulüm ve
baskıya maruz kalan pek çok gayrimüslim Osmanlı Devleti’ne sığınmış ve burada yaşama imkânı bulmuştu.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Osmanlı Devleti’ndeki
inanç dünyası ile ilgili çok sayıda belge ve bilgi bulmak mümkündür. Bu belgelerde ibadethanelerin tarihi
seyri hakkında ayrıntılı bilgiler yer alır. Aşağıda örnekleri
görüleceği üzere, devlet idarecileri camilerin çeşitli ihtiyaçlarını tedarik ederken, kilise, sinagog ve diğer ibadet
merkezlerine ilgisiz kalmamışlardı.
Arşiv belgelerinde Çekmeköy ve civarındaki köylerde bulunan ibadethanelerle ilgili de önemli bilgiler bulunuyor.
Köylerde bulunan ibadethanelerle ilgili bilgiler şöyledir:

İBRAHİM NESİM
EFENDİ CAMİİ

Belgelere göre Üsküdar’a bağlı Çekme Köyü’nde 1799
yılından önce Rikab-ı Hümayun Kaymakamı Kethüdası
İbrahim Nesim Efendi tarafından yapılan bir mescit bulunmaktaydı. Erbab-ı istihkâkdan Mehmed Halife isimli şahıs
dilekçe vererek Çekmeköy ve civarında Cuma ve Bayram
namazlarını kılacak cami olmadığını; mescidin Cuma ve
Bayram namazlarını eda edecek şekilde yeniden tamir
edildiğini belirterek, mescidin camiye çevrilmesini istirham etmişti. İsteği yerinde görüldü ve bu tarihte mescide
bir minber konularak camiye çevrilmesine izin verildi.
Ayrıca Rikab-ı Hümayun Kaymakamı Kethüdası İbrahim
Nesim Efendi Vakfı’ndan da camiye hatib tayin edilmişti.
Cami bundan sonra İbrahim Nesim Efendi Camii olarak
anılmaya devam etmişti.
1801 yılında da Çekmeköy’deki İbrahim Nesim Ağa Camii
Hatibi Mehmed isimli şahıs kendi rızasıyla bu görevinden
ayrılmıştı. 13 Mayıs 1801’de de yerine Hacı Hasan Halife
tayin edilmişti.
Daha sonraki tarihlerde caminin yanına bir de mektep inşa
edildiği anlaşılıyor. 1851 yılına ait bir belgeden anlaşıldığına göre, bu tarihte cami, mektep ve imama ait ev tamirat
geçirmişti. Önce keşif yapılarak tamir masrafları çıkarılmış,
daha sonra da inşaata başlanılmıştı. Önceden minarenin
tahtadan yapılması düşünülmüş iken tamir sırasında
tuğladan yapılmasına karar verilmişti. Yapılan ikinci keşifte
masrafların arttığı görülmüş ve ek meblağa ihtiyaç duyulmuştu. Bunun için Evkaf-ı Hümayun Hazinesi’nden yardım
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talep edilmişti. İhtiyaç duyulan miktarın bir kısmı Evkaf-ı
Hümayun Hazinesi’nden karşılanırken bir kısmının da
Laleli Vakfı’ndan temin edilmesi hususunda izin verilmişti.
1895 tarihli başka bir belgede de Fatma isminde bir
hanım tarafından İbrahim Nesim Efendi Camii için dilekçe
verilmişti. Dilekçede caminin yağ ve mum tahsisatının
olmadığından bahisle yağ, mum ve diğer ihtiyaçlarının
karşılanması talep edilmişti. Yapılan tahkikatte caminin
1891 yılında tamir gördüğü de anlaşılmıştı. Dilekçeye
istinaden cami için gerekli mum, yağ vesair ihtiyaçların
Evkaf-ı Şerife tarafından karşılanması ve ihtiyaçların 1313
senesi Ramazan’ından itibaren verilmesi uygun bulunmuştu.

ÇEKME KÖYÜ CAMİİ

1962 yılına ait Çekmeköy’de bulunan camii ile ilgili bilgilere göre, kuvvetle muhtemel İbrahim Nesim Efendi Camii
yıkılmış yerine başka bir cami yapılmıştı. Caminin resim
ve planı da ayrıca çizilmişti. Hakkı Raif Ayyıldız tarafından verilen bilgilere göre, Çekme Köyü Camii, kâgir yapı,
kiremit döşenmiş ahşab çatı ile örtülmüş, kâgir ve bodurca minareli bir camiydi. Camiyi yaptıran ise 1876 Rumeli
muhâcirlerinden Lofçalı Ali Efendi idi. Meyilli bir zemin
üstüne inşâ edildiği için bir taraftan fevkanî idi. Camiye
minare kaidesi yanından altı basamak taş merdivenle
çıkılarak girilirdi. Önce pabuçluk, sonra koridor şeklinde
bir son cemaat yeri gelir ki burası asıl ibâdet sahnından bir
kafesle ayrılmıştı.
Nihayetinde ahşap bir merdivenle kadınlar mahfiline
çıkılırdı. İbâdet sahnı kare şeklinde olup vaiz kürsüsü ve
minberi ahşaptandı. Ayyıldız, Çekme Köyü Camii’nin diğer
özelliklerini şöyle anlatıyordu:
Minare kapısı da ibâdet sahnındadır, pabuçlukdan bir kapu
ile bir odaya geçilir ki 1928 yılında köy mektebi yapılıncaya
kadar bu oda mektep olarak kullanılmakda idi. Daha doğru
tâbir ile banisi tarafından camie mekteb olarak ilâve edilmişti.
Sekiz basamak taş merdivenle çıkılır ayrıca kapısı da vardır,
altındaki bodrum da tabutluk olarak kullanılır. Köy muhtarlığı
bu odanın cami ile muvasalesini temin eden kapuyu ördürterek burasını köy misafir odası yapmak için fiilen işe başlamış
bulunuyordu. Odanın yanında ve camiin arkasında bir geniş
bölme daha vardır ki köy malı olarak dükkân hâlinde kirada
idi. Buraya yol üstündeki kapısından düz ayak girilir.
Camiin batı duvarı önünde, yola nisbetle çukurda avlusu bir
saha bulunmaktadır. Burada küçük bir sundurma önünde bir
çeşme bulunmaktadır. Avludan ve çeşme önünden yola bir
taş merdivenle çıkılır.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Kıssadan Hisse

Kıssadan Hisse
Bardak ya da Göl
Hintli yaşlı bir usta, çırağının sürekli her
şeyden şikayet etmesinden bıkmıştır.
Bir gün çırağını tuz almaya gönderir.
Hayatındaki her şeyden mutsuz olan
çırak döndüğünde, yaşlı usta ona; bir
avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini
söyler.

Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken,
usta aynı soruyu sorar: “Tadı nasıl?”,
“Ferahlatıcı” diye cevap verir genç çırak.

Çırak, yaşlı adamın söylediğini yapar
ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye
başlar.

Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına
diz çökmüş olan çırağının yanına oturur
ve şöyle der: “Yaşamdaki acılar tuz
gibidir, ne azdır ne de çok. Acının
miktarı hep aynıdır. Ancak bu acının
şiddeti, neyin içine konulduğuna
bağlıdır. Acın olduğunda yapman
gereken tek şey acı veren şeyle ilgili
hislerini genişletmektir. Onun için
sen de artık bardak olmayı bırak, göl
olmaya çalış.”

“Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama
öfkeyle “Acı” diye cevap verir. Usta
kikirdeyerek çırağını kolundan tutar ve
dışarı çıkarır. Sessizce az ilerdeki gölün
kıyısına götürür ve çırağına bu kez de
bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyler.
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“Tuzun tadını aldın mı?” diye sorar
yaşlı adam, “Hayır” diye cevaplar çırağı.

ÇEKMEKÖY

SEVGİYLE BÜYÜYOR!

İki Şiir Bir Şair

ESERLERİ

İki Şiir Bir Şair

ŞİİR

Yaradana Mektuplar (1941)
Karadut (1948)
Tuz (1952)
Üçü Birden (1953)
Dördü Birden (1956)
Karadut 69 (1969)
Dol Karabakır Dol (1974)
Yaşadım (1977)

GEZİ VE DENEME
Canım Anadolu (1953)
Tezek (1975)
Delifişek (1975)

İlk ve ortaokul eğitimini Trabzon’da tamamlayan sanatçımız, resim öğretmeni Zeki Kocamemi’nin ve okul
müdürünün yönlendirmesiyle 1929 yılında İstanbul Güzel
Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmeye başladı. Akademide tanıştığı öğretmenleri Ahmet Haşim, İbrahim Çallı
ve Nazmi Ziya ile görüşmelerini hayatının sonraki yıllarında
da sürdürdü. Akademi eğitimi sonrası iki yıl kadar abisinin
yanında Paris’te kaldı. Paris’te André Lhote'un yanında
resim çalıştı. Daha sonra evleneceği Rumen asıllı eşi Eren
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MONOGRAFİ
Nazmi Ziya (1937)

RESİM

Paris, 1930
Mustafa Eyüboğlu, 1933
Yazılı Natürmort, 1936
Salı Pazarı, 1938
Eren, 1940
Nallanan Öküz, 1947
Düşünen Adam, 1953
Köylü Kadın (Tren-Yataklı Vagon)

ARKADAŞ
DÖKÜMÜ

BEDRİ
RAHMİ
EYÜBOĞLU
Cumhuriyet dönemi şair, yazar ve ressamlarımızdan olan Bedri Rahmi Eyüboğlu,
1991 yılında Görele’de doğdu.

Resme Başlarken (1977)

Evvela dişlerimiz döküldü
Sonra saçlarımız
Arkasından birer birer arkadaşlarımız
Şu canım dünyanın orta yerinde
Yalnız başına yapayalnız
Kırılmış kolumuz, kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız
Bir şüphedir sarmış yüreğimizi
Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi
Bir şüphedir demir atmış ciğerimize
Pamuk ipliği ile bağlamışlar bizi
Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun
Bir çalım bir kurum hepimizde
Nereden inceyse oradan kopsun

Eyüboğlu ile de burada tanıştı. İki yılın sonunda yurda
dönen şairimiz akademide öğretim üyeliği görevini üstlendi. 1934 yılında D Grubu'nun dördüncü sergisine otuz
resmi ile katıldı. İlk kişisel sergisini de aynı yıl Bükreş'te açtı.
1940'lardan sonra duvar resimlerine yönelen Eyüboğlu, ilk
duvar resmini Ortaköy'deki Lido Yüzme Havuzu için yaptı.
1947'de İstanbul'da özel bir atölye ve galeri açtı, 1950'de
Ankara'da sanatının o güne kadarki bütün dönemlerini
kapsayan bir sergi düzenledi. Henüz lise çağındayken şiir
yazmaya başlayan sanatçımızın ilk şiiri, Muhit dergisinde
yayımlandı. Şiire halk diliyle yaklaştı; akıcı, rahat bir dil kullandı ve bu toprağı, bu toprağın insanını konu edindi. 1941
yılı itibariyle çeşitli şiir kitapları yayımlandı. Yeni Adam,
Ağaç, Tan gibi gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. 21
Eylül 1975'te İstanbul'da vefat etti.

Bu canım dünyanın orta yerinde
Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize
Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar
İşte: Hamsiler sürü sürü
Arılar bölük bölük geçer
Leylekler tabur tabur

Karadut Satıcısı, 1954
Çömelmiş Köylü, 1972
Ankara'nın Kavakları, 1973
Mor Takkeli Hacı,1974
Son Kahve,1975
Anadoluhisarı
Çıplak
Ev İçi
Han, 1975

RESİM ALBÜMÜ
Binbir Bedros (1977)
Karadut (1979)
Babatomiler (1979)

SANA BÜYÜK
ŞEHİRLERDEN
BAHSEDECEĞİM
Sana büyük şehirlerden bahsedeceğim.
En büyük camiler orada kurulur,
En küçük mezarlar orada kazılır
En kara yazılar orda dizilir.
Yüksek minarelerde sela verilir,
Civar hanelerde zina edilir.
Büyük şehirlerde yalan söylenir,
Halbuki küçük köylerin mezarlığı bile yoktur.
Büyük şehirlere bağlanma Mehmedim.
Öyle bir şehre yerleş ki,
Küçük olsun fakat bizim olsun.
Sokaklarında tanımadık yüz,
Ensesine şamar atmayacağın kimse dolaşmasın.
Her ağacına elin,
Her karış toprağına terin değsin.
Ve kuytu evlerden birinde
Senden habersiz ölenler olmasın.

Ya bizler? Eşref-i mahlukat!
Boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza
gömülmüşüz
Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur
Bizler sürü sepet
Yalnız birbirimizi öldürmüşüz

111

Teknoloji

Teknoloji

GEÇMİŞ VE
GELECEKTEKİ
BÜTÜN MARS
GÖREVLERİ
SpaceX'in kurucusu Elon
Musk, Mars'ta, 100 yıl içinde
bir milyon insanın yaşaması
için hiçbir engelin bulunmadığını söylüyor. SpaceX,
Mars'a ulaşmaya çalışmak
konusunda yalnız değil.
Dünyanın dört bir yanındaki
uzay şirketlerinin yaptığı ve
gelecek için planladığı çok
sayıda Mars görevi var. 1960
yılında insansız görevler
başlasa da bugüne kadar
gerçekleştirilen toplam 56
Mars görevinden sadece
26'sı başarılı oldu.

MARS ODYSSEY– 2001

Mars Odyssey, Mars'ın yüzeyinin yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzağındaki bir NASA yörüngesel uydusudur. 7
Nisan 2001 tarihinde fırlatılan uydunun asıl amacı, Mars'ın
yüzeyinde su kanıtları aramak.

MARS EXPRESS – 2003

Mars Express, 2 Haziran 2003 tarihinde Avrupa Uzay Ajansı
tarafından fırlatıldı. Mars Express, yüksek çözünürlüklü
kamera, radar ve spektrometreler kullanarak Mars yüzeyini
incelemek amacıyla tasarlandı. Araç, Mars yüzeyinin ve
atmosferinin elementel ve kimyasal yapısını inceleyerek
birçok veri topladı.

MARS RECONNAISSANCE
ORBITER – 2005

12 Ağustos 2005'te NASA tarafından fırlatılan MRO aracı,
10 Mart 2006'da Mars yörüngesine giriş yaptı. Gzegenin
yüzeyinde birçok yüksek profilli keşif yapan MRO, Phoenix
Lander adına bir iniş bölgesi bulmak için de kullanılıyordu.

CURIOSITY ROVER – 2011

Mars'ın peyzaj ve iklimini incelemek için tasarlanan bu
araç, Mars koşullarının potansiyel kanıtlarını araştırıyor ve
gezegenin yaşanabilirliği hakkında bilgiler topluyor. 2012
yılından bu yana aktif olan aracın yaptığı en önemli keşif,
2018'de gezegenin yüzeyindeki organik moleküllerin keşfidir.

MANGALYAAN

(Mars Yörünge Misyonu) – 2013

Hint Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), 5 Kasım 2013 tarihinde ilk gezegenlerarası görevini bu araçla başlattı. Mangalyaan, atmosferik verileri yakalamak için tasarlanmış küçük
bir araştırma araçları paketi ile donatılmıştır. Ayrıca bu
görev, 73 milyon dolarlık maliyetle bugüne kadar yapılmış
en ucuz Mars görevidir.

MAVEN – 2013

2014 yılında Mars yörüngesine giren Maven görevi, Mars'ın
su ve atmosferinin yavaş yavaş nasıl bozulduğu hakkında
veriler topluyor.

EXOMARS TRACE
GAS ORBITER – 2016

2016 yılında fırlatılan ExoMars, Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos'un ortaklaşa üstlendiği bir Mars görevidir. Araştırmacılar, Mars atmosferinde mevcut olan metan ve diğer
gazları daha iyi anlamak ve biyolojik aktiviteye dair kanıtlar
elde etmek için bu aracı kullanıyor.
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INSIGHT LANDER – 2018

Mayıs 2018'de fırlatılan ve geçtiğimiz kasım ayında başarılı
bir şekilde Mars yüzeyine inen Insıght, sismik araştırmalar
yapmak ve Mars yüzeyinin altını incelemek için tasarlandı.
İniş sonrasında 2 aylık bir hazırlık aşaması geçirecek olan
araç, daha sonra 2 yıl boyunca çalışmalarına devam edecek.

HOPE MARS GÖREVİ – 2020

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al
Nahyan tarafından açıklanan Hope, Mars atmosferini incelemeyi ve gezegenin atmosferini neden kaybettiğini keşfetmeyi amaçlamaktadır.

MARS 2020 ROVER – 2020

Temmuz 2020'de NASA tarafından başlatılması beklenen bu
görev, Mars'taki çevre koşullarını ve astrobiyolojiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Hedef, aracın Mars'taki kayaları, mineralleri ve diğer materyalleri toplamasını ve daha sonraki
bir görevde onları Dünya'ya geri göndermesini sağlamaktır.

EXOMARS ROVER – 2020

Mars'ta geçmiş ya da şimdiki yaşamın kanıtlarını araştırmayı amaçlayan bu görev, üretim gecikmeleri nedeniyle
2018'den Temmuz 2020'ye ertelendi.

MARS GLOBAL REMOTE
SENSING ORBITER – 2020

Çin Ulusal Uzay Bilim Merkezi tarafından başlatılması
beklenen bu görevin, 2020'nin yaz aylarında fırlatılması
planlanıyor.

MARS TERAHERTZ MICROSATELLITE – 2020

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT)
ve Tokyo Akıllı Uzay Üniversitesi'nin ortak girişimi olan bu
proje, Mars atmosferini incelemek ve oksijen izotop oranlarını ölçmek üzere Mars yüzeyine gönderilecektir.

MANGALYAAN 2 (Mars
Yörünge Misyonu 2) – 2022

Hint Uzay Araştırmaları Örgütü'nün, Mars projesinin devamı
niteliğinde olan Mangalyaan 2, 2022 yılında Mars yörüngesine fırlatılacak.

MARS MOONS EXPLORATION (MMX) – 2024

Japonya tarafından hazırlanacak olan proje, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'a bir araç göndermeyi içeriyor.
Mars'ın uydusunun atmosferini inceleyecek olan araç, daha
sonra bu verileri Dünya'ya gönderecek.

113

Sokağın Sesi

Sokağın Sesi

SOKAK
RÖPORTAJI
PLASTİK
POŞETİN
SERÜVENİ
İlk kez İsviçreli bir mühendis tarafından 1961 yılında
üretilen plastik poşet, 1970’li
yıllara geldiğimizde süpermarketlerin müşterilerine ücretsiz
olarak sunduğu bir malzemeye dönüştü. Ürün maliyetinin
düşük olması, en ucuz reklam
aracı olarak görülmesi ve
müşteri memnuniyeti göz
önünde bulundurulduğunda
poşet kullanımının neden
özendirildiğini anlamak çok
güç değil.
Tüm bu teşvik edici uygulamalar sayesinde bez torba, file ve
kese kağıdı kullanımı neredeyse tarihe karıştı. Peki naylon
torbaların doğaya ne tür
bir etkisi var? Öncelikle, bir
plastik poşetin doğada yok
olmasının 1000 yılı bulabildiğini belirtelim. Her ne
kadar poşetlerin üzerinde 2
yıl içinde doğada çözünür.
Doğa Dostu Poşet yazsa da
poşetlerdeki mikro parçacıklar
yüzyıllar boyunca doğaya
zarar vermeye devam etmekte. Her yıl dünyada 5 trilyon
adet plastik poşet üretildiği
ve bu poşetlerin %99’unun
geri dönüştürülemeyen ham
maddeden yapıldığı göz
önünde bulundurulursa plastik poşet kullanıcıları olarak
doğaya verdiğimiz zarar da
anlaşılacaktır. Öyle ki poşet
üretiminde kullanılan kimyevi
maddeler denizleri, tarım
arazilerini ve yer altı sularını
kirletmekle kalmıyor, insan
sağlığı açısından da ciddi
tehlikeler arz ediyor.
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Türkiye’nin plastik poşet kullanımındaki oranlarına baktığımızda
yıllık 35 milyar gibi bir bilanço ile karşılaşıyoruz. Çevrenin korunması,
çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet ve ambalaj
kullanımının azaltılması oldukça elzem. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu
amaçla 1 Ocak 2019’da plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesini içeren
bir uygulama getirdi. Artık gıda, giyim, oyuncak gibi malzemeler satan
kurumlardan yaptığımız alışverişlerde poşet başına 25 kuruş ödüyoruz ve
bu miktarın bir kısmı çevre ile ilgili projelerde kullanılmak üzere bakanlığa
aktarılıyor. Peki vatandaşlar bu sonuçtan ne kadar memnun?

Sokağa çıktık ve sorduk:
Plastik ambalaj kullanımının azaltılması için yürürlüğe
konulan ücretli poşet uygulamasını ve insanların
olumsuz tepkilerini nasıl yorumluyorsunuz?

OĞUZ DARENDEOĞLU
21 Yaşında
Doğaya yararı açısından destekliyorum. Naylon poşetler doğada uzun yıllar kaybolmuyor
çünkü. Oldukça çevreci bir proje. İnsanlar
muhalefet olmak için bahane arıyorlar.

HÜSEYİN IŞKIN
65 Yaşında
Mükemmel bir uygulama
çevre için. İnsanlar küçük
düşünüyor, uygulamayı
getirenlere yönelik bir
karşıtlık söz konusu çünkü.

ETHEMHAN BAĞDATLI
23 Yaşında
Mantıklı bir uygulama ama
plastik poşetlerin doğada daha çabuk çözüleni
üretilse daha mı iyi olurdu
diye düşünmüyor değilim.
İnsanlar kendilerini düşündükleri,
bencillik yaptıkları için uygulamaya
muhalif olabiliyorlar.

DUDU TURAN
56 Yaşında
İyi bir uygulama, destekliyorum fakat ben poşet
kullanımının tamamen
kaldırılması gerektiğini
düşünüyorum. Madem
poşet kullanımı sakıncalı,
o zaman hiç üretilmesin. Daha
sağlıklı bez poşetler üretilsin, onlar kullanılsın. Önceden poşete ücret ödemiyorduk. Şimdi market sahipleri doğaya zararı
olmayan, poşet yerine kullanılabilecek alternatif bir taşıma aracı koymalı. Cebimizde,
çantamızda da taşıyabiliriz tabi poşetimizi
ama biraz rahata da alıştık. Plastik poşet hiç
üretilmezse bez poşetleri mecburen kullanacağız. Açıkçası ben bu şekilde bir uygulamanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

MUHAMMED
BİLAL MERT
21 Yaşında
Ben hayata geçirilen
bu yeniliği oldukça
mantıklı buluyorum. Naylon torba tüketimi azaltmak
maksadıyla yürürlüğe konulan bir
uygulama. Zira kullandığımız poşetler
çok uzun yıllarda doğada yok oluyor.
İnsanlar muhalefet etmek için fırsat
kolluyorlar, poşet sadece bir bahane.

NURAY ÖZCAN – 58 Yaşında
Çevre için gayet yerinde bir uygulama. Ama
bizler alışana kadar epey bir zorluk çekeceğiz gibi görünüyor. Önceden de yanımızda file ya da çanta taşıyorduk, unuttuk o
günleri. Plastik poşet kullanmaya alıştık
senelerdir. Bu alışkanlık kırılıncaya kadar
biraz zorlanacak olsak da iyi bir uygulama.

HARUN AKTAŞ – 35 Yaşında
Destekliyorum. Yurtdışında da var olan bir
uygulama. Şu an tam oturmasa da zamanla
daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var tam olarak
bir alışkanlık haline gelebilmesi için. İnsanlar
alışkın olmadığı için tepki gösterebiliyorlar.
Oysa çevre açısından gayet yararlı bir proje.

BÜŞRA ÇALIŞKAN
43 Yaşında
Gayet güzel bir proje.
Geç bile kalındı. Avrupa’da
senelerdir yürürlükte olan bir
yasa bu. İnsanlar tepkisel yaklaşıyor ama alışacağız. Ben kendimden biliyorum, önceden iki poşet alacağıma
3 poşet alıyordum alışverişte. Şimdi paralı
olduğu için almıyoruz, yanımızda poşetimizi
taşıyoruz. İsviçre’ye gittiğimde gördüm, herkes bez poşetle geziyor.

RESUL YÖRÜK
61 Yaşında
Çevremizin temiz
olması, yaşanılabilir
bir çevre için destekliyorum. İnsanlar alışkanlıkları dolayısıyla tepkisel
yaklaşabiliyorlar. Zamanla file, bez torba
gibi malzemeleri kullanmaya da alışacak
halkımız.
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John Locke

ALTIN SÖZLER
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Hiçbir insanın bilgisi
öğrenmiş ve görmüş
geçirmiş olduğunun
ötesine geçemez.
Mutluluk ve mutsuzluk son sınırlarını
bilmediğimiz iki
durumdur.
Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası
doğduktan sonra
dolmaya başlayan
bomboş bir levhadır.
İnsana düşen iş her
şeyi bilmek değil,
davranışımızı ve
pratik hayatımızı
ilgilendiren hususları bilmektir. Yeteneklerimiz böyle
bir bilgiyi edinmeye
yeterlidir.
Her birey kendi
kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak
efendisidir.

Doğa kanunları
Tanrı'nın emirleridir.
Doğa kanunları
olmasa, biz ahlakı
dayandıracak bir
temel bulamayız.
Her şey, zevk ve acı
vermesi bakımından
iyi ya da kötü olarak
adlandırılır.
İnsanların siyasi
topluma girmelerinin nedeni mülkiyetlerinin korunmasıdır.
Hukukun bittiği
yerde tiranlık başlar.

Dünyadaki balıkların
%90’ından fazlası
Kuzey yarımkürede
tutulmaktadır.
Dünyadaki en yüksek sıcaklık 13 Eylül
1922'de Libya El
Aziziye'de 58°C olarak
ölçülmüştür.
Dünyanın güneşten
aldığı enerji miktarı,
100 milyonun üzerinde elektrik
santralinin
ürettiği enerji miktarına eşittir.
Eğer ay tam
tepemizde olsaydı,
kütle çekim gücü
ile Kuzey Amerika
Kıtası’nı 15 cm yukarı
kaldırabilirdi.
Eksi 15°C'de
tüketilebilen
tek yiyecek
maddesi
dondurmadır.

Evcil köpeklerin
davranışlarının
yüzde 50’si kurtların
davranışlarıyla hemen hemen aynıdır.
Gözlerimiz hiçbir
zaman büyümez ama
burnumuzun ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez.
Güneş ışığında
yeşil yaprak
sadece yeşil
rengini yansıtır.
Hapşırdığımız zaman
kalbimiz de dahil olmak üzere tüm vücut
fonksiyonlarımız bir
an için durur.
Işık saniyede 300.000
kilometre hızla
ilerler. Işık aydan
dünyaya 1 saniyede,
güneşten dünyaya
ise 8 dakikada ulaşır.

117

Bu
Heyecanın
Tarifi Yok!

Köşe Yazısı

2018-2019 Eğitim
Öğretim yılı ilk döneminin 18 Ocak Cuma
günü sona ermesiyle ilk
ve orta dereceli okullar
yarıyıl tatiline girdi.

SEVMEK,

Haber

OMUZ OMUZA
ESKİTMEKTİR YILLARI…
SEVGİYİ, SAYGIYI VE
AŞKI ESKİTMEDEN !

Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şenol Çetin ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, yarıyıl tatiline giren Çekmeköy Alemdar Çatalmeşe İlkokulu
öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.
Kaymakam Adem Arslan; öğrencilere sınıflarında karne takdiminin öncesinde, okul öğretmenleri ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi
aldı. Öğretmenler ile yaptığı sohbette İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
projelerinde emek veren eğitimcilere teşekkür ederek yeni dönemde daha fazla projeyle katkılarını beklediklerini, öğretmenler ile el
ele vermenin sonucunda güzel çalışmaların çıkabileceğini ifade
eden Kaymakam Arslan, çocukları kendi evlatları gibi görerek
onların ülkeye faydalı birer birey olabilmeleri için çabalayan
eğitim camiasına emekleri için teşekkür etti.
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin, öğrencilere ve velilere Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
selamını iletti. Başkan Yardımcısı Çetin ”Yarıyıl tatilinin
eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenci
kardeşlerimiz ruhen ve bedenen dinlenip eğitim öğretim döneminin ikinci yarısına güzel başlayacaktır.
Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.
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Zeliş’in Mutfağı

Zeliş’in Mutfağı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Tavuklu
Patates
Oturtma

Malzemeler: 500 gr kuşbaşı doğranmış tavukgöğsü, 400 gr mantar, 4 adet
patates, 1 adet kapya ve yeşilbiber, zeytinyağı, tuz, karabiber, pulbiber, kekik.
Üzeri için rendelenmiş kaşar.
Beşamel Sos İçin: 2 yemek kaşığı
tereyağı ve un, 2,5 su bardağı süt, tuz,
karabiber.
Yapılışı: Bir kap içerisinde yarım
çay bardağı zeytinyağı ve baharatları
karıştırıp kabukları soyulup uzunlamasına 4’e bölünmüş patateslere sürüp 190
derecelik fırında patatesleri pişirelim.
Temizlenmiş ve doğranmış mantarları
genişçe bir tavada suyunu salıp çekene
kadar soteleyelim, başka bir tencerede
tavukları ilave edip aynı işlemi uygulayalım. Tavamıza
3 yemek kaşığı yağ ilave edip ince doğranmış biberleri
ekleyelim. Pişen mantarlarımızı tavukların üzerine ekleyelim ve yemeğimizi tuzlayalım. Pişen yemeğimizin altını
kapatıp beklemeye alalım. Daha sonra beşamel sos için
sos tenceresinde tereyağı ve unu kavuralım, sütü yavaşça

Yeşil Mercimek Çorbası

Malzemeler: 1 su bardağı yeşil mercimek, 6
su bardağı et suyu, yarım su bardağı tel şehriye, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı,
2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, kekik ve tuz.
Yapılışı: Bir gece önceden suda bekletilen
mercimeğimizin suyu süzülüp haşlanır ve
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tekrar suyu süzülür. Çorba tenceresinde yağlar
kızdırılır ve soğan ile salça kavrulur. 6 bardak
et suyumuz ilave edilir ve kaynamaya bırakılır.
Kaynayan suya haşlanmış mercimek eklenir,
mercimekler pişmeye yakın tel şehriyeler ilave
edilir. Şehriyeler yumuşayana dek pişen çorbaya baharatlar eklenip çorba ocaktan alınır.
Yemeğimiz hazır, afiyet olsun.

ekleyelim ve tuz ile karabiberi döküp kıvam alan sosumuzu
ocaktan alalım. Pişen patateslerin üzerine mantarlı tavuk
sotemizden paylaştıralım, ardından beşamel sosunu tüm
patateslere paylaştıralım ve üzerine rendelediğimiz kaşarlardan serpiştirelim. 180 derecelik fırında üzeri kızarana
kadar pişirelim. Tavuklu patates oturtmamız hazır, afiyet
olsun.

Zeytinyağlı
Brüksel Lahanası

Malzemeler: 500 gr Brüksel

lahanası, 1 fincan zeytinyağı, 1
adet kuru soğan, 2 diş sarımsak,
1 adet patates ve havuç, 1 tatlı
kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı şeker,
1,5 bardak sıcak su, karabiber,
tuz, limon suyu.

Yapılışı: Yemeklik
doğradığımız soğan ve sarımsağı yağda kavurup sırayla
havuç, patates, lahanaları
ekleyelim. Salça ve sıcak suyla
birlikte tuz, şeker, karabiber,
limon suyunu ilave edelim.
Sebzeler yumuşayana kadar
pişirelim. Afiyet olsun.
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Bulmaca

Sudoku
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2
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Bulmaca
14

6

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

3
4

4

15

16

Bir önceki sayının yanıtları:

17

18

1. Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye
çıkan (kimse), gezici.
2. Seçimde oy verme hakkı olan kimse, müntehip.
3. Perde.
4. Çok verimli, gür.
5. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde

tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında
düzenlenen toplantı.

6. Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim.
7. Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel.

8. Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış.
9. Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç.
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10. Anlayışsız, akılsız.
11. Şehitler.
12. Değersiz, önemi olmayan, aşağı.
9 3
13. Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr.
6 1
14. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine
4 2

8 4
7 3
5 7
inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan
2 7 4 6
iyilik kaynağı.
5 9 2
15. Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini8 yürüt1 kimse.
6 3 5
mek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri
16. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.73 89 62 18
17. Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten
5 4 kişi,
1 9
idareci, menajer.

18. Aklını işine vermeyen, dikkatsiz.
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Sinema

VİZYONDAKİLER
BÖRÜ
Yönetmen: Cem Özüduru,
Can Emre
Oyuncular: Mesut Akusta,
Özge Gürel, Can Nergis,
Ahmet Pınar, Murat Arkın,
Emir Benderlioğlu, Serkan
Çayoglu, Zafer Algöz
Tür: Savaş
Vizyon Tarihi: 28.12.2018

ÇİÇERO
Yönetmen:
Serdar Akar
Oyuncular:
Erdal Beşikçioğlu, Burcu
Biricik, Ertan Saban, Murat
Garipağaoğlu, Tamer
Levent
Tür: Tarihi
Vizyon Tarihi: 18.01.2019
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ROBIN HOOD
Yönetmen: Otto Bathurst
Oyuncular: Taron Egerton,
Jamie Foxx, Ben Mendelsohn
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 11.01.2019

BİR AŞK İKİ HAYAT
Yönetmen: Ali Bilgin
Oyuncular: Bergüzar Korel,
Engin Akyürek, İpek Bilgin
Tür: Romantik, Dram
Vizyon Tarihi: 25.01.2019

OYUNBOZAN RALPH 2

GLASS

Yönetmen:
Rich Moore, Phil Johnston
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 11.01.2019

Yönetmen: M. Night
Shyamalan
Oyuncular: Samuel L.
Jackson, James McAvoy,
Bruce Willis
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 18.01.2019

DOGMAN
Yönetmen:
Matteo Garrone
Oyuncular:
Marcello Fonte, Edoardo
Pesce, Nunzia Schiano
Tür: Polisiye, Dram
Vizyon Tarihi: 01.02.2019

ASLA GÖZLERİNİ
KAÇIRMA
Yönetmen:
Florian Henckel von
Donnersmarck
Oyuncular:
Tom Schilling, Sebastian
Koch, Paula Beer
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 08.02.2019

