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Son bir yılda kat ettiğimiz yolun haklı gururunu yaşıyoruz. Öncelikle
kendileriyle birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarıma ve siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederim. Dergimiz için bu ay içerisinde yaş günü niteliğinde bir
gece düzenledik. Ülkemizin yetiştirdiği sanat, medya, iş ve siyaset dünyasının
renkli simaları bu gecemizde bizleri yalnız bırakmadılar.
Gece “Sosyal Farkındalık Ödülleri Gecesi” olarak isimlendirildi. Toplumda
kendi alanlarında sosyal farkındalık sağlayan kişilerin ön plana çıkması ve
ödüllendirilmesi amaçlandı. Neden sosyal farkındalık diyebilirsiniz, ne anlam ifade edecek diye sorabilirsiniz? Çünkü biz topluma yön veren insanların
hayatımızı değiştirecek ve bize örnek olacak üretimlerini önemsiyoruz. Çünkü
eskiye nazaran genç nesil kendi geleneklerinden, erdemli yaşamdan daha hızlı
uzaklaşıyorlar. Çünkü ülkemizin emanet edileceği ellerin donanımlı ve erdemli
olmasını arzu ediyoruz. Bu nedenledir ki insanlarımızın dikkatini çekecek sosyal
farkındalık oluşturan insanların ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Çekmeköy2023 Dergisi’nin değerli okuyucuları,
Dergimizin erdemli bir gelecek için bir takım kaygıları olduğu gibi belediyemizin
de aynı kaygıları güttüğünü ve aynı amaçlı projelerle gençlerimizi buluşturmayı
hedeflediğini belirtmem gerekir. Özellikle gençlere yönelik projelerimizi takip
etmenizi rica ediyorum. Geçen ay sizlere duyurduğumuz “Çekmeköy Belediyesi
Uluslararası Kısa Film Yarışması” için çekilen filmler gelmeye başladı. Şunu
ifade etmeliyim ki, yazıyla, sözle ifade edemeyeceğimiz pek çok anlam, sanatın
sinema gibi güçlü diliyle bu kısa filmlerde ifade edilmiş. Gençlerimize yönelik
yeni birkaç projenin hazırlığında olduğumuzu belirtip, gelecek sayımızda onların da müjdesini sizlerle paylaşacağız.
Mutlu ve huzurlu kalın.
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ÇEKMEKÖY 2023 Dergisi
1. SOSYAL FARKINDALIK
ÖDÜL GECESİ
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliğinde yapılan Çekmeköy2023 1. Sosyal Farkındalık Ödül
töreninde, sanat ve medya dünyasının
“enlerine” ödülleri takdim edildi
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Soner KARTAL
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ÇAY TV

‘‘İnsan

üretken
bir
varlıktır, medya çalışanı
da üretimle beslenir.
İnsanların
kendilerini
yenilemesi için üretken
olması gerekmektedir ‘‘
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Meclis Üyemiz
Hacer ŞAHİN POLAT
Halk tarafından seçilen
halkın temsilcilerinden
AK Parti Meclis Üyesi
Hacer ŞAHİN POLAT

Başarı…
Yalnız gidilecek bir yere ulaşmak değildir başarı; koskoca bir ömrü içine alan yolculuktur aynı
zamanda...
Kişinin; hayattaki yaradılış gayesini bilip kapasitesinin son noktasına ulaşmaya çalışması ve
sadece kendisi için değil, ‘başkalarının yararına
olacak işlere imza atması’ diye de tarif edebiliriz
başarıyı…
Doğduğumuz gün başlarız bir şeyler için çabalamaya ve başarıyı yakalamaya. Ebeveynlerimiz
için ilk adımı atmamız bile bir başarı. Düşünsenize o adımı atana dek ne çok çabaladığımızı…
Emeklemiş, sürünmüş, defalarca düşmüş-kalkmış fakat Rabbimin de yardımıyla sonunda yürümeyi başarmışızdır.
Hiçbir başarıyı bir anda elde etmek mümkün
değil. Küçük küçük başarılar, sürekli tekrarlanan
çabalar bizi daha büyük, ulaşılamaz gibi görünen başarılara taşır. Merdivenleri tırmanırken her
adımda yorulur, her adımda zorlanır ama her
yükselen basamakta daha sağlam ilerleriz.
Bir işi başarmak ve hakkıyla yerine getirmek
için bazen azgın sularla boğuşmamız, kulaçlarımızı daha sık ve kuvvetli atmamız gerekiyor ise
var gücümüzle atalım. Şimdi demir alın ve güvenli limanlara doğru yol alın, rüzgarı arkanıza
alın, araştırın hayal edin ve keşfedin. Keşfedin ki
rakibiniz ömrünü sizi anlamakla geçirsin. Fakat “
Ne biliyorsun?” diye soranlara “haddimi bilirim”
anlayışını hayatımıza ilke edinmeyi de unutmayalım. Başarınızın ve başarımızın daim olmasını
temenni ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.
Adresimiz: cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr ve
cekmekoy2023.com
Ayrıca sosyal medyada Twitter ve Facebook’ta
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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TÜRKİYE’Yİ Geziyoruz.
SAMSUN
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GÜZEL AHLAK EN İYİ DOSTTUR
Kıymetli Çekmeköy2023 okurları “istismar” başlığı altında geçtiğimiz sayımızda ele almaya
başladığımız ve sizler tarafından oldukça ilgi gören bu önemli konuyu yine sizler için araştırmaya devam ediyorum. Bu sayımızda ise çoğunluğu gizli kalmış ve bir yürek sancımız olan Cinsel
İstismar konusunu ele almaya çalışacağım

Öncelikle cinsel istismar nedir
sorusu:
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C insel istismar, 0 – 18 yaş arasındaki bir çocuğun

6

kendisinden büyük bir yetişkin veya kendisinden daha
güçlü ya da yaşça büyük başka bir çocuk tarafından
cinsel doyum için zorla, ikna edilerek veya kandırılarak kullanılması ya da başkasının bu amaçla çocuğun
kullanılmasına izin vermesidir.
Cinsel istismarı uygulayanlar aile içinden olabildiği
gibi aile dışından da olabilir. Dünyanın her yerinde bütün sosyal, ekonomik ve kültürel seviyelerdeki toplum
ve ailelerde görülebilir. Olay yeri çoğunlukla çocuğun
içerisinde bulunduğu çevredir (ev, okul, mahalle, park
vb). Cinsel istismarda çocuğun rızası diye bir kavram
kesinlikle yoktur bununla birlikte her zaman şiddet de
içermeyebilir. Diğer istismar tipleri ile karşılaştırıldığında, cinsel istismarın ailevi ve toplumsal şartlardan
dolayı ortaya çıkarılması ve aydınlatılması oldukça
zordur.

Cinsel İstismarın Çocuk
Üzerindeki Ruhsal Etkileri
Etrafındaki insanlara ya da mekanlara karşı yeni korkular
ya da içe dönük davranışlar geliştirebilir.
Kendisinden beklenmeyen ya da yaşına uygun olmayan tutum, davranış ve tepkiler, alışılmadık saldırganlık veya bebeksi gerileme davranışları görülebilir.
Cinsel dışavurum ya da yaşına uygun olmayan cinsel
davranışlar ortaya çıkabilir.
Cinsel kimliğiyle alakalı sürekli zihni uğraş, cinselliğe
karşı beklenmedik bir ilgi veya cinsellikle ilgili her şeyden kaçınma yaşanabilir.
Yaşadıklarını oyunlarla, resimlerle ve oyuncaklarıyla
ortaya koyabilir, arkadaşlarına sözel ya da fiziksel olarak
yansıtabilir.
Arkadaşlarına cinsel aktiviteleri öğretmeye kalktığı
görülebilir.
Yaşı ile alakalı uyumsuz cinsel bilgilere sahip olabilir.
Kaygı, öfke ve stresle başa çıkamama, fobik tepkiler,
ağlama ve bağırma tarzında öfkeli dışavurumlar sergileyebilir.
Ağır depresyon geçirebilir.
Suçluluk duygusu (suçluluk hissi olayın kendisinden
değil, daha sonrasında aile fertlerinin de olaya katılması
ile ilgili olaylardan ortaya çıkmaktadır) yaşayabilir.
Fiziksel ve sosyal gelişiminde gerileme gözlemlenebilir.

Uyku düzeninde bozukluklar yaşayabilir, kabuslar görebilir ve uykusuzluk yaşayabilir.
Gece işemeleri, dışkı kaçırma, parmak emme gibi önceki yaş dönemlerinde görülen davranışlar görülebilir.
Okul ve ev yaşamındaki uyumu bozulabilir, ders başarısı azalabilir,
Genital bölgesinde bir bozukluk olduğu korkusunu yaşayabilir.
intihar düşüncesi/girişiminde bulunabilir.
Okuldan ve evden kaçma davranışı geliştirebilir. Suç işleme, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi olumsuz durumlar
içinde bulunma olasılığı artabilir.
İlerleyen yaşlarda cinselliğini tamamen reddedebilir ya da rastgele cinsel ilişkiye girme davranışları geliştirebilir.
Çocuklara yönelik cinsel istismar uygulayabilir, alkol ve/veya uyuşturucu bağımlılığı geliştirebilir, kendine zarar verici fiziksel davranışlar, psikopatik eğilimler ortaya çıkarabilir, tekrarlayan intihar girişimlerinde bulunabilir.
Cinsel istismara uğrayan erkek çocuklarda en sık görülen davranış tepkisi, saldırgan davranışların ortaya çıkmasıdır.
Ayrıca dışa vurucu davranışlar, uyku bozuklukları ve uzaklaşma davranışlarını da gösterebilirler.
Kızlarda görülen en sık davranış tepkisi ise, aşağılık duygusu ve kendine zarar verme davranışlarıdır. Kendine zarar
verici davranışlar, genellikle vücudunda sigara söndürme ve bileğini kesme şeklinde kendini gösterebilir.
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Bitirirken, yukarıda yazılanlar dışında akılda tutulması gereken önemli bir noktayı da hatırlatmakta fayda olduğunu
düşünüyorum. Cinsel istismar konusunda çocukların yalan söylemeyecekleri gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu nedenle çocukların söylediklerine inanmalı ve onları ciddiye almalıyız. (Bununla birlikte aksi şüpheyi
de hep akılda tutmalıyız.) Son olarak böyle bir durumda mutlaka bir Psikolog ve Psikiyatrist desteği almalıyız
bununla birlikte adli birimlere ve emniyet birimlerine başvurmaktan çekinmemeliyiz. Unutmayalım ve unutan
kendini bilmezlere mutlaka bir kez daha hatırlatalım: “Kıyamet günü, bana en sevimli ve en yakın olanınız, ahlakı en
güzel olanınızdır” diye buyurmuş Hz. Muhammed (sav.) Allah kötülere, zalimlere, arsız, hırsız ve namussuzlara fırsat
ve imkan vermesin. Huzurla kalın…
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ERKEK ANNELERİNİN BİLMESİ GEREKEN
ALTIN KURALLAR
Mutlu, özgüveni yüksek, sevgi dolu ve saygılı bir erkek
çocuk yetiştirmek için bu tavsiyeleri
mutlaka okuyun

Asla alay etmeyin
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Annenin alaycı olması erkek
çocuğunda derin yaralar açabilir... Her ne sebep ve nedenle
olursa olsun asla ve asla onunla
alay etmeyin. Onunla alay ettiğinizi sonsuza dek unutmayacaktır.
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Sorularına cevap
vermekten kaçınmayın
Size yönelttiği sorunun
cevabını bilmiyorsanız, önce
kendiniz öğrenin ve sonra ona
anlatın. Soru yüzünüzü mü kızarttı? Ona, sorduğu sorunun aklınızı
karıştırdığını ve biraz zamana
ihtiyacınız olduğunu söyleyin.
Uygun bir cevaba ulaştığınızda
mutlaka sonuçlandırın.

Destekleyici olun
Hayalinde ne olmak varsa o konuda destekçisi olun. Yönlendirin,
araştırın ve destekçisi olmaktan
vaz geçmeyin. Oğlunuz yirmili
yaşlarının ortasına gelene dek ne
yapmak istediğine asla karar veremez.

Onu övün
“Güzel ama bunun düzeltilmesi
gerekiyor” yerine sadece “süper”
deyin. Ve büyüdüğü zaman neyin
düzeltilmesi gerektiğini zaten bilecek.

Onu avutun
Her hangi bir problem size göre
küçük ama onun için büyük olabilir. Onun için her problem
dünyası küçük olduğundan zaten büyüktür. Kaç yaşında olursa olsun onu sakinleştirmeye
çalışmalısınız. Bu kural, karşılıklı
anlayışın vazgeçilmezidir.

‘Sana söylemiştim’
kalıbını aklınızdan
çıkarın
Daha önce söylemiş olsanız ve
o da sizi dinlememiş olsa bile bu
kalıbı sonsuza kadar aklınızdan
çıkarın. Bu, annenin zaferinin
tadını çıkardığı sıfır toplamlı bir
rekabettir. Ama çocuk için bir
faydası olduğu söylenemez.

Ondan tavsiyede
bulunmasını isteyin
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Çocukların, bazen sizi çok zorlayan konularda, inanılmaz tavsiyeleri ve çözümleri olabilir. Üstelik onu, fikri sorulan bir insan ve
erkek olarak büyüterek, karakterini geliştirmesine yardımcı
olacaksınız. Karşılığında ise aynı
güven ve saygıyı kazanacaksınız.
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Onun
tarafında olun
Sadece sözde değil, eylemlerinizle de onun yanında olmalısınız. Başkalarının yanında
ona asla bağırmayın, küçültecek,
ezecek sözlü ve eylemlerden
kaçının. Eğer bu durumda öneri
ya da öğretileriniz varsa, bunu
yalnızken ve yine kırmadan yapmalısınız. Böyle yaklaşım ve tutum içerisinde bulunursanız size
güvenir ve inanır. Bu da her annenin hayalidir.

SAĞLIK

11
ADIMDA MUTLULUĞA
GİDEN YOL …

Uzm. Psikolog

Öyle görünüyor ki; hepimizin zihninde, “yaşamım bu olursa daha güzel
olur” dedirten, kendimize özel inançlarımız var. Bir şeyler değişsin istiyoruz,
daha iyi, daha güzel olsun her şey…
Ama burada sanki önemli bir noktayı
atlıyoruz; hiçbir şey tek bir günde değişmiyor. Zaman içinde olabilecek değişimleri sağlayacak kişiler de bizleriz.
2016’nın ilk günü ve sonrasında da bu
kararları yerine getirecek olan 2015’teki
ve daha öncesindeki aynı biziz. Ve
önemli olan da bu büyük değişimlere
ulaşmak için hangi küçük adımları atmamız gerektiği. Biz psikologlar buna
“ hedef belirleme” diyoruz. Hedef belirlerken dikkat etmemiz gereken bazı
noktalar var.
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yeni yılın ilk günlerinde başarısız bir denemeyle rafa kaldırılıp bir dahaki aralıkta tekrar aklımıza geliyor?
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Emrah Polat

2016’yı heyecanla, hedeflerle, hayallerle ve beklentilerle karşıladık. Her
yeni yıla girerken aldığımız kararların
bir kısmını uygulamaya geçirir bir kısmını gelecek yıllara saklarız. Aldığı karaları uygulamaya geçirebilenlerin sayısı ise bir hayli azdır. Peki, kararlarını
gerçekleştirebilen sınırlı sayıdaki insanın diğerlerinden farkı nedir?
Yılın başka hiçbir zamanı, yeni yıla
girerken olduğu kadar yeni kararlar
aldırtmıyor insana. Hatta bir ay öncesinden aceleyle alınan, acele yapılması
gereken kararlar uygulanmaya konuluyor; “Yeni yıla daha güzel girmeliyim…
Bu yıl kesin zayıflayacağım… Bu yıl artık bu işten kurtulmalıyım… Bu yıl kesin
kendime yeni bir şey almalıyım.” Aslında en güzeli yeni yıla şu şekilde girmek,
nasıl girersen öyle devam edermiş ya!
Buraya kadar her şey çok güzel. Peki,
bundan sonra ne oluyor da bu kararlar
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sağlık
1-Tutumlar: Hedef belirlerken, cümlelerinizin olumlu bir dille kurulmasına dikkat edin. “Bundan sonra ağır tatlılar
yemeyeceğim” demek yerine “Bundan sonra sütlü tatlıları daha çok yiyeceğim” demeyi seçin.

2-Net tanımlar yapın: Yeni yıldan beklentilerinizi tanımlarken, net cümleler kurun. Hedefi tam ortasından
vurup, öyle çağırın. “Bu yıl daha çok egzersiz yapacağım” demek yerine, “Bu yıl haftada iki gün spor salonuna gideceğim” deyin. Ya da, “bu yıl kesinlikle para biriktireceğim” demek yerine, bütçenize göre, “Bu yıl her hafta sonunda
50 lirayı bir kenara ayıracağım” demeyi tercih edin.

3-Yazmaya başlayın: Tam olarak neye ulaşmak istediğinizi bir kağıda yazın ve her gün görebileceğiniz bir yere
asın. Bu size, ne konuda çaba harcamanız ve neye dikkat etmeniz gerektiği konusunda hatırlatmada bulunacaktır.
Örneğin “Kendime daha fazla vakit ayıracağım” yazıp, buzdolabının üstüne asmak yerine, hedefinizi daha net belirleyerek, giriş kapısının tam karşısına bir yere asın: “En azından iki haftada bir sinemaya gideceğim.”

4-Gerçekçi hedefler belirleyin: Hedef belirlerken sadece ulaşabildiğiniz hedeflere karar kıldığınızdan emin
olun. Ekonomik durumunuzu, takviminizi, ailenizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.
Aksi takdirde, hedefler her yıl olduğu gibi, bir sonraki yıla ertelenen hayaller olmaktan öteye geçemez.

5-Hareket planı oluşturun: Kendinize (ve aileniz için de belki) bir zaman çizelgesi oluşturun. Hedeflerinizi ve
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bunları ne kadar zaman içinde hayata geçireceğinizle ilgili yazılı bir plan hazırlayın ve gerçekleştirdiğiniz her hedefin yanına bir işaret koyun. Böylelikle neleri hayata geçirebildiğinizi görmenin mutluluğunu yaşayın.
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6- Kendinize inanın
Yaptıklarınızla ilgili olumlu
tutumunuzu korumaya devam
edin. Hedeflerinizi ailenizle,
arkadaşlarınızla paylaşın.
Konuşmaların
gerçekleşemeyenler
üzerinden değil, daha çok
gerçekleşen hedeflerin
üzerinden olmasına dikkat
edin.

sağlık
7-Büyük hedefleri küçük
parçalara bölün: Hedefiniz ulaşılması zaman alacak ya da geniş bir alanı
kaplayan cinstense, onu küçük parçalara
bölmeyi ihmal etmeyin. “Bu yıl yeni
bir ev satın almak istiyorum” hedefinin
alt bileşenlerini bir gözünüzün önüne
getirin. Yapacağınız hareket planına, her
bir küçük hedefi, hangi tarihlerde olabilecekse ona göre yerleştirin. En sonuna
da nihai hedefinizi yerleştirmeyi unutmayın.

8-İşbirliği yapın: Hedefler ve onları
gerçekleştirme konusunda, çocuklarınızdan, eşinizden, ailenizden hatta
tehlikeli bir alışkanlığı ortadan kaldırma
ile ilgili hedefler konusunda (sigara,
içki, kötü diğer alışkanlıklar vb.), uzmanlardan da yardım alın. Böylelikle
hem duygusal hem de bilgilendirme
düzeyindeki destekten mahrum kalmamış olursunuz.

daha küçük bir ödül sunun. Küçük bile olsa, yeni yıldan istediğiniz bir hedefe ulaşabilmek çaba gerektirir. Kendinizle gurur duymaktan vazgeçmeyin. Tüm evi temizlemeye karar verdiğiniz bir günün sonunda, yığınla işiniz ertesi
güne kalmış olabilir ama bu gördüklerinizin diğer tarafında, temizlenmiş ve halledilmiş başka bir yığın bulunmakta.
Bu nedenle, nereye baktığınız önemli.

11-Hedefler için çizelge tutun: Kategoriler halinde düşündüğümüzde biraz daha kolay planlamaya gidebiliriz sanki; çünkü hayatımızda bulunan her bir kategoride oluşacak değişiklikler diğer kategorileri de etkiyecektir.
Hedef gerçekçi beklentiler olduğunda, bir kategori üzerinde yapılacak değişiklikler, beklentilerin ne kadar gerçekçi
olabileceklerini de bize göstermiş olur. Sizin için hazırladığımız çizelge, hem doldurması keyifli, hem de tek bir
konu ile ilgili düşünürken, bununla ilgili pek çok başka yöne dair farkındalık geliştirmenizi sağlayacak nitelikte.
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10-Kendinizi ödüllendirin: Başarılarınızın farkına varın. Ulaştığınız her hedefiniz için, kendinize o hedeften
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9-Esnek olun: Aksamaların,
başarısızlıkların her zaman olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bir
pazartesi öğleden sonrasında daha,
yeni başladığınız rejiminizi bırakıyor
olabilirsiniz. Ama bu salı günü
gelmeyecek demek değil. Aksamalar
olduğunda, inancınızı ve cesaretinizi kaybetmeyin. Eninde sonunda
çabanızın karşılığını göreceksiniz.
Yeter ki, gerçekçi hedeflere ulaşabilmede çaba
göstermekten vazgeçmeyin.
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İÇİNDEKİLER
KÖŞE YAZISI

YA BAŞKA BİR
“GÜNE” UYANIRSAK!
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Her bir yanı
inanılmaz
güzelliklerle dolu
ülkem… Her
sabahı ayrı bir
umutla huzurlu bir
güne uyandığım
ülkem. Anam,
babam, kardeşim
vatanım canım
14
ülkem…

S

okaklarında koşuşan çocukların neşeli sesleri,
gülücükleri… Sobeleme
oynarken arkalarında kendilerini sobeleyecek olan ellerin güveni, oyunlarını oynayan mutlu
çocuklar. Muhabbetin ayaküstü
yapılanı güzeldir ya hani. Ülkemin, köşe başı saatlerce huzurlu bir şekilde muhabbet eden
eli öpülesi teyzeleri… Emekli
olmuş başına fesini takmış, eline tesbihini almış, siyaseti yıkıp
yeni baştan kurmaya niyet etmiş amcaları, ton ton dedeleri…
Geçmişi geleceğe bağlayacak,
geleceğin bin bir umutla beklediği gençleri…
Her şey güllük gülistanlık giderken mutlu bir sabaha uyanmak umudu ile uykuya dalarız.
Gözlerimizi gün ışığı ile açarız,
pencereye mutlu bir şekilde

ilerleriz; ama perdeyi araladığımızda asıl gerçek ile yüz yüze
kalırız… Sisli, kasvetli bir sabah…
Yavaş yavaş göğsüne bir ağrı
yerleşir, buna bir anlam veremezsin. Anlarsın yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu. Her
şeyden habersiz rutin işleri yapmak için hazırlanmaya başlarsın. Sonra evden çıkmak için kapıya yönelirsin. Kapıda bir asker,
elinde bir silah! “İçeri girin dışarı
çıkılması yasak” der. Bir anda
askerin ne söylediğini algılayamazsın, hiçbir şeyi anlayamadan seni içeri iter ve” ikinci bir
emre kadar dışarı çıkılmayacak”
der. Ne olduğunu anlamadan
eve çıkarsın, televizyonu açmak
yapacağın ilk iştir.
Televizyonu açtığında acı gerçek karşısında donup kalırsın.
“Savaş”! Beyninde yankı yapma-

Yapmayalım bunlar daha çocuk derler mi? Kafandaki düşüncelerini onlar
düşman, çocuğuna mı acıyacak sözü
paramparça eder.
Artık kendinden geçmişsindir. Yapılacak tek şey tefekkür ederek Rabbine
dönmek…
Gerçekten gidecek başka bir ülke
yok. Dört elle sarılalım ülkemize. Şuan
ülkemizdeki Suriyeli insanları kabul
eden bir Türkiye elbet var. Olumsuz
bir durum olduğunda Türkiye’yi kabul edecek bir başka vatan olmaz.
Bize elin vatanı yar olmaz. Türk kabına
sığmaz… Ülkede kaos çıkarma, huzur
bozmak da neyin nesi? Bunu yapan
insanlar ülkeyi parçalamaktan başka
bir şey istemezler. Yazdıklarımı İmam
Şafii’nin sözleri ile bitirmek isterim.
“ Fitne döneminde doğruyu bulmakta zorlanıyorsanız oklara bakın, onlar
sizi doğruya götürecektir.”

Fadime Alver
HALKLA İLİŞKİLER

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

ya başlar bu kelime. İstemsizce dolar
gözlerin, olduğun yere oturursun.
Şimdi sebebini bildiğin bir şeyden
dolayı sıkışmaya başlar göğsün. Öyle
bir acı ki battıkça batıyor, büyük yaralar açarak içinde en derinlere iniyor.
Bitti dersin her şey bitti, sonra birden
sevdiklerin gelir aklına farklı şehirlerde
kalan sevdiklerin. Ne yapmalı, ne gelir
elden duadan başka. Bu topraklardan
başka nereye, nasıl gidebilirsin. Annen, baban, kardeşlerin. Her şeyden
önemlisi can parçalarımız, çocuklarımız. Daha minik, küçücük çocuklarımız ne yapar? Onlar bilmez kendilerini koruyamaz. Peki biz nasıl koruruz
onları yabancı ellerden ?
Eleyip büyüttüklerimiz vurmaya kıyamadıklarımız elini keser diye eline
çakı vermekten korktuğumuz çocuklarımıza çevrilecek olan silahlar. Hiç
canı yanar mı diye düşünürler mi?

ŞUBAT 2016

İÇİNDEKİLER
KÖŞE YAZISI

15

RÖPORTAJ

FATMA ŞAHİN’DEN
ÇEKMEKÖY2023’E ÖZEL
AÇIKLAMALAR
‘‘Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hem kari-

yeri, hem bakanlık dönemi, hem de Gaziantep’e dair düşünceleri
hakkında Çekmeköy2023 dergisi genel yayın koordinatörü
Muhammed Sarı’ya konuştu.
Gaziantep’in geleceğine
dair hedefleriniz nelerdir?

B

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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iz “ Marka Şehir Gaziantep”
sloganıyla yola çıktık. Gaziantep’i Türkiye’nin ve dünyanın
çekim merkezi yapacağımızı
söyledik. Marka şehir vizyonu ile Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği bir
Gaziantep için ortak akılla hareket
edip, hedef kitleleri ve iletişim köp-
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rüsünü kurarak kentin kendine özgü
sembolleri üzerinden bu şehri, zamanın ruhuna da uygun olarak geleceğe taşımak bizim hedefimizdir.
Sanayisiyle, üretimiyle, insanıyla,
geleneğiyle tüm bu şehirlerin öncüsü, yol göstericisi bir Gaziantep
arzuluyoruz. Gaziantep’in ekonomi-

deki istikrarını büyüterek, demokratik
ve insan odaklı hizmet anlayışımızla,
sağlıktan eğitime, toplu konuttan
ulaşıma, sosyal konulardan yoksulluğun azalmasına kadar bu şehrin istikrar, refah ve huzur ekseninde dönüşmesini, büyümesini sağlayacağız.

RÖPORTAJ
Gaziantep’in bugünkü
durumu ve kentte yaşanan
öncelikli sıkıntıların
çözümü noktasında nasıl
bir yol izlediğinizi bizimle
paylaşır mısınız?

U

Gaziantep’in diğer şehirlere göre artısı nedir sizce?

B

u şehir öyle alelade bir şehir
değil. Bu şehrin bir hikâyesi var.
Bize düşen de bu hikayeyi doğru
bir şekilde anlatabilmek. Gaziantep’i
kültürünü, tarihini, medeniyet birikimini anlatabilmek. Gaziantep, insanı
büyüleyen müthiş bir geçmişe sahip
tarihi bir kent ama aynı zamanda
yaşayan ve insanların yaşamak istediği bir şehir. Gaziantep her yönüyle
zengin ve bu zenginliğini kendine
has dokusuyla özümsemiş farklı bir

şehirdir.
Türkiye ortalamasından 2 kat daha
hızlı büyüyen bir şehir. Sanayi bu
şehrin temel dinamiklerinden biri.
Gaziantep, rekabetçi şehirlerarasında dünyanın 7’nci sırasında yer alıyor.
Biz, Türkiye’nin ihracatta 6. büyük
şehriyiz.
Büyüyen
ekonomimiz
kadar
Dünyanın göz bebeği Zeugma’mız
ile Karkamış Antik Kenti, Dülükbaba,
Rum Kale, Yesemek ile sahip olduğu-

muz kültürel ve tarihsel mirasımızla
muhteşem bir medeniyet birikiminin bugünkü mirasçılarıyız. Bununla
birlikte UNESCO Gastronomi şehirler ağındayız ve Dünya mutfağımızı
yakından tanıyacak. Bu kültür kodlarını doğru okuyarak kültürümüzü,
benliğimizi, geleneğimizi yenilikçilikle harmanlayarak şehrimizin geleceğini bu kodlar üzerinden oluşturmalıyız.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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laşım, imar ve turizm olmak üzere 3 ayaküstünde
tasarladığımız bir master plan
çerçevesinde Gaziantep’in en
büyük sorunlarından biri olan
ulaşım ve trafik sorununu çözmek
için ciddi bir çalışma başlattık ve
bir hayli mesafe kat ettik.
Akıllı kavşak ve dinamik kavşak
uygulamalarımızla belli yerlerde
yaptığımız köprülü kavşaklarla
trafiği büyük ölçüde rahatlattık.
Şu ana kadar 5 köprülü kavşak
çalışmamız tamamlandı. Çevreyolu bağlantılarıyla ulaşımı büyük
ölçüde kolaylaştırmak suretiyle
insanımızın zamandan tasarruf etmesini sağladık. Yeni çevre yolları
trafik akışını hızlandırarak ulaşımı
rahatlatmaya başladı bile.

Gaziantep gibi metropol bir şehir tek bir hat üzerinden büyüyüp
gelişemez. Bu kapsamda şehrin
merkezinde bulunan Gazi Muhtar
Paşa Bulvarı’mızı yeniledik. Tüm
elektrik ve telefon kablolarını yer
altına alarak dükkanların tek tip
tabela kullanmasını sağladık. Türkiye’de ilk defa bizim belediyemizde
seçimden önce söz verdiğimiz gibi
“Engelli Dostu Şehir” olmak için
Engelli Daire Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduk. Her iki alanda da çok yararlı
çalışmalar yapılmakta. Gaziantep’teki konut sorununu çözmek
için 50 bin konutluk dev bir projeye imza attık. Turizm konusunda
bildiğiniz gibi Unesco Gastronomi
Kenti seçildik. Gaziantep turizmde
de kısa sürede çok iyi noktalara gelecektir. Göreve geleli neredeyse 2
yıl olacak. Geriye dönüp baktığımda birçok şehrin tüm döneminde
dahi yapamayacağı işler çıkıyorsa
bu, güçlü ekibimle çözüm odaklı
çalışmamız sayesinde olmuştur,
diye düşünüyorum.
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rÖPOrtaj
Gaziantep’in yakın geleceğinde yoğunlaşmayı düşündüğünüz ve “mutlaka yapılması gerekir”
dediğiniz projeler var mı?

E
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lbette, ülkenin en hızlı büyüyen
şehrinin daha da hızlı büyümesi için proje üstüne proje üretmeye
devam ediyoruz. Somut projelerle,
vatandaşımızın yaşamına dokunan,
hayatını
kolaylaştıran
projelerle
eksikleri gidermeye çalışıyoruz.
Burada esas olan vatandaşlarımız
bizden ne istiyor, ihtiyaçları hangi doğrultuda? Yeni bir çalışmaya
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Gaziantep’e yolu
düşenlerin gezmesi-görmesi gereken yerler ve
mutlaka tatmasını
önerdiğiniz lezzetler neler?

T

urizm konusunda da
Gaziantep’in zengin
ve muhteşem yemek kültürü üzerinden turist sayısını arttırmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz gibi ülkeler mutfaklarıyla anılıyor. Fransız
mutfağı, İtalyan mutfağı
gibi. Ama Gaziantep her
konuda olduğu gibi bu konuda da farklılığını ortaya
koyuyor. Şehrin adıyla anı-

başlayacağımız zaman önceliğimizi
bu soruların cevapları belirliyor, ona
göre hareket ediyoruz. Eksiklik neden kaynaklanıyorsa onu giderecek
çözüm odaklı projeler üretmeye
çalışıyoruz.
Bu mübarek Anadolu topraklarında
26 tane medeniyet yaşamış. Kültür
ve Turizm Bakanlığımız Anadolu
çapında gerçekleştirdiği 530 kazıyla

lan bir Antep mutfağımız
var. Tarih boyunca pek çok
medeniyete, inanca ev sahipliği yapan bu toprağın
değerleri, kültürü; Anadolu
kadınının gücü, , mutfaktaki mahareti, toprağının
bereketi ve aroması yeme
içme konusunda Gaziantep’e büyük bir miras bırakmıştır. Böylesine muhteşem bir mutfağa sahipken
bu zenginliğimizin dünya
çapında bilinebilmesi için
‘gastronomi kenti Gaziantep’ olmayı hedefledik.
Çünkü şehrimizin ticaret ve
sanayi alanındaki gücünü,
tarihi ve kültürel zenginliği ile turizm hareketliliğini
en üst seviyeye taşımayı

bu medeniyetlerin izlerini sürmektedir. Tüm bu kazı sonuçlarının toplandığı Dünya Arkeoloji camiasına
verilerin açıldığı, Türkiye’nin ilk arkeoloji alanında ki enstitüsünü; Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü kurmak için
kollarımızı sıvadık. Bu merkezle inşallah Gaziantep’i arkeolojik çalışmaların merkezi haline getireceğiz.

amaçlarken bunu ancak
gastronomi turizmi ile
gerçekleştirebilirdik.
Kültürel
mirasının
korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve
turizme kazandırılması amacıyla
U N E S C O’n u n
sembolik
değeri olan “Yaratıcı Şehirler
Ağına (Creative Cities
Network)”
gastronomi
alanında
başvurduk.

RÖPORTAJ
Hizmet imkanı bakımından bakanlık mı belediye başkanlığı mı daha
etkili?
yapabilme gücünüz var. Yasal altyapı da buna imkân veriyor. Belediye başkanlığı, vekilliğe ve bakanlığa
göre çok daha hızlı hareket edilmesi
gereken bir alan, toplumdaki geri
bildirimi de çok hızlı. İlk elden halka
ve sorunlara dokunma imkânı buluyorsunuz. Ve insanların yaşamına
dokundukça olumlu geri dönüşler
aldıkça, her şeye değer diyorum.
Biz Antep’in kaderiyle kaderimizi
birleştirdik, Anteplinin derdini kendi
derdimiz belledik. Bu şehrin sorunlarıyla dertlenerek, bu şehri daha
yukarı taşımak için de canla başla
çalışacağız.

Belediye başkanlığı: Millete hizmetkâr olma.
Siyaset: Hizmet.
Seçmen: Emanet.
Vefa: Muhabbet.
Güven: İstikrar.
Doğruluk: Dürüst hizmet.
İyilik: Ayırım gözetmeksizin herkesi kucaklayabilme, herkese
hizmet edebilme.
Yalan: Riya.
İnanç: Huzur.
Para: Gelip geçici bir şey.
Mutluluk: Gece başımı yastığa koyduğum zaman kalben ve vicdanen rahat olmam. Öyle uyumam.
Sevgi: Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)…
Savaş: Tahammülsüzlük.
Barış: Hoşgörü.
Ümitsizlik: Mü’min olana ümitsiz olmak yakışmaz.
Kaybetmek: Bir gönlü kırmak, incitmek.
Kazanmak: Gönüllere girebilmek.
Hizmet: Aşk.
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ne has kültürüyle büyüdüm. Bu şehirle gönül bağım var, kader birliğim
var. Doğma büyüme bir Gaziantepli
olarak bu şehrin sorunlarını biliyorum. Vatandaşlarımızın gözlerinin
içine baktığım zaman gördüğüm
şey; insanlar bize inanıyor. Samimiyetle bizlere güveniyor. Ben her
zaman doğruyu insanımızda olan,
bu inanç ve güven duygusunda gördüm. Ve ona göre bu yolda yürüdüm, karar verdim
Bakanlıkta mevzuat bakımından
bürokrasiyi ikna edeceksin vs... Ama
öncelikleri iyi belirler, hedefe kilitlenirseniz, belediyede çok hızlı iş
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ok şükür, birçok insana nasip
olmayacak birçok makamı
gördüm. 3 dönem vekillik, bakanlık
yaptım. Ankara’da hizmet ettiğimiz
sürede daha genel politikalar üretiyorduk. Milletvekilliğim döneminde
de, bakanlığım döneminde de tüm
vatandaşlarımızı kapsayıcı, çözüm
odaklı projeler üstünde çalışıyorduk.
Bütün görevler çok kıymetli ve çok
öğreticiydi. Şimdi Gaziantep’in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak,
çok şükür yerele dokunma imkânına
sahip olduk.
Ben bu şehrin bir çocuğuyum. Bu
şehirde yetiştim. Gaziantep’in kendi-

FATMA ŞAHİN İLE KISA KISA

Ç
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MAHALLEMİZİN
MUHTARI
‘‘ HAMİDİYE MAHALLESİ
‘‘

MUHTARI

Ağabeyinden devraldığı görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışan Hamidiye Mahallesi
Muhtarı Turgut Bozkurt ile birlikteyiz.
Sizi Tanıyabilir miyiz?
1976, Sivas doğumluyum. 1985 yılından beri Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. Kocaeli Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu mezunuyum. Kamu yararına çalışan çeşitli kuruluşlarda görev aldım, muhtarlık görevinden önce Çekmeköy Halk Evleri’nde kurucu başkanlık yaptım. Halen Sivaslılar Derneği’nde bulunmaktayım. Bekarım, Yüce Allah kısmet
ederse yakın bir zamanda evlenmeyi planlıyorum.
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Hamidiye Mahallesi’nden bahseder misiniz?
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Hamidiye Çekmeköy’ün en kalabalık ikinci mahallesidir. Konum, çevre ve yapılaşma bakımından şanslı olan bir mahalleyiz. Doğa Parkı, Özgecan Aslan Parkı, spor kompleksi, 3 tane
Anadolu lisesi, ilkokul, ortaokul ve sağlık ocağının bulunduğu
bir mahalleyiz. Kısacası yaşam alanı olarak gereken her şeye
sahibiz. Her yöreden insan mevcut, memleket yoğunluk sırası
Sivas, Ordu, Kastamonu, Bingöl, Kars şeklinde devam etmektedir. Genel olarak komşuluk ilişkilerinin hala devam ettiği sakin ve güzel bir mahalledir, Hamidiye Mahallesi…

Muhtar olma düşüncesi nasıl oluştu? Görev
süreniz boyunca mahalleye ne gibi hizmetlerde bulundunuz?
Bir önceki muhtarın ağabeyim olması ve benim de bu süreçte muhtarlık görevini öğrenmem, yardımcı olmam vesile

RÖPORTAJ
oldu diyebilirim. Ağabeyim muhtarlığa aday olmayacağını açıkladığında mahalle sakinlerimiz
kendi içlerinden bir aday çıkarmak istediler ve
görevi bilen birisi olarak beni uygun gördüler.
Bu şekilde muhtarlığa adaylığımı koydum, sağ
olsunlar mahalle sakinlerimiz, komşularımız
bizi destekledi ve muhtar oldum. Görevimde 2.
dönemimdeyim, 2009 yılından bu yana Hamidiye’de birçok şey değişti. Hiçbir çalışma muhtar olarak tek başına yürütülemez; Çekmeköy
Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesi ile yerel
yönetimin bir parçası olarak koordineli bir şekilde geçen çok çeşitli çalışmalarımız oldu. Hamidiye Mahallesi’nin tüm gelişmelerine yardım
ve tanıklık ettim. 2 dönemim boyunca mahallemizde liseler, sağlık ocağı gibi kamunun ihtiyacı olan birçok kurum oluşturuldu. Bu süreç
içerisinde ben de muhtar olarak mahallenin
ve mahallelinin sorunlarında tek başıma veya
Çekmeköy Belediyesi ile yardımlaşarak çözüm
üretmeye çalıştım.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Çekmeköy Belediyesi “Sosyal Belediyecilik” anlayışını benimsemiş ve bu yönde hizmet veren bir belediyedir. Her
mahalle belediyemizi örnek almalı ve o yönde ilerlemelidir. Hamidiye Mahallesi’nde bu konuda duyarlı ve bilinçli
birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Muhtarlık aracılığıyla
gönüllü aileler tarafından yapılan yardımlar ihtiyaç sahibi
ailelere ulaştırılmaktadır. Bu yardım erzak, giyim, mobilya,
beyaz eşya kısacası her şey olabilir. Kaymakamlığımız da
Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile konuyla ilgili aktif bir şekilde
çalışmaktadır. İstenilen yardım muhtarlıkta çözümlenemeyecek şekildeyse belediyemize veya kaymakamlığımıza yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece Çekmeköy’de değil
Türkiye’nin her mahallesinde buna benzer birçok çalışma
yapılabilir ve bu şekilde ülke olarak birlik beraberlik duygumuzu pekiştirerek hep birlikte kalkınmış oluruz.

Önümde şu anda 3 yılım var. Bu zaman dilimine sığdırmak istediğim 3 önemli hedef mevcut. ilk olarak
Hamidiye’ye acilen bir sağlık ocağı kurulması gerekir.
Nüfusun kalabalık olduğu mahallemizde bulunan aile
hekimliği ihtiyacımıza tam anlamıyla karşılık verememektedir. Bir husus da yine yetersiz kalan ilkokulumuzdur. Ulus Pazarı bölgesine ilkokul yapılması planlanıyor,
zannediyorum yakın bir zamanda proje hayata geçecektir. Son olarak elektrik kablosuyla ilgili problemlerimiz var. Şahsen, tüm Çekmeköy’de yer alan elektrik
kablolarının yer altına taşınması gerektiğini düşünüyorum. Hamidiye Mahallesi’nde de elektrik kablolarının
görünmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Gelecek
dönem aday olma konusuna şimdilik bir şey söylemek
mümkün değil. 3 yıl bir insan ömrü için uzun bir zamandır. Yarına çıkıp çıkmayacağımız meçhulken bu konuda net bir yorumda bulunmam doğru olmaz.

ŞUBAT 2016

Zengin-yoksul kesimin farkını bir nebze Hamidiye için ileriye yönelik hedeflerinolsun azaltmak ve ihtiyaç sahibi insanlara iz neler? Gelecek dönem tekrar aday olyardımda bulunmak için sizce mahallele- mayı düşünüyor musunuz?
rde ne gibi çalışmalar yapılabilir?
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RÖPORTAJ
Muhtarlık fedakarlık isteyen bir
görev, vazifeniz için sahip olduğunuz yetkileri yeterli buluyor
musunuz?
Herhangi bir sorun olduğunda 657 sayılı
yasaya göre yargılanıyoruz fakat aynı yasanın özlük haklarından yararlanamıyoruz.
Doğal olarak sahip olduğumuz hak ve yetkileri yeterli bulmuyorum. Devletin bir kurumu ve mahalle vatandaşının temsilcisi
olarak özlük haklarımızın verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda Muhtarlar
Federasyonu ve derneklerimiz çalışmalarını
yürütmektedirler.

Muhtarlık görevlerinin baştan
tayin edildiğini varsayarsak
sizce muhtarlara ne gibi yetkiler verilmeli?
Bireysel olarak isteğim Hamidiye Mahallesi’ni ilgilendiren bir karar alındığında sözlü
hak ve talebin dışında en azından belediyemizin meclis üyeleri kadar yetkiye sahip
olabilmektir. Muhtar olarak mahallemizi ilgilendiren bir konuda mecliste bulunmak
ve kararda söz hakkına sahip olmamız gerektiği düşüncesindeyim. Ayrı bir konu olarak SGK ve Bağ-Kur’umuz bile yatırılmıyor.
Ya kendimiz yatırıyoruz ya da devletimize
borçlanıyoruz. Bir önceki soruda söylediğim gibi özlük haklarımız verilmeli 657’den
tam olarak faydalanmalıyız.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Hamidiye Mahallesi için Çekmeköy Belediyesi’nden beklentileriniz neler?
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Samimi olarak şunu söylemeliyim ki Çekmeköy Belediyesi muhtarların en büyük
destekçisidir. Her mahalle ile ayrı ilgilenen
belediyemiz birçok sorunu veya eksikliği
muhtar olarak dile getirmeden halletmektedir. Halk ile devlet arasında bir nevi köprü
işlevini üstlendiğim görevimde belediyemizin gözünden kaçan bir eksiklik veya problemli konuyu iletirim belediyemiz gerekli
çalışmayı yapar. Genel olarak mahallemizde aşılamayan bir problemimiz bulunmamaktadır. Bir tek baz istasyonları konusunda
şikayet almaktayız. Baz istasyonları yaşam
alanımıza çok yakın olduğu için sağlığımızı
tehdit etmektedir. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılabilirse memnun olurum. Saygı ve
sevgilerimle…
Röportaj: İrem OKUMUŞ

haberler

İLKLER BİZİM İŞİMİZ

rulu ve ön eleme ekibini geçip, jüri
tarafından değerlendirilerek dereceye girmeye hak kazanan filmlere
ödülleri Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek törende verilecek. Yarışma
sonunda birinci seçilen filme 30 Bin
TL, ikinciye 20 Bin TL, üçüncüye 15
Bin TL, dördüncüden sonraki 17 filmin her birine 2 bin TL mansiyon
ödülü verilecek.

ğu gibi, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
yapmayı planlıyoruz,” dedi.
DİN, DİL, IRK AYRIMI YAPMAYAN
PROJE
Cumhurbaşkanlığı
himayesinde
gerçekleşen Çekmeköy Belediyesi
Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda;
Türkiye’den Osman Sınav, Hasan
Ali Yıldırım, Faysal Soysal, Mehmet
Özgür, İran’dan Yönetmen Mecid
Mecidi, Bosna’dan Yönetmen Şahin
Sisic, Filistin’den Yönetmen Rashid
Masharawi yer alıyor. Danışma ku-

Dünya barışı için merhamet ve adalet duygularını hatırlatmak isteyen
her dilden, her dinden, her ırktan kişinin katılabileceği yarışmaya bir kişi
birden fazla eserle başvurabilecek.
2013 yılı sonrasında yapılmış, merhamet ve adalet temasına işaret eden,
dijital formatta kurmaca, animasyon,
deneysel ve belgesel filmler yarışmaya dahil olabilecek. Filmler, jenerik dahil en fazla 15 dakika olacak.
Başvurular www.merhametveadalet.
com adlı web sitesinden online olarak alınacak ve yarışmacılar formu
doldurduktan sonra filmlerini siteye
yükleyerek yarışmaya katılmış olacaklardır.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Merhamet ve Adalet temalı Uluslararası Kısa film Yarışması,
Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan ilk belediye projesi oldu. Aralık
2015 tarihinde başlatılan ve 8 Nisan
2016’da son başvuruların alınacağı
kısa film yarışmasına, dünyanın çeşitli ülkelerinden filmler gelmeye devam ediyor.
Merhamet ve Adalet duygularının
hatırlatılmasının amaçlandığı projede dereceye girenlere, 12 Mayıs
2016 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılması planlanan törende
ödülleri takdim edilecek.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu
projenin Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
takdir görmesi ve projeyi himayelerine almaları bizi çok mutlu etti. Proje
başlayalı henüz bir ay oldu ve çeşitli
ülkelerden onlarca film başvurusu
geldi. İnşallah Mayıs ayında yapılacak ödül törenini, geçen sene oldu-
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İLK KEZ BİR BELEDİYE PROJESİ CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNE ALINDI
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Renklerin an

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Turkuaz: Samimiyet ve mutluluğun rengidir. Kontrol, istikrar ve duygusal dengeyi iyileştirir. Mavi renk ve az miktarda sarı renk kombinasyonudur. Huzur ve sakinlik veren maviyi, canlandıran enerjisi
ile sarıyı ve yeşilin dengesini içerisinde barındırır. Stresi, yorgunluğu, yalnızlık duygusunu hafifletir. Turkuaz etkileyici ve
otoritedir. Favori rengi turkuaz olanların iletişimi kolay, güler
yüzlü, cana yakındır. Yalnız kalmaktan korkarlar. Bazen bencil ve kibirli olabilirler.
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Eflatun: Evrensel uyum ve duygusal dengenin rengidir. Eflatun
bütün kişisel ve ruhsal gelişimimizi etkiler. Bilinçli, daha iyi bir yaşam sürme isteği, günlük hayatta karşılaştığımız sorunlarla baş
edebilme ve sezgisel yeteneği geliştirir. Merhamet, şefkat, işbirliği,
saygı, teşvik ve memnuniyet duygusu aşılar. Onun yaklaşımını nazik,
sevecen, hoşgörü, destek ve sabır oluşturur. Eflatun rengini seven insanların hayal gücü geniş ve sanatsal yönleri gelişmiştir. Hayata farklı
bir bakış açısı ile görürler. Neşeli ve iyimserdirler. Kendisinden başka
herkesi düşünürler ve ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Dekorasyon işlerinde başarılıdırlar

Fuşya: Aşk, şefkat ve nezaketin rengidir. Yenilikçi ve
canlandırıcı etkiye sahiptir. Yeni başlangıçlardan çekinmeyen cesur, istikrarlı ve ağır başlıdır.

GÜNCEL
Çivit mavisi: Sezgi ve akıl rengidir. Derin mavi ve mor rengin
kombinasyonudur, iki rengin özelliğini taşımaktadır. Meditasyon yaparken derin konsantrasyon sağlar. Dürüst, merhametli ve anlayışlıdır. Gelecek planlarını geçmiş hayatlarını dikkate
alarak yaparlar. Bazen dar görüşlü, hoşgörüsüz, ön yargılı, karamsar ve içedönük olabilirler. İşkolik ve herhangi bir şeye aşırı
bağımlılık duyabilirler. Tarafsız, adil, güçlü, onurludurlar. Kolay
güvenmezler. Samimiyetleri derin ve mekânsal becerileri yüksektir.

Gümüş: Prestij ve zenginliği ifade eder. Renk psikolojisine bakıldığında; saygın, onurlu, kararlı, kontrollü, sorumluluk sahibidir. Nazik, sakinleştirici ve rahatlatıcı niteliği vardır. Olumlu
ya da olumsuz dışa verilen enerjiyi geri yansıtır, dış olumsuzluklardan kendini korur. Yeni şeyler denemeyi sever, değişime açıktır. Anlayışlı ve sezgileri güçlüdür. Romantik, sevgi doludurlar.
Bazen huysuz ve kibirli olabilirler. İş dünyasında başarılıdırlar.
Genellikle sorumlu yönetici ve yetkili gibi alanlarda çalışırlar.

Altın: Zenginlik, başarı ve statü anlamına gelir. Zaferin, kazananın rengidir. Ödüllerde ilk sırada her zaman altın madalya yer alır,
gümüş ikinci sıradadır. Üst düzeyde yüksek idealler, bilgelik, anlayış, aydınlanma ile ilişkili bir renktir. Altını ve altın rengini sevenler
kendine güvenen, tutkulu, göz alıcı ve dikkat çekici kişilerdir. Yalnız çok fazla kullanıldığında olumsuz etkileri vardır. Bencil, kendini beğenmiş, fırsatçı, aşırı cimrilik hatta başarısızlık korkusu sergilerler ve büyük güç arayışı içerisinde olurlar.

Lacivert: Sonsuzluk, otorite ve verimliliği temsil eder. Sezgileri
güçlüdür, karar vermede kolaylık sağlar. Lacivert renk düşünce gücünü artırır. Güçlü ve başarılıdır. Bu özelliğinden dolayı
dünyadaki şirketlerin birçoğu logolarında laciverti kullanırlar.
Lacivert renk aynı zamanda inandırıcı ve karizmatik hissettirir.
İnandırıcı ve karizmatik görünmek isteyenler için vazgeçilmez
bir renktir.

Kahverengi: Koruma ve maddi zenginliğin rengidir. Aynı
zamanda toprak rengi olan kahverengi doğurganlık ve bereketi
de simgelemektedir. Kahverengi hareketleri hızlandırır. Bu rengi
seven insanlar samimi, pratik, cana yakın, gerçekçi, çalışkan, sorumluluk sahibi, düzenli, güvenilir ve sadıktır. Toplum içerisinde
rahattırlar. Samimi ve içten davranışları ile ortamı resmiyetten
uzak, rahat bir hale getirirler. Fakat ön plana çıkmak istemezler, arka planda kalmayı tercih ederler. Aile ve arkadaş onlar için
önemlidir, korumak güven altına almak isterler. Yalnızlıktan
hoşlanmazlar.
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İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ...

SAMSUN

İÇİNDEKİLER

K

aradeniz’in Başkenti” ve “Atatürk’ün Şehri” olarak bilinen
Samsun doğal tarihi ve kültürel
zenginlikleri, deniz, kara, hava,
demiryolu ulaşım olanakları ile
bölgenin turizm potansiyeli en
yüksek kentlerinden biridir. Samsun; M.Ö.750-760 yılları arasında
İon şehir devletlerinden Miletoslular (Milet) tarafından Amisos adı

ile kurulmuş küçük bir yerleşim
merkeziydi. Daha sonra Pers, Makedonya, Pontus, Roma, Bizans,
Danişment, Selçuklu ve Osmanlı
hakimiyetine giren şehir yapılan
arkeolojik çalışmalar neticesinde
birçok medeniyetin tarihine ışık
tutmaktadır. Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları ve yöresel lezzetleri
ile Samsun’a hoş geldiniz!

yAZI DİZİSİ

Samsun İsmi Nereden Gelmektedir?

S

amsun ilinin bilinen en eski ismi “Amisos”dur. Amisos kelimesinin Yunanca olduğu ihtimali yaygın bir görüş olsa
da söz konusu kelimenin Yunanca olmayıp Palaskça olduğu bugün Yunan tarihçileri tarafından da kabul edilmektedir. Amisos adının bölgeye deniz yoluyla gelen Yunanlılar tarafından verilmeyip, Amasia gibi Anadolu menşe’li
bir kelime olduğu ihtimali daha ağır basmaktadır. Roma imparatoru Pompeius M.Ö. 64 yılında Amisos’a geldiği zaman şehrin ismini Pompeiopolis’e çevirmişse de bu isim kalıcı olmamış ve Amisos adı bundan sonraki dönemlerde
de geçerliliğini korumuştur. Bugün kullandığımız şekilde “Samsun” adının ortaya çıkışının 12. ve 13. yüzyıldaki Türk
hakimiyetine dayandığı, Batı kaynaklarında ise bunun “Sampson” şeklinde geçmeye başladığı görülmektedir. Gerek
Samsun ve gerek Sampson şeklindeki söylenişlerin Amisos’tan geldiğin de hala tartışma konusudur. Sonuç olarak;
Osmanlılar devrinde şehrin adı Samsun olarak anılmış, fakat sancak adı olarak Canik ismi kullanılmıştır.

Amisos Tepesi

Samsun’un Güzellikleri

T

artışmasız Samsun’un en güzel manzarasına sahip yer
Amisos Tepesi’dir. Amisos’un keyfi daha tepeye varmadan sizi sarmalayacak, tepeye çıkmak için kullanacağınız
teleferikle şehri gökyüzünden izleme fırsatı bulacaksınız.
Fakat, Amisos Tepesi’ni değerli kılan sahip olduğunu manzara
değil, içerisinde barındırdığı tarihsel mirastır. Amisos Tepesi;
kral mezarları, Tümülüsler ile tarih öncesi döneme ışık tutmaktadır. Burada bulunan mezarlardan birinin erkek mezarı
Pontus krallığının en üst düzeyindeki yöneticisine (kral, komutan, prens gibi) diğerinin bayan mezarı olup bu ünlü kişinin
eşine ait olabileceği ve sonuncusunun da kızlarına ait olabileceği düşünülmektedir. Hazine avcılarının tahribatlarıyla zarar
gören mezarlıklarda kurtarma kazıları sırasında bulunan ziynet
eşyaları, çanak-çömlek, cam ve mermerden yapılmış eserler
Samsun Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

ŞUBAT 2016

Aslanağzı-Kız Gözü Kaplıcası
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“Aslanağzı-Kız Gözü” ya da “Sa’di Paşa Hamamı” olarak
bilinen kaplıca; Soyunmalık, soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşan hamam, iki katlı olarak inşa edilmiştir.
1256 yılında Selçuklu Sultanı II. Mesud tarafından yaptırılmış olduğu bilinmektedir. Üst katta soyunmalıklar
bulunmaktadır. Yapıldığı dönemi yansıtan mimarisiyle
günümüze gelmeyi başarmıştır. Hamamın basık kemerli
küçük bir kapısı bulunmaktadır. Kaplıcanın bir de ismiyle
ilgili efsanesi bulunmaktadır: Zamanında üç güzel genç
kız hamamda yıkanırken zorbalar tarafından baskın yapılır. Bu kötü niyetli insanlar karşısında çaresiz kalan kızlar,
feryat ederek Allah’a yalvarırlar: “Yarabbi bizi ya kuş yap,
ya da taş, bu insanlara teslim etme” diye dua ederler.
Duaları kabul olur ve iki kız kuş olup uçar, diğeri ise taş
toplanan su buharının özel bir sistemle su haline dönüştü- taş kesilir banyonun köşesinde yaşlı bir heykel gibi karülerek köşelerden banyoya damlaması şeklinde yorum- lır. Sütun üzerindeki oyuklar günümüzde kızın gözleri
lanmaktadır. Aslanağzı-Kız Gözü kaplıcasının efsanesi bu olarak kabul edilir. Oyuklardan akan su damlacıkları bu
kızcağızın gözyaşları diye nitelendirilir. Hala damlamaya
şekilde nesilden nesile anlatılarak aktarılmaktadır.
devam etmekte olan bu su damlacıklarının oluşumu ise,

yazı dİZİSİ
Kabaceviz Şelaleleri

S

amsun’un doğa harikalarından biri olan Kabaceviz Şelaleleri yüksek ağaçlar ve çimenlik alanlarıyla misafirlerine umduğundan fazlasını
vaat etmektedir. Üç aşamalı şelalelerin birleşiminden oluşan Kabaceviz 60 metre yükseklikten
akan suyuyla göz kamaştırmaktadır. Kabaceviz’e
en uygun ziyaret zamanı yaz aylarıdır. Güneşin
parıltısıyla canlanan şelale ve yeşillikler gelenlere
piknik ve trekking imkanı sağlamaktadır. Şelaleye
yaz aylarında yapacağınız bir ziyarette yeşillikler
içerisinde piknik yaparak veya belki kısa yürüyüşlerle çevreyi keyfe çıkarak huzur içerisinde birkaç
saat geçirebilirsiniz.

Tekkeköy Mağarası

T

ürkiye’de belki de tek sayılabilecek, insanlık tarihinin en eski
kalıntılarını barındırmasıyla değerinin yeni yeni anlaşıldığı Tekkeköy Mağaralarındayız. 1977 yılında sit alanı ilan edilen Tekkeköy
Mağaraları Karadeniz bölgesinin en eski yerleşim yeridir. Bölgede
ilk yaşam izlerinin görüldüğü bu mağaralar doğal olarak oluşmuş
küçük mağaraların genişletilerek oyulması ile ortaya çıkmıştır. Son
bir iki yılda arkeolojik çalışmalarla gün ışığına çıkan parçalar; Eski
Taş Çağına ait taş yontma yöntemiyle elde edilen ok ve mızrak
uçları ile baltalar, kesici ve kazıyıcı aletler, Tunç Çağına ait çömlek, küpe, bilezik ve iğne benzeri gereçler de bulunmuştur. Ayrıca mağaralarda Orta Taş Çağı ve Eski Tunç Çağı ile Hititlere ait
birçok bulgu da araştırmalar sırasında elde edilmiştir. Elde edilen
buluntular Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde muhafaza
edilmektedir.
çakmaktaşı bıçak vs. bulunmuştur.
Höyüğün tepesinde ve eteklerindeki
2. kültür katı Eski Tunç Çağı’na tarihlenmektedir. Yangınla sona eren bu
katta dörtgen planlı ev ve ocak, koyu
gri renkli, içi kırmızı ya da kahverengi
kaplar, kemik eşyalar, pişmiş toprak
ağırşaklar bulunmuştur. Höyüğün
tepesi dışında eteklerinde Hitit dönemine tarihlenen 3. kültür katında
üç yapı katı saptanmıştır. Birinci yapı
katında taş temelli kerpiçten evler
(M.Ö. 1500-1200), ikinci yapı katında taş temel kalıntıları (M.Ö.1500),

üçüncü yapı katında çoğu boya astarlı, çarkta yapılmış ve iyi fırınlanmış
seramik buluntuları, pişmiş toprak
mühürler, hayvan heykelcikleri, kemik iğneler (M.Ö.1500’den önce)
ele geçirilmiştir. Höyüğün etekleri
yapılaşma ve yol nedeniyle tahrip
olmuştur. Batısında ve kuzeyinde ise
tarım yapılmaktadır. Samsun – Sivas
demiryolu tepeyi ikiye bölmektedir
ve dahası, yapımı sırasında höyükten
toprak alınmıştır. Böylece büyük kısmı yok edilmiştir.
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ksürük Tepe olarak da adlandırılan Dündartepe Höyüğü
Samsun merkeze 3 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Höyükle ilgili ilk arkeolojik kazılar 1940-1941 yıllarında
yapılmıştır. Höyükte, Kalkolitik, Eski
Tunç ve Hitit çağlarına ilişkin üç kültür katı vardır. Höyüğün tepesindeki
en son yerleşme Eski Tunç Çağı’na
aittir. Höyüğün eteklerinde Hitit yerleşmesine rastlanmıştır. 1. kültür katında Kalkolitik döneme tarihlenen
yapı kalıntıları, el yapımı seramik
parçaları, pişmiş toprak ağırlıklar,
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Kızılırmak Deltası
İnsanı adeta bir belgeselin içerisinde gibi hissettiren Kızılırmak; nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu
ülkemizdeki en büyük deltalardan birisidir. Kızılırmak deltası, doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş,
ülkemizin Karadeniz kıyısındaki tek
sulak alanıdır. Doğu sahilinde Balık
gölü, sazlık alanlar ve kumullar, batısında 1500 hektar genişliğinde Karaboğaz gölü bulunur. Göllerde; kamış,
saz, hasırotu, su sümbülleri ve yer

yer nilüferler görülür. Kumul sahalarda, sütleğen, sığırkuyruğu görülür.
Çalı türlerinden mersin, kocayemiş,
defne, şimdir, ormangülü, süpürgeotu, çıkırgın ve kızılcık yaygındır. Kızılırmak Deltasını önemli kılan bir diğer
unsur göçmen kuşların sonbaharda
Karadeniz’i geçerek ülkemize geldiklerinde ilk inebilecekleri önemli su
alanı olmasıdır. Ekosistemi biyolojik
çeşitlilik açısından son derece zengindir. Delta da bugüne kadar 318

kuş türü tespit edilmiştir. 140 tür kuş
burada üremektedir. Kış aylarında
burada bulunan kuş sayısı yaklaşık
olarak 100.000 civarındadır. Bölgede
yer alan Kuş Gözlem Evi ile saatlerce
seyir keyfi yapabilir kendi objektifinizden dilediğiniz kadar gönlünüzce
fotoğraf çekebilirsiniz. Deltayı ziyaret
etmek isteyenler sadece birkaç saatle yetinmeyip bütün bir günü burada
geçirmelidirler.

lezzetleri; Samsun Pidesi, keşkek, içli
mantı, nokul, baklalı sarma, haluçka,
kaz pilavı, fasulye turşu kavurması,
mısırlı fasulye çorbası, oyma ağaç
kebabı, terme pidesi, ve kıvırtma olarak sıralanmaktadır. Yemek bahane

maksat sohbet diyerek oturuyoruz
soframızın başına. Tek başına yemek
olmaz; sizler için seçtiğimiz, mutfağınıza Samsun esintisi getirecek hem
doyurucu hem lezzetli yemeğimiz;

Samsun Lezzetleri

S

ıra geldi Karadeniz’in has ilçesinin has lezzetlerine… Bu kadar yol gelmişiz, soruyoruz buranın
en meşhur yemeği nedir? Aldığımız
cevap tadıyla nam salmış Samsun
Tiriti. Tiritin yanı sıra yörenin başlıca

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

ŞUBAT 2016

Samsun Tirit Tarifi

30

Malzemeler:
1 kg ince bulgur
1 kg tirit ekmeği (yufka)
1 kg kaz eti
yarım kilo kaz yağı
yeterince tuz
Yapılışı: Kaz etinin yağlı kısmı ayıklanarak tuz ilavesiyle
birlikte haşlanır. Etten ayrılan kaz yağı küçük küçük
doğranarak eritilir. Üçgen şeklinde kesilen tirit ekmeği
eritilen yağ ile yağlanır. Daha sonra haşlama suyu ile
bulgur pilavı hazırlanır. Haşlanmış kaz eti ister bütün
şekilde ister parçalara ayırarak bulgur pilavının üzerine dökülür. Sunum için tabağa yerleştirilen yemeğin
yanına yağlanan tirit ekmeği eşlik eder. Afiyet olsun…

YAZI DİZİSİ
Samsun Hatırası
Her yörenin misafirlerine kendi üslubuyla hazırladığı hediyeleri vardır.
Samsun’un sizin için sakladığı hediyelikler başlıca Terme pirinci, pamuk
dokuma giyim eşyaları, Vezirköprü
semaveri, Bafra salçası ve fındık olarak sayılabilmektedir. Yok olmaya
yüz tutmuş el sanatları ise yöremiz-

de hatırı sayılır şekilde devam etmektedir. Tabii el emeği göz nuru; halı,
kilim, bez dokumacılığı, taş işçiliği,
oya, kunduracılık, bakır işlemeciliği,
hasır dokumacılığı, zembil örücülüğü, çorap, kuşak dokumacılığı, ağaç
oymacılığı ile yapılan hediyelik eşyalar Samsun’un simgesi haline gel-

miştir. Damak tadına düşkün olanlar
tercihini fındık, pirinç veya salçadan
yana kullansa da bulunduğu mekana
yepyeni bir esinti getiren el sanatının
muazzam örneği halılar hediyelik eşyalar arasında ön plana çıkmaktadır.

Bir Türkü…

Notunuzu Almayı Unutmayın!

Samsunlu Ünlülerimiz
Ahu Türkpençe – Bedri Koraman – Cemal Safi
Ferhan Şensoy – Gökhan Gönül
Hikmet Karagöz – Levent Kırca
Mehmet Aslantuğ – Orhan Gencebay
Sagopa Kajmer – Sadi Celil Cengiz
Tanju Çolak – Vedat Türkali.

Sagopa Kajmer

Orhan Gencebay

Hazırlayan - Soner KARTAL İrem Okumuş
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Akdağ Yaylası ve Kocadağ’da kayak yapmadan; Ladik, Bafra veya
Kocadağ’da yamaç paraşütü heyecanı yaşamadan; Derbent Barajı
veya Atakum Sahili’nde dalmadan; Bafra Deniz Feneri, Galeriç Ormanı, Yörükler Beldesi veya Yeşilırmak Deltası’nda kuşları izlemeden;
Küçük Hamam, Hamamayağı Kaplıcası, Ladik Kaplıcası’na girmeden;
Vezirköprü Yaylasında keyif yapmadan; Dündartepe Höyüğü, İkiztepe Höyüğü, Kaledoruğu Höyüğü’nde gezintiye çıkmadan; Göğceli
Camii, Sivrikese Camii, Fazıl Ahmet Paşa Medresesi’ni ziyaret etmeden; Alakan Şelalesi, Mater Dolorosa Katolik Kilisesi, Gazi Müzesi,
Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde gezmeden ve özellikle
Bandırma Vapuru’nu görmeden dönmeyin…

Şu Samsun’un evleri
Kız kaldır peçeleri
Senin o bakışların
Öldürür niceleri
Hadi kız gel yanıma
Kanım kaynar kanına
Şu dünyada olmadık
Neler geldi başıma
Pınar susuz olur mu
Dibi kumsuz olur mu
Şu dünyada sevenler
Kavuşmasa olur mu
Hadi kız gel yanıma
Kanım kaynar kanına
Şu dünyada olmadık
Neler geldi başıma
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köşe yazısı

HÜRREM SULTAN’DAN MUTLULUK
DERSLERİ
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vlilik ilişkisinde erkek sorgulanamaz ama kadın da sorgulanamaz. Bakın; sormak başkadır, sorgulamak başkadır. Fikrini söylemek
başkadır, yargılamak başkadır.
Yargılama ve sorgulama içeren
sözlerden seçmeler sunuyorum
size: (tavırlı ve buyurgan ses tonuyla) “Saat kaç oldu, nerede kaldın bu
saate kadar?” “Telefonla o kadar kiminle görüşüyorsun sen bakayım?”
“Bu kadar parayı kime harcadın?” vs.
Bu cümleleri erkek nasıl algılıyor
diye hiç düşündünüz mü? Erkeğin
bir sözünü kadın nasıl algılıyor diye
tüm bunları açıklarken, bir de kadının sözleri erkek tarafından nasıl algılanıyor, buna bakalım şimdi.
Kadın erkeğe bağırıp kızdığında,
kadın erkeği yargılayıp suçladığında
erkek bilinçaltı sistemi yerle bir oluyor. Ana Yazılım sistemi çöküyor. Erkek ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü

yukarıdaki ve benzeri kadın sözleri
erkek tarafından; “Sen güvenilmez,
geri zekâlının birisin”, “Sana güvenmiyorum, her türlü kötülüğü yapacak alçağın tekisin!”, “Senden adam
olmaz, zaten adam değilsin”, “Sen
kadın düşkünü, sapığın tekisin!”,
“Sende aile sorumluluğu diye bir şey
yok!” şeklinde algılanıyor ne yazık ki.
Böylesine yargılanan, suçlanan,
ötelenen erkekten artık hayır gelmeyecektir. Çünkü müdahale doğrudan Erkeklik Ana Yazılımını hedef
almıştır. Ve saldırı başarıyla sonuçlanır: Erkeğin sistemi çöker.
İşte eşlerimizi bu şekilde biz kendi
ellerimizle, kendi dillerimizle patolojik yapıyoruz. Hasta ediyoruz. Oysa
şifa veren sözleri söylemek de elimizdeyken…
Tüm bunların aksine, erkek özerktir dedik. Özerklik duygusunu erkeğe yaşatacak olan yeryüzündeki tek

varlık sadece ve sadece kadındır, kadınıdır, eşidir, sevdiği kadınıdır. Evlilik
bu yüzden vardır. Yukarıda örneklerini verdiğim olumsuz kadın sözleri, erkeğin özerklik duygusunu çok
zedeler. Hatta erkek, özerkliğinin
tehlikeye düştüğü algısıyla evden
uzaklaşmak ister. Al sana evden soğutulan erkek modeli. Hayırlı olsun…
Özerklik duygusu onaylanan erkek,
evini çok sevecektir. Çünkü iş yerinde ve sosyal yaşamda ne kadar sorun yaşarsa yaşasın, evinde bir nevi
yarı imparatordur. Her imparator da
en çok sarayında mutludur. Kadın
okurlarım özellikle buraya çok dikkat etsinler ki; evini seven erkek karısını da seviyor demektir. Tersini de
siz düşünün, olmaz mı?
Kadınların Ana Yazılımında var olan
“oyun kabiliyeti” bu maslahat için verilmiştir. Bu ne demek şimdi?

KÖŞE YAZISI

Hürrem Sultan, bildiğiniz üzere,
Osmanlı tarihinde inanılmaz derecede etkili bir kadındır. Bu etkisinin
nedeni ise Kanuni’yi kendisine âşık
etmeyi başarmasıdır. Koskoca Kanuni, Hürrem karşısında basireti bağlanmış, sıradan bir insan olmuştur
bazı zamanlarda. Şehzade Mustafa
ve Pargalı İbrahim Paşa’nın öldürülmesinde baş aktör kuşkusuz Hürrem’dir. Bırakın Kanuni’yi, Osmanlı
İmparatorluğu’nu ve tüm siyasetini
derinden etkileyen bu kadının aslında kendisi de Kanuni’ye âşıktır. Ve
aslında aşkını hatta hayat-ı bekasını
korumak için inanılmaz entrikaları
sahneye koyan çok güçlü bir kadındır. Tarihi kaynaklarına göre güzel bir
kadın dahi olmayan, hatta çirkin bir
kadın olan Hürrem Sultan tüm bunları nasıl başarmıştı?
Kanuni sefere gittiğinde hâliyle bir-

birlerinden aylarca uzak kalırlardı. Bu
uzun ayrılıklarda mektuplaşırlardı.
Yine uzun bir sefer sırasında Hürrem, seferdeki Kanuni’ye mektup
yazar. İşte bu mektuptan bir kesit:
“(…) Sana kavuşabilmek için sabahlara kadar dua etmekteyim. Biliyorum, şu an Allah adına seferdesin.
Zafer kazanmak ve cihadı yüceltmek
için yollardasın. Muvaffak olmanı dilerim. Fakat sana kavuşmak en büyük dileğimdir. Sen; gamlı, kederli
yüreğimin tek ilacısın. (…)
(…) Yüzümü yere koyup kutsal
ayağınızın bastığı toprağı öptükten
sonra, benim devletimin güneşi ve
sermayesi sultanım, eğer bu ayrılığın
ateşine yanmış ciğeri kebap, göğsü
harap, gözü yaş dolu, gecesini gündüzünden ayırt edemeyen, özlem
denizine düşmüş, çaresiz, aşkınız ile
divane, Ferhat ile Mecnun’dan beter tutkun kölenizi sorarsanız, ne ki
sultanımdan ayrıyım. Bülbül gibi ah
ve feryadımı dinmeyip ayrılığından
(öyle) bir hâlim var ki, Hak kâfir olan
kullarına dahi vermesin. (…)”
Bu mektupta Hürrem, Kanuni’ye
özerklik duygusunu muhteşem bir
şekilde yaşatmayı başarmıştır. Oysa
Kanuni, bırakın özerk olmayı, bir Cihan Padişahıydı. Ama Osmanlı padişahıydı. Osmanlı padişahı olmak
başka, Hürrem’in yaşattığı padişahlık
duygusu bambaşkaydı.
Kadınlara sır veriyorum, hadi toplanın, işte söylüyorum:
“Erkeklere özerklik duygusunu yaşattığınızda kendisini, yarı padişah
hissedecektir. Erkekler, kendisini yarı
padişah olarak gören kadına sırılsıklam âşık olurlar.”

Selahattin YAYLAMAZ
Eğitim Uzmanı/Yazar
www.okumaokulu.com
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arihimizde oyun, entrika, zekâ,
cesaret ve ihtirasıyla nam salmış bir Hürrem Sultanımız var. Padişah Kanuni, Hürrem Sultan’dan
olma oğullarından olan Beyazıt’ı bir
iç karışıklık nedeniyle öldürmeye
karar verir. Hürrem Sultan, oğlunu
kurtarmak için Kanuni’ye “Sen ne
biçim babasın, nasıl olur da oğlunu
öldürmeyi düşünürsün?” demek yerine, “Yüksek ruhlarda kin barınmaz,
sen yüksek ruhlu bir insansın. Affet
oğlunu,” der.
Kanuni de bu sözlerden etkilenerek Beyazıt’ı affeder. Yani Hürrem
Sultan, Kanuni’nin olumlu özelliklerini ön plana çıkararak, beklenmedik
bir şekilde onun kararını değiştirmeyi başarır. Aslında Hürrem’in yaptığı,
Kanuni’nin özerklik duygularını okşamasıydı.
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HABERlER

TÜGVA İLE ÇEKMEKÖY’ÜN TANIŞMASI
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
Çekmeköy İlçe Temsilciliği tanışma
toplantısı Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı toplantı salonunda gerçekleşti. Tanışma toplantısına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, başkan yardımcıları, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş ve birim
müdürleri, TÜGVA İl Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TÜGVA Çekmeköy
İlçe Temsilcisi Mücahit Kılıç, okul
müdürleri, çok sayıda genç ve Çekmeköylü vatandaş katıldı.
Programda selamlama konuşması
yapan Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız “Bu toplantının
ilçemize hayır getirmesini diliyorum. Çekmeköy’de yüksek idealleri

olan bir gençlik istiyoruz. Vatanına
ve bayrağına sahip çıkan, geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlayacak güçlü bir gençlik hayalimiz.
Bu gençliği oluşturmak için devlet
kadar sivil toplum kuruluşlarının da
önemi büyük. Bu bakımdan vakfın
ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum,” dedi.
Toplantıya katılan vatandaşları selamlayan Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz; “Türkiye
Gençlik Vakfı millet olarak iftihar
edeceğimiz gurur duyacağımız birçok projeye çok kısa sürede imza
attı. Kısa sürede geleceğimiz için
ümit vadeden çalışmalarına şahit olduk. Bizler her gün basında gördüğümüz annesine babasına türlü hakaretler eden, devletine ve milletine

zarar veren gençler yerine, ahlaklı ilim ve irfan sahibi gençler görmek
istiyoruz. Böyle gençleri yetiştirmek
adına bu vakıflarımızın önemi son
derece büyük. Bizler belediye olarak
kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde üzerimize düşeni yerine
yetirmek için çalışıyoruz. Bu işler
gönülle olacak işler. Bu işe gönlünü
koymuş tüm gençlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum, ”dedi.
Siyasi parti temsilcileri adına söz
alan AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, “kendini gönüllülüğe,
iyiliğe adayan gençlerimizle gurur
duyuyoruz. Çalışmalarına elimizden
gelen tüm desteği vereceğimize söz
veriyor, vakfın ilçemize ve ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

TÜGVA NEDİR?
Türkiye Gençlik Vakfı, birkaç gencin inisiyatifiyle kurulmuş, merkezi
Türkiye, çalışma alanı dünya olan,
yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen “yeni nesil gençlik

vakfı”dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı
kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer
katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet
ilkelerini benimsemiş, öz güveni

yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı,
hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışma yürüten
bir vakıfdır.

GÜNCEL

İNSAN METABOLİZMASI 24 SAAT NASIL
ÇALIŞIR?
Adım adım vücut aktivitelerimiz…

Saat 02.00: İnsan vücudundaki
tüm organların dinlenme sürecine
girdiği saattir. Bu saatte karaciğer,
organlar arasında görev başında
olan tek organdır. Günlük ihtiyaca
göre de tuvalete çıkma isteğinin
neredeyse hiç olmadığı saatlerdir.
Dinlenme sürecinde olan vücudun

Saat 03.00: Metafizik ve yoğunluk
safhasıdır, bu saatlerde insan içe
dönüktür, bedensel ve ruhsal olarak karanlık bir safhadır. Düşen kan
basıncı nedeni ile nefes almak zorlaşırken aynı zamanda kan dolaşımına bağlı olan vücut ısısı da yarım
derece düşmektedir. Uyku moduna
geçmemiş kişiler üzerinde ise, bu
saatlerde melatonin hormonunun
tavan yapması nedeni ile bedenin
ruhi bunalıma girdiği saatler olarak
belirlenmiş ve intihar eğilimlerinin
bu saatlerde daha çok gerçekleştiği
saptanmıştır.
Saat 04.00: Vücut kendini yeni
güne hazırlamaya başlar. Kan basıncında yükselme ve damarlarda
gerilmeler oluşmaya başlar.
Saat 05.00: Bu saatte stres hormonu gündüz değerinin yaklaşık
altı katına çıkar. Bedenin genel anlamda dinlenme sürecinde olduğu
için böbrek üstü bezlerinin en az
çalıştığı dönemdir ve bu nedenle

nefes borusunda kasılmaların olabilmektedir. Kan basıncı ve tansiyonun en düşük olduğu saatler olması
nedeni ile ölüm riskinin en yüksek
olduğu saatlerdir. Genellikle de vücudun genel yapısı ile alakalı olarak
kadınlarda doğumlar bu saatlerde
gerçekleşmektedir.
Saat 06.00:Metabolizmamızın hareketlenmeye başladığı saattir, kortizon salgılanmasıyla organizma
uyanır. Günlük işleri için enerji ve
protein hizmete hazır olur. Kan basıncının yükselmesi ile kalp çevresindeki kasların hızlı bir şekilde kasılması nedeni ile kalp krizlerinin en
çok görüldüğü saatlerdir. Bu saatlerde vücut kortizon salgısını yaparak bütün organizmalarını uyandırır.
Kadınlar için bu saatlerin hamile
kalma şanslarının en yüksek olduğu
saatler olduğu gözlenmiştir.
Saat 07.00: Organizma uyanmıştır
ancak hala zayıftır, kas sıcaklığımızın gün içindeki en düşük olduğu
saattir ve kramp oluşma ihtimali
yüksektir. Bu saate spor yapmaktan
kaçınmalıyız. Sindirim sisteminin
çalıştığı bir saat olması sebebiyle
kalbimize ve dolaşım sistemimize
yüklenmemek için spor yerine güzel bir kahvaltı yapmalıyız. Karbonhidratlar hiç depo edilmeden direk
enerjiye çevrildiğinden kahvaltı için
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Saat 01.00: Vücudun metabolizma hızı yavaşlar ve uyku modunda
olan vücudun, acılara ve ağrılara
karşı direnç ile konsantrasyon gücü
minimum seviyeye düşer, görme
ve refleksler zayıflar. Verimliliğin ve
dikkatin en düşük olduğu saatler olduğu için çalışanlar daha çok hata
yapmaktadır ve istatistiklere göre
bu saatlerde yapılan trafik kazaları
oldukça fazladır. Çünkü vücut kendini uykuya ayarlamıştır.

da bu saatte zehirlenmelere karşı
direncin maksimum seviyede olduğu saattir. Uyumayanlarda bu saatlerde verimin minimum olduğu,
tepkilerin ve görme yeteneğinin en
düşük seviyeye indiği saatler olarak
belirlenmiştir.
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Saat 00.00: Biz uyurken vücudumuz kendini onarmaya ve yenilemeye başlar. Akşam yemeğinde aldığımız besinler hücrelerin onarımı
için kullanılır. Hücreler yenilenir ve
saçlarımız uzar. Gün içerisinde yıpranan bütün dokularımız ve hücrelerimiz uyku esnasında yenilenir.
Yenilenme sırasında da yaralarımız
daha çabuk iyileşir. Eğer bu zaman
dilimini uyku ile değerlendirmezsek
günlük yenilenme fırsatını kaçırdığımız ve yaşlanma sürecimizi hızlandırdığımız anlamına gelmektedir.
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güncel
en uygun saattir. Kortizon üretiminin
düşüşe geçtiği bu saatlerde, romatizmal ağrılarda hissedilir bir artış görülmektedir.
Saat 08.00: Nabız ve tansiyon yükselmeye başlamıştır. Uyurken yaklaşık 60 olan kalp atım sayımız uyandığımızda sağlıklı bireylerde yaklaşık
72-78 atış arasına çıkar. Çalışmamız
için gerekli olan bu kalp artışı kalp krizi riskini de artırabilir. Kahvaltı sonrası
içilen sigaralara da çok dikkat edilmesi gereken bir saattir çünkü damarlar her zamankinden daha fazla
daralmaktadır. Vücut enerjisinin en
yüksek olduğu saattir aynı zamanda
fazla miktarda hormonun salgılandığı zamandır. Gün içinde vücut ısısının en düşük olduğu saatlerdir. Aynı
zamanda hormon salgısının en yüksek olduğu saatlerdir.
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Saat 09.00: Bu saatte vücudun direnci çok yüksektir, herhangi bir
hastalıkta, iğne ya da ilaç alımının
en doğru olduğu saattir. Yan etkileri
en aza indirir. Vücut içindeki enerji
yükselişinin yaşandığı bu saatin gün
içindeki en verimli saatlerin başlangıcı olarak kabul edilir. Vücudun gün
içinde en dinç ve kuvvetli olduğu bir
saattir.
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Saat 10.00: Yapılacak sağlık kontrollerinin bu saatlerde yapılması önerilir. Çünkü, organizma faaliyetlerinin
en yüksek olduğu saatlerdir. Bu saatlerde vücudun sindirimden sonra
salgıladığı glikoz sayesinde, konsantrasyon ile düşüncenin en mantıklı ve
verimli olduğu saatlerdir.
Saat 11.00: Kalp ve dolaşım zindedir, zihinsel işlemler için en uygun
saattir. Matematiksel zekanın tavan
yaptığı saatlerdir. Fakat bağışıklık sisteminin en az çalıştığı saatler olması
nedeni ile hastalık riskinin en yüksek
olduğu saatlerdir.
Saat 12.00: Dikkatin azaldığı, uykunun bastırdığı saatlerdir. Midedeki
asit miktarı çoğalır, beyindeki kan
akımı yavaşlar. Öğle uykusu için mükemmel zaman dilimidir, istatistiklere göre öğlen uyuyanların, uyumayanlara göre doku ölümü %30 daha
azdır. Sindirim sisteminin işleminin

tamamladığı ve açlık alarmlarını vermeye başladığı saatlerdir ve vücut
dinlenme ihtiyacı duyduğu saatlerdir.
Saat 13.00: Verimliliğimiz gün ortalamasının %20 altına düşer dolayısıyla formdan düşeriz. Bütün organlar
en alt düzeyde çalışır, sadece safra
öğle yemeğini hazmetmek için çalışır. Açlık sinyallerinden sonra yenen
yemek ile metabolizma çalışmaya
başlar ve mide ve bağırsakta işlenen
besinler vücuda yayılmaya başlar. İşlem sonrasında yorulan vücut uyku
hali yansıtmaktadır. Gün içinde böbreklerin en çok çalıştığı saat olması
nedeni ile toksinlerin atıldığı saat olarak gözlenmiştir.
Saat 14.00: Vücutta ki tansiyon ve
hormon düzeyi düşer, bitkinlik görülür. Günlük enerjinin yeniden depolanmaya başladığı saattir ve acının en
az hissedildiği saatlerden de biridir.
Saat 15.00: İnsanın kendisini en
mutlu hissettiği saattir. Bu saatte kandaki şeker oranı yükselir ve mutluluk
hormonu endorfinin salgılanması en
yüksek seviyeye çıkar. Yeni işler için
enerji yeniden gelmiştir, belleğimiz
tam yerindedir. İkinci en verimlilik
dönemi yaşanır ama bu verimlilik
oranı sabahkinden daha düşüktür. .
Saat 16.00: Sabah sporunu tercih
etmeyenler için en uygun spor saatidir. Tansiyon ve dolaşım sistemimiz
egzersiz için uygundur. Kan dolaşımının en iyi olduğu ve adrenalin
seviyesinin yükseldiği saatlerdir. Spor
için en uygun saattir.
Saat 17.00: Bu saatte organların
faaliyetleri üst düzeye çıkar dolayısıyla kuvvet artar, oksijen harcanır,
böbrekler ve mesane çok çalışır, midedeki asit miktarı fazlalaşır. Ayrıca
tırnakların ve saçın en çabuk uzadığı zamandır. Kasların güçlü olduğu
saatlerdir. Organların yaptığı faaliyetlerin maksimum seviyeye ulaştığı
saatledir.
Saat 18.00: Vücutta yorgunluk başlar ve vücut akşam yemeğine kendini hazırlamaya başlar. Pankreas ve
sindirim sisteminin çok aktif olduğu
saattir. Yemekler rahatça sindirilir do-

layısıyla yemek saatidir. Mide asidinin
en yüksek olduğu saatlerdir. Gün
içinde sindirim için en işlek çalıştığı
saatlerdir.
Saat 19.00: Kan basıncı ve nabız
tembelleşir, antidepresanlar bu saatte içilirse daha fazla etki yapar. Melatonin hormonu tekrar salgılanmaya
başlar. Vücut uyku hazırlığına başlar
ve kan basıncının düştüğü saatlerdir.
Saat 20.00: Karaciğerdeki yağ düzeyi düşer ve kirli kan kalbe daha
fazla akar. Alerji astım ilaçları için
uygun bir saattir. Beyinin öğrenmek
için faaliyete geçtiği ve hafızanın iyi
saatlerdir.
Saat 21.00: Yemek yemenin en tehlikeli olduğu saattir. Sindirim işlemi
sona ermiştir ve organların günlük
görevi sona ermiştir. Bu saatten sonra yenenler midede sabaha kadar
hazmedilmez. Hazmedilmeyen bu
besinler midede çürüyecek ve zararlı
çöp halini alacaktır. Bu zararlı asitler
bağırsak ve mide mukozasına zarar
verecek ve rahatsızlıklara neden olabilecektir. Yorgunluk görülmektedir
ve gün içinde vücudun acıyı en fazla
hissettiği saatlerden biridir.
Saat 22.00: Sigara kullananlar bu
saatte son sigaralarını içmelidir. Çünkü bu saatten sonra vücudumuz nikotin gibi zehirli maddeyi vücuttan
uzaklaştıramaz. Sabah saatlerine kadar vücutta kalan bu zararlı madde
vücudu zehirler. Uyku hormonlarının
harekete geçtiği saatlerdir. Bu saatte alyuvarların aktivitesi artar, vücut
bağışıklık sistemimiz etkin çalışmaya
başlar.
Saat 23.00: Vücuttaki gün boyunca
aktif olan stres hormonunun salgılanması durur, sakinleşip rahatladığımız bir saattir. Uyku için de en ideal
saattir. Tansiyonumuz ve vücut ısımız düşmüştür. Uykuya daldığımızda
10 dakika sonra kalp atışı ve beynimizin aktiviteleri yavaşlar. Kişi 25 dakika
sonra derin uykuya geçer.

İÇİNDEKİLER

MİMAR SİNAN CAMİLERİ VE ÖYKÜLERİ

Ü

lkemizin dört bir yanında Osmanlı Dönemi’nden kalma camiler yer almaktadır. Bu camiler estetiği, zarafeti, mimarisi, özel hikayeleri ile yerli-yabancı turistlerin dikkatini çekmekte ve görenleri etkilemektedir. Camiler adlarını
çoğunlukla dönemin padişahları, diğer devlet adamları ve önemli şahsiyetlerden ya da bulunduğu yerdeki mahalle
ve köyden alırlardı. Sizlere bu camilerin dillere destan olmuş öykülerinden bir kaçını paylaşacağız. Belki de birçoğunuzun ilk defa şahit olacağı camiler ve öykülerini büyük bir keyifle okuyacağınızı umut ediyoruz.

mparatorluğun gücünü ve ihtişamını en iyi ifade eden Süleymaniye Camii Kanuni Sultan Süleyman
tarafından yaptırılmıştır. Kanuni cami
inşaatının uzun (7 yıl) sürmesinden
bir hayli rahatsız olur. Üstüne üstlük
bir de etrafta Mimar Sinan’ın caminin
içinde nargile içtiğine dair söylentiler
kulağına gelir. Nitekim kontrol için
gittiğinde caminin ortasında Sinan’ı
nargile içerken görür; “Bu ne iştir Mimarbaşı?” diye çıkışır. Mimar Sinan
nargilenin içinde tütün olmadığını
suyun fokurdama sesi ile caminin
akustiğini kontrol ettiğini söyler. Sinan’ın niyetini anlayan Kanuni ikna
olmuştur. Cami akustiğinin yanı sıra
Koca Sinan, 275 dev kandille camiyi
aydınlatmıştır. Kandillerden çıkan isin
cemaati rahatsız etmemesi ve camiye zarar vermemesi için orta kapının
üzerine yaptığı odacıkta “İs odası”
islerin toplanmasını sağlar. Kurduğu
nemlendirme sistemi sayesinde odacıkta toplanan islerden dönemin en

kaliteli mürekkebi damıtılır. Sinan bu
eserini çok sevdiğinden muhtelif yerlere devekuşu yumurtası asmak suretiyle camiyi örümcek ve akreplerden korumayı hedeflemiştir. Mimar
Sinan, “kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii’nde dört minaresiyle Kanuni’nin İstanbul’un fethinden
sonraki 4.Padişah,10 şerefe ile de 10.
Padişah olduğunu göstermiştir.
Külliyenin inşaatı devam ederken
bir gün Sinan, bir çocuğun ağlayarak
caminin etrafını dolaştığını görür ve
bunun sebebini sorar: Çocuk, minarenin tam düz olmadığını, yamuk
olduğunu söylediği için ustaların
kendisini dövdüğünü söyler. Sinan,
hemen ustaları çağırır, minarenin
tepesine kalın ve uzun bir halat sarkıtır, çocuğa da minarenin ne tarafa
doğru eğik olduğunu sorar. Çocuğun dediği yöne doğru çekmelerini
söyler. Sonra sorar “oldu mu,
düzeldi mi?”
-Evet, şimdi düzeldi, cevabını alın-

ca çekme işlemini sonlandırır ve
çocuğu memnuniyetle yolcu eder.
Şaşkınlıklarını gizleyemeyen ustalar:
“Minare yamuk değildi. Neden böle
yaptınız, hem bizim çekmemizin de
bir etkisi olmadı.” Derler. Bunun üzerine Sinan; “O daha bir çocuk, ne
söylerseniz söyleyin onun doğruları
başkadır. Bir çocuğu inandıramazsak
halkı hiç inandıramayız. Çocuk buradan dayak yiyerek gitseydi caminin
adı Süleymaniye değil de yamuk minareli cami olurdu,” der.
“Cevahir Minaresi” İran Şahı Tahmasb, cami inşaatının uzaması ve bir
süre durmasından dolayı Kanuni’ye
yardım adı altında aslında gösteriş
amaçlı elmas, yakut gibi değerli taşlar gönderir. Bu duruma öfkelenen
Kanuni caminin her taşının onun
gönderdiği değerli taşlardan daha
değerli olduğunu söyleyerek Sinan’a
verir. Sinan da bu taşları minarenin
harcına katar. Bu minareye “Cevahir
Minaresi” denmesi bu yüzdendir.
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SÜLEYMANİYE CAMİİ (1550-1557)
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SELİMİYE CAMİİ (1568-1574)

O

smanlı mimarisinin en önemli
eserlerinden biridir. Muhteşem mimarisi ve estetiği ile dünyaca ünlü mimarları bile kendisine
hayran bırakmaktadır. Rivayete göre
II. Selim, Hz. Muhammed’i (s.a.v) rüyasında görür, Peygamberin rüyada
gösterdiği yere camiyi yaptırır. Mimar Sinan inşaatta kullanacağı malzemeleri araziye yerleştirir. Temeller
atıldıktan sonra Sinan ortadan kaybolur, tam 8 yıl sonra geri döner. II.
Selim, Sinan’ın 8 yıl ortadan kaybol-

masına çok kızmıştır ve yanına çağırır Sultan Selim’in huzuruna çıkan
Sinan çok sakindir, kendinden emin
bir şekilde “Hesaplarıma göre zeminin oturması için 8 yıl gerekiyordu,”
diyerek Sultan Selim’i ikna eder. Mimar Sinan, 80 yaşında tamamladığı
Edirne Selimiye Camii için “ustalık
eserim” diyecektir.
Ters Lale
Selimiye cami içerisinde müezzin
mahfilinin mermer ayaklarından birinin altında tek bir ters lale bulun-

maktadır. Rivayete göre caminin yapıldığı yer önceden lale bahçesidir.
Bu yüzden bahçe sahibi burayı satmak istemez. Ancak daha sonra caminin içerisine lale motifi yapılması
şartıyla satmayı kabul eder. Mimar
Sinan sözünü tutar, ancak bahçe
sahibinin arsayı satarken çıkardığı
terslik/aksilik yüzünden lale motifini
ters işler. Böylece Sinan, hem sözünü tutmuş hem de mesajını iletmiş
olur.
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MİHRİMAH SULTAN CAMİİ (1540-1548)
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M

ihrimah sultan adına Üsküdar
ve Edirnekapı’da Mimar Sinan
tarafından 1540-1548 yılları arasında yapılmıştır. Mihrimah Sultan, Kanuni’nin Hürrem Sultan’nın kızıdır.
Güneş ve ay anladımdaki Mihrimah
(Mihr-ü Mah)’ın rivayete göre evleneceği iki adayı vardır. Diyarbakır Valisi
Rüstem Paşa ve Mimar Sinan… Sinan’ın daha önce evlenmiş ve 50’li
yaşlarda olması nedeniyle Mihrimah
Rüstem Paşa ile evlendirilir.
Yıllar sonra Mihrimah, Sinan’ı huzuruna çağırır ve kendi adına bir külliye yapmasını ister. Sinan’ın “Nereye
yapılmasını arzu edersiniz” sorusuna
“Yerini sen seç” diyerek cevap verir. Mimar Sinan, 1540 yılında Üsküdar’daki külliyenin temelini atar.
1548’de de tamamlar. 14 yıl sonra

Sinan’ı tekrar huzuruna çağıran Mihrimah, kendisinden bir külliye daha
yapmasını ister. Külliyenin yerini yine
Sinan belirleyecektir. İkinci Külliyeyi
İstanbul’un en yüksek tepesine, Edirnekapı surlarının dibine inşa eder. Rivayete göre Mimar Sinan, Mihrimah
Sultan’a olan aşkını tüm güzelliği ile
sanatına yansıtmıştır. Matematik dehası olan Sinan yaptığı iki külliyeye
aşkı ile ilgili sırlar gizlemiştir. İsminin
anlamına ithafen yılın sadece bir gününde, tam da Mihrimah’ın doğum
günü olan 21 martta bir caminin arka
cephesinden güneş batarken diğer
camiden ay doğmaktadır. Bu eserle birlikte bir kez daha mimar Sinan
muhteşem hesaplarına, mükemmel
derecedeki estetik ve güzellik anlayışına hayran bırakıyor.

ŞEHZADE CAMİİ (1543-1548)
diası yüzünden boğdurularak infaz
edilir. Rivayete göre Kanuni, Şehzade Mustafa’nın infazını izlemiş, daha
sonra da yasını tutmuştur. Ölene
kadar bu vicdan azabını yaşayan Kanuni, Şehzade Camii’ni her ne kadar
Şehzade Mehmet adına yaptırmış
olsa da Şehzade Mustafa’ya vakfetmiştir. Mimar Sinan’ın “çıraklık eserim” dediği Şehzade Camii, halkın
sevgisini kazanan Şehzade Mustafa
ile özdeşleşir ve onun izlerini taşır.

ŞEMSİ PAŞA (KUŞKONMAZ) CAMİİ (1580)

Şemsi Paşa’nın isteği üzerine
Mimar Sinan tarafından 1580 yılında yapılan Şemsi Paşa Camii
halk arsında daha çok Kuşkonmaz Camii olarak bilinir. Titizliği ile ünlü Şemsi Paşa, Sokullu
Mehmet Paşa ile zaman zaman
şakayla karışık atışırlarmış. Şemsi
Paşa bir gün Sokullu Mehmet Paşa’ya “Sokullu, duydum ki yaptırdığın camiyi kuşlar pislemiş.” diye
takılır. Sokullu, “Gökyüzüne açık
olan her yer kuşların pislemesine

müsaittir.” diyerek karşılık verir.
Şemsi Paşa, bir cami yaptırmak
istediğini Mimar Sinan’a söylerken Sokullu’nun, cami için verdiği cevap hep aklındadır. Sinan’a;
“Bana öyle bir cami yap ki üzerine kuşlar pislemesin,” der. Bunun
üzerine Mimar Sinan uzun bir
araştırma yapar. Sonunda Kuzey
ve Güney rüzgarlarının kesiştiği
Üsküdar sahilini tespit eder ve
Kuş Konmaz Camii’ni inşa eder.
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ca Kanuni, İstanbul’un meydanlarında şenlikler düzenletir ve şehirde
aç-susuz tek bir kişi kalmamasını
ister. Ancak Şehzade’nin hastalığı
tekrar başlar ve ilerler. Yemeden-içmeden kesilir, hatta kılıcını bile artık
taşıyamayacak kadar güçsüz kalır ve
1543 yılında 22 yaşında vefat eder.
Vefatının ardından Kanuni, Mimar
Sinan’dan oğlu adına bu camiyi yapmasını ister.
Öte yandan Şehzade Mehmet’ten
sonra tahta geçmesi beklenen Şehzade Mustafa, “tahta göz diktiği” id-
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1543 yılında Şehzade Mehmet
adına Kanun-i Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Kanuni, Mimar Sinan ve talihsiz bir şehzadenin
öyküsünü anlatmaktadır Şehzade
Camii… Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman’ın kendisinden
sonra tahta çıkmasını istediği en
sevdiği oğludur. Mehmet genç yaşında yakalandığı çiçek hastalığı sebebi ile zor günler geçirmektedir.
Muhteşem Süleyman oğlunun bu
durumuna çok üzülmektedir. Şehzade Mehmet iyileşmeye başlayın-
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BAŞKAN POYRAZ ANADOLU
YAKASI BELEDİYE BAŞKANLARINI
AĞIRLADI

nadolu Yakası Belediye Başkanları aylık koordinasyon
toplantısı
Çekmeköy’de
gerçekleştirildi.
Her ay bir ilçenin ev sahipliğinde
gerçekleşen Anadolu Yakası Belediye Başkanları Ocak ayı toplantısı
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Çekmeköy’de gerçekleşti.

Anadolu yakasının temel sorunları, yeni projeler, belediyeler arası
iş biriliği ve hizmetler gibi önemli
konuların konuşulduğu toplantıya;
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul
İl Yönetim Kurulu Üyesi Habil Yazıcı, Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye

Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şile
Belediye Başkanı Can Tabakoğlu,
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail
Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Pendik
Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin
ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek katıldı.

KÖŞE YAZISI

MATEMATİĞİ OKUMAYA
NE DERSİNİZ?

D

Asar-ı Bakiye (Salih Zeki)
‘Asar-i Bakiye adlı eserinde Salih
ZEKİ Ortaçağ İslam Dünyası’nda yapılan matematik ve astronomi çalışmalarını incelemiştir.’
Analiz ve Cebirde İlginç Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri
(Prof. Halil İ. Karakaş - Prof. İlhan
Aliyev)
Bu kitapta bulunan Analiz ve Cebir
konularındaki problemler ve çözümleri, yalnızca geleceğin matematikçilerinin değil, bu alanlarda bilgisini
sınamak isteyen herkesin ilgisini çekecek niteliktedir.’

Aşk ve Matematik (Edward Frenkel)
‘Frenkel, matematiğin evrenin akışına yön verdiğini, şekillerinin ve
eğrilerinin arkasına saklandığını, küçük atomlardan en büyük yıldızlara
kadar her şeyin dizginlerini elinde
tuttuğunu yazıyor.’

Büyük Matematikçi Ömer Hayyam (Hamit Dilgan)
‘Yazar, Ömer Hayyam’dan hareketle hem matematiğin gelişimini anlatıyor hem de Ömer Hayyamları yetiştiren toplumsal ve kültürel ortama
ilişkin önemli tarihsel saptamalarda
bulunuyor.’

Akıl Oyunları (G. Lane)
‘Zihinsel hesap ustası olan George
Lane, elinizde tuttuğunuz Akıl Oyunları kitabında matematiksel oyun
tekniklerini göstererek o gizemli
dünyaya kapı aralar.’

Bir Matematikçinin Savunması
(G. H. Hardy)
‘Matematik yalnızca bir araç mıdır?
“Gerçek Matematik” nedir? Yaratıcılık
dönemini geride bıraktığını ve artık
matematik “yapmak” yerine onun
hakkında yazmaktan başka çaresi
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Matematik okumaları

ŞUBAT 2016

aha önceki yazılarımda ‘Matematiğin korkulacak bir şey olmadığını, neden sevilmesi gerektiğini, matematiğin
bir bilim kadar aynı zamanda sanat olduğunu’ sizlere örneklerle anlatmaya çalışmıştım. Eğer ben hala sevemedim, kaygılarımdan kurtulamıyorum, “bu matematik neden var ki” diyorsanız, ufuk açıcı olması bakımından gelin bilim insanlarının; matematikçilerin düşünce yapısını, hayata ve evrene dair, kendilerine has derin bakışını
anlatan eserlerine ve söylediklerine bakalım. İşte geçmişten günümüze matematikle ilgili ilginç tespitler…
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olmadığını alçakgönüllülük ve hüzünle ifade eden İngiliz matematikçi
Hardy, bu kitabıyla, belki de yaratıcılığının en sıcak ürünlerinden birini
sunuyor!’
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Bil Bakalım (Y .B. Cheryok)
‘Bu kitaptaki 100 problem öncelikle eğlendirme amacıyla seçildi. Ama
hepsi sizlere bir şeyler de öğretecektir. Bu sorular sizi eğlendirebilir, şaşırtabilir, süründürebilir hatta yoğun
takıntılı davranışlara neden olabilir.’
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Cahit Arf : Anlamak Tutkunu Bir
Matematikçi (Akın Yılmaz / Tosun
Terzioğlu)
‘Arf Teoremi’nin babası, ‘Türk Einstein’ olarak adlandırılan matematikçi
Cahit Arf’ın hayatı, çalışmaları ve fotoğraflarının yer aldığı bir kitap.’

Herkes İçin Matematik (John Allenpaulos)
‘John Allen Paulos matematiğin
gücünü gösteren birçok ilginç örneği bir araya getiriyor.’
Hah Buldum (Martin Gardner)
‘Martin Gardner ilk bakışta çözümü
imkânsız görünen problemlere farklı
bir açıdan bakmayı öneriyor ve böylece insana “Hah, buldum!” dedirten
zihin sıçramalarıyla, kısa ve pratik
çözümlere nasıl ulaşılabildiğini gösteriyor.’
İlk Matematik Sözlüğüm (Peter
Patilla)
‘İlk Matematik Sözlüğüm’de matematikle ilgili 200’den fazla sözcük yer almaktadır. Sözlük İngilizce
öğrenmeye
yeni başlayan
çocuklar için
hem ingilizce
hem de matematik öğrenmeye yardımcı olacak
şekilde hazırlanmıştır.’
Kadın Matematikçiler
(Ercan Kumcu)
‘Yüzyıllar boyunca bütün

toplumlarda “matematik kadınlara
göre değildir” önyargısı egemen olmuştur. Kadının matematik alanında
eğitimi gerekli görülmemiş ve uygun
bulunmamıştır. Matematik okumuş
olanların birçoğu da ancak matematiğin dışında iş bulabilmişlerdir. Sayıları az da olsa, bu önyargıları aşıp
başarılı olmuş kadınlar vardır. Bunlar
çok büyük mücadeleler vererek bulundukları yerlere gelmişlerdir. Bu kitap, yüzyıllardan beri verilen bu mücadelenin öyküsüdür.’
Kim Korkar Matematikten (Nazif
Tepedelenlioğlu)
‘Matematik çoğu kişiye göre sınıf
geçmek için ezberlenmesi zorunlu
birtakım formüller, denklemler kargaşasıdır. Gerçekten öyle mi? Elbette hayır! Çünkü matematik güzeldir.
Matematik eğlendirir! Hayatınız boyunca matematikten mi korktunuz?
Öyleyse korkmadan bu kitabı okuyabilirsiniz.’
Matematiksel Düşünme (Prof.
Cemal Yıldırım)
‘Yazar matematiği teknik ya da işlemsel yanı ile değil, düşünsel yapısıyla ele almış, çözümlemelerini
okuyucuların kolayca anlayabileceği
açık ve yalın bir dille sunmuştur. Ayrıca, yetkili düşünürlerden çevrilen
10 çeviri metinle kitabın değişik boyutlar kazandığı söylenebilir.’
Mantık ve Olasılık Hikayeleri (Co-
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Matematik Masalları (A. Herscovici)
‘Karmaşa ve düzenin, uyum ile
kaosun iç içe geçtiği bir evrende
kavramakta zorlandığımız sonsuz
büyüklükteki sayıların, eski Çinlilerin
sihirli karelerinin, fraktal geometrinin, meteorolojik tahminlerin, Bermuda şeytan üçgeninin sırlarını tek
bir ağaç yaprağında ya da salyangozun sarmalında bulabileceğimiz gerçeğine ne diyeceksiniz?’

Matematik ve Doğa (Ali Nesin)
‘Matematiğin çeşitli alanlarına heyecanlı bir yolculuk yapmak isteyenler, matematiği seven ya da sevmek
isteyenler için birbirinden bağımsız
on sekiz yazıdan oluşmuş bir kitap.’

‘‘Fransız matematikçi Pierre de Fermat 1637 yılında
öyle bir matematik sorusu
sordu ki, 350 yıl boyunca bu
Matematik Bilimlerin Çimentosu soruyu hiç kimse çözemedi!
(Ali Dönmez )
Ve daha fazlası.’’
‘Soyut bir düşünce gibi algılanan
matematik olmasaydı, azlık-çokluk;
uzunluk-kısalık; büyüklük-küçüklük;
sıcaklık ve soğukluk gibi somut olayları ifade etmek epeyce güçleşirdi.
Bir yanıyla soyut olarak değerlendirilen matematiği biz, rakamların ve
formüllerin yardımıyla somut hale
getirebiliyoruz.’
Matematiğin Aydınlık Dünyası (Sinan Sertöz)
‘Matematik, hayatı dolu dolu yaşamış insanların sevinçleri, üzüntüleri,
başarı ve yenilgileriyle oluşturdukları
bir insanlık macerasıdır. Bu kitapta,
bir kısmı topraklarımızda geçen bu
büyük insanlık macerasının öyküsü-

Sayılar Kitabı (J. H. Jonway)
‘Sayılar Kitabı’nın amacı, okuyucuya herhangi bir matematik altyapısı
gerektirmeden “sayı” kelimesinin
kullanıldığı çeşitli yolları açıklamaktır.
Kitap bu işi, ders kitaplarının ve müfredatların resmiyetinden uzak bir şekilde yapıyor.’
Sıfırdan Sonsuza Matematiğin
Öyküsü (C. Waring)
‘Günümüzden 20.000 yıl önce
yaşamış insanlar asal sayı fikrini gerçekten biliyor muydu? Pisagorculara

göre sayılar hem kutsal hem de rasyoneldi!
Avrupalılar, Arap rakamlarını almasalar ekonomi, bilim ve teknolojide
büyük bir atılım yapamazdı!
Filozof R. Descartes analitik geometriyi, hasta yatağında tavanda gezen sineğin hareketlerini gözlerken
keşfetti!
Fransız matematikçi Pierre de Fermat 1637 yılında öyle bir matematik
sorusu sordu ki, 350 yıl boyunca
bu soruyu hiç kimse çözemedi! Ve
daha fazlası..’
Yaşayan Matematik (Theoni Pappos)
‘Theoni Pappas’ın arı bir dille yazdığı bu kitapta; matematiğin büyüsü
en beklenmedik yerlerde, karmaşık
formüllerin, sıkıcı denklemlerin çok
ötesinde; ağaç yapraklarında, telefon tellerinde, sanat eserlerinde, kısacası yaşamımıza ve dünyaya ait ne
varsa orada karşımıza çıkıyor.’
Bu kitapların hepsini okuduğum
söylenemez. Ama uzun zaman süren araştırma sonucu eleme yöntemiyle yukarıdaki liste oluştu. Hepsinin birbirinden güzel olduğunun
referansı internetten satış yapan en
büyük sitelerden biri. Bu durumda
bir son cümle iyi olur buraya, ‘Matematiği seviyorsanız, ya da sevmeyip
matematiği ve matematiği sevenleri,
neden sevdiklerini anlamak istiyorsanız mutlaka bu kitaplardan bir kaçını okuyun.
ŞUBAT 2016

Matematiğin Gizli Dünyası (David
Wells)
‘Sayılarla nasıl dost olabilirsiniz? Bir
toplam gördüğünüzde nasıl paniğe
kapılmaz, bu sayılarla nasıl haşır-neşir olursunuz? İşte David Wells bu
kapıyı açıyor.’

nü bulacaksınız.’

Muhammed Erol
Vatan Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
m.muhammeterol@aktifbeyin.net
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lin Bruce)
‘Matematiğin günlük yaşamla olan
kaçınılmaz ilişkisini gözler önüne seren bu kitap, karar verme yöntemlerinizi tamamen değiştirecek.’
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MECLİS ÜYELERİMİZ
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AK Parti Meclis Üyesi
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Halk tarafından seçilen halkın temsilcilerinden
AK Parti Meclis Üyesi Hacer ŞAHİN POLAT
Hacer Şahin Polat’ı tanıyabilir miyiz?
1982 Trabzon doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi
Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi ayrıca Yıldız Teknik
Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. İstanbul’un en
büyük hafriyat firması olan aile şirketimizin finansman

yönetimini sağlamaktayım. Aynı zamanda Kardeş Aile
Derneği’nin başkanlığını yürütmekteyim. Yardım kuruluşu olarak zengin ve yoksul kesimler arasında köprü
olmaya çalışıyoruz. Evliyim, bir kız çocuk annesiyim.

röportaj

Mecliste bağlı bulunduğunuz komisyonların görevi ve Çekmeköy’e hizmeti nedir?
Çekmeköy Belediye meclisinde
görev aldığım komisyonlar; Divan
Katipliği, Eğitim Kültür Gençlik ve
Spor Komisyonu, Aile ve Kadın Komisyonudur. Meclisteki her üye
Çekmeköy’ün problemleri ile ilgili

konulara çözüm bulma amacındadır. Ortak alınan kararlar dışında bağlı
bulunduğu komisyonu ilgilendiren
sorunlara da çözüm arayışı içerisindeyiz. Meclis dışında da bu görevleri
kişisel çabalarımla yerine getirmeye

çalışmaktayım. Meclisteki her üye
gibi ben de Çekmeköy’e ve Çekmeköylülere faydalı olma uğraşı içerisindeyim.

Siyasete atılımınızı ve ilerleme sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?

İstanbul’un ilk ve tek belediye kadın
basketbol takımı olan Çekmeköy Belediyesi Kadın Basketbol Takımı hedeflerine her
geçen gün emin adımlarla ilerliyor.
Takımdaki görevinizi ve hedeflerinizi
sizden dinleyebilir miyiz?
Eşimden dolayı sporla iç
içe bir yaşantı sürmekteyim. Basketbol ilgi alanım
olan ve sevdiğim bir spor
dalı. Başkanımız Ahmet
Poyraz’a bir takım kurma
fikriyle gittiğimizde sağ
olsun Başkanımız Ahmet
Poyraz ve Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel çok
ilgili davrandılar. Kulüpteki
görevim ikinci başkanlıktır,

yönetimde olmamın yanı
sıra takımımızdaki bütün
kızlarla tek tek ilgilenmekteyim. Yeni bir kulüp olmamıza rağmen başarılı
olacağımızı biliyorduk. Bu
kadar heves, azim ve ilginin sonu mutlak başarı
olacaktır. Hedefimiz kesinlikle bir üst lige çıkabilmektir.

gelen tüm çabayı sarf ederek insanlara faydalı olma mücadelesi içindeyim.
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çimlerde görev aldım, ablamın da bu
süreçte atik davranması benim için
vesile oldu diyebilirim. O dönemin
AK Parti Kadın Kolları Başkanı’nın tavsiyesiyle girdiğim bu yolda elimden
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AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte aktif olarak rol almasam da hayatımda
siyasi sürecin başladığını söyleyebilirim. Aktif olarak 2014 seçiminde
siyasete başladım. Fakat bütün se-
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Hacer Şahin Polat boş zamanlarını nasıl
değerlendirir?
Boş zamanımın olduğunu söylemek çok
güç. İşlerin ve kulübün hızlı temposuna ayak
uydurmak neredeyse bütün vaktimi alıyor.
Sadece şunu söyleyebilirim; bulduğum her
fırsatı çocuğumla değerlendirmeye ve ailemle
kaliteli zaman geçirmeye çalışırım. Bunun
dışında tüm vaktim yoğunluk içerisinde dolu
dolu geçiyor. Zaten yaptığım işlerin hepsini
severek ve ilgiliyle yürüttüğüm için eğlenmek
için ayrıca bir zamana ihtiyaç duymuyorum.
Çalışmanın sonucu başarı olunca da keyifle
yaptığım işlere daha sıkı sarılıyorum.

Çalışma temponuz oldukça yoğun,
bu durumda aile ve iş yaşantınızı nasıl
dengede tutuyorsunuz?
Mümkün olduğunca boş zamanlarımızı birbirimize göre ayarlıyoruz. Mesela eşimle mesai
saatlerimiz zıt olduğu için aradaki boşluktan
faydalanarak mutlaka birlikte yemek yemeğe
çalışırız. Daha sonra eve gittiğim zaman tüm vaktimi çocuğuma ayırırım. Aile-iş dengesini sağlamak zor ama imkansız değildir. İsteseydim fazlaca boş zamana sahip ola-

bileceğim bir hayatı seçebilirdim. Fakat annem bizi hep
“siz verimli çocuklarsınız sakın tek bir işle uğraşmayın”
diyerek yetiştirdi. Bu sebeple faydalı olabileceğimi bildiğim bir işte geri durmadım ve yorulmadım.

Kadınlara yönelik ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Hemcinslerinizle ilgili projeleriniz neler?
Erkekleri yeterince temsil eden insanın var olduğunu düşünüyorum.
O yüzden kadınları temsil etmek için
çalışıyorum. Kardeş Aile Derneği’nde imkan ölçüsünde zor durumdaki
kadınlara yardım etmeye çalışıyoruz.
Basketbol kulübünün amaçlarından
biri de kız çocuklarının kaliteli zaman
geçirmesidir. Herkese örnek olmak,
gençlerimizi spor dallarından en

azından birine teşvik etmek, zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri asıl gayemizdir. Kendi adıma
yaptığım işlerde sürekliliği olabilecek
şekilde ilerlemeye çalışıyorum. İleride bu işlerin içerisinde olmasam
bile temelini attığımız bu projelerin
devam etmesi ve insanların bunlardan faydalanabilmesi benim için çok
önemli. Ayrıca kişisel sosyal sorum-

luluk bazında sessiz sedasız ihtiyaç
sahibi ailelerle birebir ilgilenmeye
çalışmaktayım. Bu durumu çok fazla
dillendirmek, tabiri caizse reklamını yapmak taraftarı değilim. Maddi
yardımı belediyeler zaten yapmakta
fakat kadınların ve özellikle çocukların sevgiye ilgiliye ihtiyacı var. Bunun
içinde o insanlara vakit ayrılması gerektiğini düşünmekteyim.
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Annelik yoğun ilgi ister. “Annelik mi kariyer mi” tartışmasına nasıl bakıyorsunuz?
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Annelik başlı başına çok büyük sorumluluk gerektiren bir iştir. Ama ben
çocuğumu hayatımdan ve işimden
ayrı tutmuyorum. Kızım hep kucağımdadır, ofisimde bile onun ayrı
yeri vardır. Gelebileceği her yere kı-

zımı götürürüm, benimle birlikte geçireceği vakti maksimum seviyede
tutmaya çalışırım. İş hayatında aktif
biri olabilirim fakat bu durum çocuğumu evde yalnız veya bir başkasıyla
bırakacağım anlamına gelmez. Kızım

gelişme çağında ve bana en çok ihtiyaç duyacağı bir dönemde. Onun
yanında olmalıyım, yanında olmak
için her şeyi yapmalıyım. Bir kadının
en önemli görevi anneliktir.

Sizce Çekmeköy’ün gelişmesindeki paradigma neyin üzerine kurulmalıdır? Sağlıklı bir kentleşme nasıl
şekillenmelidir?
Çekmeköy fiziksel yapısı itibariyle
muhteşem bir yer. İlçemiz hızlı bir
şekilde gelişirken, Çekmeköy’ün
oluşumunu, doğallığını bozmamak asıl gaye olmalıdır.
Anadolu Yakası’nda butik bir ilçeyiz ve bol yeşillik içerisindeyiz.
Kentleşmede bu durumun korunması gerektiğini düşünüyorum.

Ropörtaj

Soner KARTAL

haberler

ŞEFFAF MUTFAK DENETİMLERİ BAŞLADI
80 soruluk kontrol listesi ile üzerinden yapılan denetimde, alt yapı ve
ekipman yönetimi, personel hijyeni
ve sağlık, zararlı mücadelesi, temizlik sanitasyon ve çapraz bulaşmanın
önlenmesi, depolama muhafaza,
üretim-hazırlık uygulamaları ve müşteri kullanım alanları başlıkları altında
değerlendirmeler yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yüzde 80
oranında başarı elde eden işletmelere, “Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler” projesinin güven veren

sertifikası ve bayrağı teslim edilecek.
Bayrak almaya hak kazanan işletmelere 3 ayda bir kez takip denetimleri
yapılarak, işletmelerin asgari teknik
ve hijyenik şartlarının uygunluğunun
takibi sağlanacak. Bayrak aldıktan
sonra gerekli şartları yerine getirmediği tespit edilen işletmelerden Şeffaf
Mutfak Bayrağı ve sertifikası geri alınacak. Bayrağı geri alınan işletme bir
yıl süre ile projeye tekrar dahil olamayacak.
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ekmeköy Belediyesi ve Sealed Air iş birliği ile başlatılan
Şeffaf Mutfak projesine gönüllü olarak katılan işletmelerin denetim ziyaretleri başladı. Proje için
kurulan özel ekipler, ilk olarak Taşdelen’deki Kahve Durağını ziyaret
etti. Proje denetimleri için hazırlanan
özel kontrol listesi üzerinden yapılan
incelemelerde, her soru için belirlenen puanlar işletme hanesine yazıldı.
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Çekmeköy Belediyesi ve Sealed Air tarafından hayata geçirilen Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler
projesi kapsamında işletme denetimleri başladı.
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2 ŞİİR 1 ŞAİR

2 Şiir 1 Şair
Taş Gazeli
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1946 yılında Kahramanmaraş’ın Sarımollalı köyünde
dünyaya gelen şair Osman
Sarı, 1973 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Akademi hayatına devam eden Sarı,
bu esnada şiirlerini yazmaya
devam etmiştir. Şiirleri Defne,
Gonca, Edebiyat, Diriliş, Mavera, İlim ve Sanat dergilerinde yayınlanmıştır.
Fikir dünyasının gelişmesinde Sezai Karakoç ile Necip
Fazıl’ın son derece etkili olduğunu ifade eden Osman
Sarı, bu isimlerle ilgili anılarını hala hafızasında canlı tutar. Şairin hem ruhumu hem
üslubumu derinden etkiledi
dediği Necip Fazıl ile ilk karşılaşması gençlik yıllarında
olur. İstanbul’a Necip Fazıl’ı
görmek için gelir. Necip Fazıl
da genç şairi dizine oturtarak
nasihatlerde bulunur.
Fikir dünyasının gelişmesinde etkili bir diğer isim olan
Sezai Karakoç ile de hala
bağlarını
sürdürmektedir.
Sezai Karakoç’un da olduğu haftalık edebi toplantılara
katılan şair, Sezai Karakoç’un
bulunduğu manevi ortamların onu beslediğini söylüyor.
Az ama öz yazan şairi bizlere tanıtan Önden Giden
Atlılar şiiri, ilk kez 1992 yılında
İlim ve Sanat Dergisi’nde yayınlanır.

Taş taş değil bağrındır taş senin
Nereni nasıl yaksın söyle bu ateş senin
Bir katılıktır dinamit söker mi yürekleri
Başın bir kez bu kalbe çarpmasın ey taş senin
Kazmayı kayalara değil kalplere vur ey
Ferhat niçindir kırdığın bunca taş senin
Anne seninle bağrın döğer gider mi acı
Hanidir Ferhad’dan aldığın ders taş senin
Sen de mi taşla bir oldun ey sevgili
İşitmez oldun beni kalbin taşdan taş senin
Ölüm sendendir bana nedir taşlamak beni
Bana güldür çiçektir attığın her taş senin
Gözünü dikme taşa işte parça parçadır
Şimşektir bir bakışın dayanır mı taş senin
Deprem değildir dağı ve beni sarsan
Bir bakışın komaz taş üstünde taş senin
Niçin çıktın dağlara evren çöl oldu leyla
Topuğun öpmek için toz oldu dağ taş senin

II.

Taş taş değil bağrındır taş senin
Nereni nasıl yaksın söyle bu ateş senin
Ülkendir taş ve beton bu yanlışkent
Her gün bir yanın biraz daha taş senin
Taş alanlarıdır taş insanları taşır bir
Nereye gelsen ey aşk karşında bu taş senin
Uygarlığı taşla taşımak çağlar üzre
Kolların bu denli güçlü müdür senin
Bir taş devridir ama bağışla beni
Niçin bunca geldim üstüne ey taş senin
Bir İbrahim bıçağı ikiye biçer taşı
Sevgili nasıl kırdı kutlu dişin taş senin

III.

Bir bir yürürlükten kaldırılıp çürümüş devrimleri
En gürbüz bir devrimi dikmek yerine taş senin
Nereye koysam seni söyle ey yüreğim
Bir gün beni ele verir bu güçlü atış senin

‘‘

Önlerinde okyanus
Kızgın bir çöl arkada
Asıl içlerindedir
Zaptedilmez bir deniz
Önden giden atlılar
Sarı bu şiiri yazarken İslam’ın yayılışında
Peygamberimizin çağırıp görev verdiği üç
sahabeden ilham alır.

Kurşun Gazeli
Savaşa girdin kalbim bin yara
aldı beni
Ne denli acı varsa aradı buldu beni
Seni bir bomba gibi taşımak
bu göğüste
Bir Ebubekir kıldı bir Ömer
kıldı beni
Kurmak bize düştü bu kalbi
sökülmüş çağı
Buyruk en ağır yükün altına
saldı beni
Atıldık kurşun gibi kentin
alanlarına
Bir kaç put ve taş gördü
birden irkildi beni
Parça parça bir yürek delik
deşik bir bağır
Bir beş değil sevgili bin kurşun deldi beni
Bir de bakışlarındır kurşun
gözlerin senin
Kılı kıpırdamadı el gördü
geldi beni
Yine seni özlemek birikti bir
dağ gibi
Ve yürüdü üstüme altına aldı
beni
Bir katılık döşenmiş upuzun
bulvarlara
Adım atar atmaz bir donma
aldı beni
Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm
Ne görebildi kimse ne anlayabildi beni
Ve put alanlarından geçtim
İbrahim gibi
Bir savaş bildi beni bir eylem
bildi beni
Hazırlayan - Deniz BİNİCİ

haberler

Ahmet POYRAZ
Dur Durak Bilmiyor

tür merkezleri yıl boyunca BELNET
ve Kütüphanelerde 7’den 70’e vatandaşları ağırlamaya devam ediyoruz.
Sizlere kaliteli hizmet sunmak eğitim
ve öğretiminize bir nebze katkıda
bulunabilmek için çalışmalarımıza
devam edeceğiz,” dedi.
ŞUBAT 2016

Poyraz, hafta boyunca vatandaşları
mahallelerinde ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyor.
Başkan Poyraz Hamidiye Kültür
Merkezi’nde belediye hizmetlerinden faydalanan öğrencilerle sohbet
etti. Gençlere eğitimler ve faaliyetler
konusunda memnuniyetlerini soran
Başkan Poyraz, “ Bilgi evleri ve kül-
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz Hamidiye Kültür Merkezi’ni
ziyaret ederek kurumda eğitim gören öğrencilerle hasbihal etti, sorunlarını dinledi.
Belediyede vatandaşları ağırlayan,
sosyal medyadan 24 saat boyunca
vatandaşlarla etkileşim halinde olan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
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RöPORTAJ
Son günlerde Türkiye’nin gündemine
düşen “ üvey anne dehşeti” herkesin
yüreğini dağladı. Çekmeköy2023 ekibi olarak biz de olaya duyarsız kalamadık ve Çekmeköy’ün sesi olmak
için sokağa sorduk; “Çevremizde
gizli/açık olarak uygulanan çocuğa
şiddeti nasıl engelleyebiliriz? Aile,
çocuğunu eğitirken ve disipline
ederken nasıl bir yol izlemeli, nelere
dikkat etmelidir?”

İsmail Ayyıldız
35 Yaşında

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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epimiz
anne-babayız
veya anne-baba adaylarıyız. Kim şiddet görerek
eğitilebilir ki? Ya da hangimiz
çocuk veya yetişkin, sürekli
şiddet ortamı içerisindeyken
sağlıklı bir hayat sürdürebiliriz? Hiçbir çocuk, hiçbir insan
kötü muameleyi hak etmez.
Bunu hak gören aynayı kendisine çevirmeli ve nasıl bir
insan olduğunu sorgulamalıdır. Çocuklar sevgi ile büyür,
ilgi ile büyür. Hak ettikleri
muamele de budur. Ancak
bu şekilde ayakları üstünde
güvenle durabilen, insanlığa
faydalı olabilen bir birey yetiştirebiliriz. Çocuğuna şiddet
uygulayan aileler sadece çocuğa değil kendilerine de zarar verirler.

Musa Zurnacı
16 Yaşında

H

er anne-baba çocuğunun üstünde eşit haklara
sahiptir. Çocuklarının sorumluluğunu tek kişinin üstüne
yüklememelidir.
Ebeveyn
olarak çocuğu için örnek birer insan olmalı ve çocuklar
doğru davranış kalıpları ile
büyütülmelidir. Bunun aksi
bir duruma şahit olan aileler
duyarlı bir vatandaş olarak
önce çocuğuna şiddet uygulayan insanlarla görüşmeli
şiddettin çözüm olmadığını
anlatmalıdır. Konuşmanın işe
yaramadığı durumlarda çocukların iyiliği için gerekli kurumlara durumu bildirmeli ve
konun takipçisi olmalıdır.

Mustafa Tunç
50 Yaşında

Ş

iddet hiçbir şeyin çözümü değildir, hele hele
küçücük bir yavruya uygulanan şiddet vicdansızlıktır.
İnsani duygulardan yoksun
olan, iletişim kuramayan kişiler şiddete başvururlar. Bu
duruma şahit olduğumuz
anda elimizden gelen tüm
çabayı göstererek engellememiz gerekir. Geleceğimiz
olan çocuklarımıza şiddet
uygulayarak sağlıklı birer anne-baba olamayız. Onlara
doğruyu yanlışı göstererek,
izah ederek anlatmamız gerekir. Kötü muamele yapılarak
çocuk eğitilmez; her şeyden
korkan, sindirilmiş ve ileride
başı sıkıştığı ilk anda şiddete

röportaj
her mahallede bütçeyi zorlamayacak ve doğru eğitim
uygulayan anaokulları kurulmalıdır.

Figen Aytolun
56 Yaşında

Mine Aydın
36 Yaşında

Toplumumuzda ‘kol kırılır
yen içinde kalır’ düşüncesiyle
aile içi şiddetlerin çoğu gizli
kalmaktadır. Bunun için çevremize karşı dikkatli ve duyarlı olmak zorundayız. Gizlenen bir şiddeti fark ettiğimiz
anda kişisel olarak müdahale
edemesek bile gerekli kurumlara durumu bildirmemiz
gerekmektedir. Çünkü aile
içerisindeki şiddet çoğu kişi
tarafından normal veya gizlenmesi gereken bir durum
olarak görülmektedir. Çocuk
yetiştirme üzerine kurslara
gidilmeli, kitap okunmalı ve
gerekli bilgi birikimi sağlanmalıdır. Herhangi bir şiddet
uygulanan çocuğun ileride
potansiyel bir suçlu olabileceğini, sorunlarını şiddetle
çözmek isteyeceği bir birey
haline gelebileceğini aileler
bilmeli ve adımlarını buna
göre atmalıdır. Bilinçsizlikle
aileler çocuklarının hayatını
karartmamalıdır. Doğru bir
eğitim için en başta ev içerisinde sadece çocuğa değil
hiç kimseye şiddet uygulanmamalıdır. Şiddetin hak edilecek bir şey olmadığı böyle bir
durumda kendisini koruması
gerektiği çocuğa anlatılmalıdır. Eğitimli, kitap okumayı

Çocuğa şiddet olayı ile karşılaştığımızda bireysel olarak
müdahale etmek her zaman
olumlu sonuç vermeyebilir.
Fakat bu yapılacak hiçbir şey
olmadığı anlamına gelmemektedir. O çocuğun kim
olduğunu, ailesini ve okulunu
araştırabiliriz. Konudan gerekli kurumları ve öğretmenlerini haberdar edebiliriz. Bu
şekilde çocuğu korkutmadan
gerekirse psikolojik destekle
koruyabiliriz.
Aile çocuğu özgüveni olacak bir şekilde yetiştirmelidir.
Çocukların kendilerine güveni olursa şiddet gördüğünde
bir nebze de olsa haklarını savunabilmektedir. Anne/babanın çocuğuna eğitim verirken
öğretmek istediği şeyi konuşarak ve davranışlarıyla destekleyerek öğretmesi gerekir.
Sadece söylemekle olmaz
yaşatmak da gerekir. Örneğin
çocuğunun kitap okumasını
istiyorsa kendisi çocuğunun
yanında kitap okumalı ve bu
davranışın doğru olduğunu
aşılaması gerekmektedir. Çocuk yetiştirmenin en kolay ve
doğru yolunun bu olduğunu
düşünüyorum.

İlkyaz Korkmaz
25 Yaşında
Çocuğa şiddet uygulandığına tanık olursak ve müdahale
etmezsek vicdanımızı sorgulamamız gerekir. Şiddeti
uygulayan kişi öz anne/baba
ise çocuğun kesinlikle o aileden alınıp devlet kurumlarına
teslim edilmesi gerektiğine
inanıyorum. Üçüncü şahıslardan; bakıcı, üvey anne veya
akrabalardan bir şiddet uygulanıyorsa çocuğun daha huzurlu bir ortamda yetişmesi
için şiddet uygulayan kişilerden uzaklaştırılması, sadece
öz anne/babanın bakımına
verilmesi gerekir. Oluşturulan huzur ortamının maddi
nedenlerle bozulmaması için
anne/babanın tam anlamıyla
çocuklarıyla
ilgilenebilmesi için devletimizden maddi
destek alması gerekir. Çünkü
anne eğer çalışmak zorundaysa çocuğunu ya bakıcıya
ya da anneanneye/babaanneye bırakmak durumunda
kalıyor. Çocukların düzgün
bir birey olarak yetişmesini
istiyorsak anneler için her
iş yerinde kreş açılmalı veya

ŞUBAT 2016

seven ve bilinçli bir vatandaş
olmak görev değil hayatın bir
parçası olmalı ve çocuk bunu
ailesinden görerek öğrenmelidir. Ancak bu şekilde donanımlı ve şiddet yanlısı olmayan insan yetiştirilebilir.
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başvuran bir birey haline gelir. Lütfen kimse çocuğunu
bu şekilde yetiştirmesin .
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Fikret Bayar
48 Yaşında
Bu tür olaylara şahit olduğunuzda elinizden çok fazla bir
şey gelmiyor aslında. Yapılabilecek en güzel şey gerekli
kurumları konuyla ilgili haberdar etmektir. Çocuk eğitimi
anne/baba ile başlar ve okuldaki öğrenim ile devam eder.
Bir çocuk aileden ne görürse
onu uygular. Şiddete eğilimli
bir insan yetiştirmek istemiyorsak bebeklikten itibaren
çocuğumuzu şiddetten uzak
tutmalıyız. Çünkü anne/baba
sorunlarının çözümü için
nasıl bir yol izliyorsa çocukta
ileride o yollara başvuracaktır.

gerekmektedir. Caydırıcı cezalarla aile çocuğuna istediği gibi davranamayacağını
bilmeli çocuğunu disipline
etmek için şiddet uygulamak
yerine konuşmayı öğrenmelidir. Şiddetin uygulandığı bir
çocuğun devlete teslim edilmesi ve bu kurumların tam
anlamıyla şeffaflaşması gerektiğine inanıyorum. Devletimiz çocuk yetiştirme ile ilgili
sert düzenlemeler yaparsa
hiçbir anne baba veya yakınları kendisini koruyamayan
masum çocuklara şiddet uygulayamaz, aksi takdirde çocuğunun elinden alınacağını
ve kendisinin de cezalandırılacağını bilir.

Kadir Tanrıverdi
23 Yaşında

Sevim Öztürk
61 Yaşında
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Sultan Aydın
47 Yaşında

Ç

ocuğa uygulanan şiddetin engellenebilmesi
için devletimizin, Aile ve Politikalar Bakanlığı’nın konuyla
ilgili çalışmalarını artırması

veyn ilişkisiyle devam eder.
Tüm bu süreç boyunca disiplin şart, evlatlarımızı tam
anlamıyla serbest bırakmanın
doğru olduğunu düşünmüyorum. Disiplin için izleyeceğimiz yol; doğru iletişim
kurmak, herhangi bir şeyin
yararını ve zararını çocuğa
aktarmaktır.

ocukları şiddetten en
başta ülkemizin kanunları korumalıdır. Şiddete şahit
olsak bile insanlar aile ilişkilerini gizliyor ve kimseyi karıştırmıyorlar. Bireysel olarak kalıcı
bir şekilde engelleyemeyeceğimiz durumlar oluyor.
Bir müdahale olduğu zaman
suçlu olarak müdahale eden
kişiyi görüyorlar ve işler daha
kötüye gidiyor. Doğru olan
örnek aile olarak çevremizdekilere yol göstermektir ve
çocuğa şiddet uygulanıyorsa
bunu gerekli kurumlara iletmektir.
Çocuk eğitimi önce evde,
anne-babada başlar. Daha
sonra okulda öğretmen-ebe-

İslamiyet’in hakim olduğu
bir toplumda yaşıyoruz ve
İslamiyet hoşgörü dinidir.
Çocuğumuzu da bu bilinçle
yetiştirmeliyiz. Her çocuk bir
hamurdur, nasıl yoğurursak
bize karşılığı o şekilde olacaktır. Çocukları hoşgörüyle,
sabırla, empatiyle yetiştirirsek ve onların da bir birey
olduğunu idrak edebilirsek
topluma sağlıklı bir insan yetiştirmiş oluruz. Şiddete başvurmak çözüm değil sorunların temelidir. Anne/babalar
bunu bilmeli ve çocuklarına
eğitim verirken başvuracağı
yolları bu şekilde seçmelidir.
Çünkü eğitim ailede, ev içerisindeki ortamda başlar, hiçbir çocuk şiddeti hak etmez
çocuğa uygulanan şiddet sadece anne/babaların bilinçsizliği ve vicdanlarının eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Röportaj: Ömer İSLAM

haberler

ENGELSİZLER OCAKBAŞINDAYDI...
başlayan programda jüri üyeleri ve
konuklar yemeklerin tadına bakarak,
dereceye girenleri belirlediler. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, başarmak için “hiçbir engel yok”
mesajı verildi.
Çekmeköy Kent Konseyi Başkanı
Hatice Sıraç, jüri başkanlığı yaparak
projeye destek veren TAŞFED Başkanı Yalçın Manav’a teşekkür çiçeği
takdim etti.

ŞUBAT 2016

kendilerini gösteren engelli bireylerin mutfak konusunda da iddialı oldukları, yaptıkları yemeklerle gözler
önüne serildi.
Çekmeköy Kent Konseyi Başkanı
Hatice Sıraç’ın ev sahipliği yaptığı yarışma programına; Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve başkan yardımcıları katıldılar.
Protokol üyelerinin konuşmalarıyla
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Ç

ekmeköy Kent Konseyi
tarafından
düzenlenen
Engelsiz Yemek Yarışması’nda birbirinden lezzetli
yemekler sunuldu.
Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Engelsiz Yemek Yarışması” Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde
yapılan sunum etkinliği ile gerçekleşti. Çekmeköy’de yaşayan engellilerin
ve ailelerin katıldığı yemek yarışmasında, sosyal hayatın her alanında
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ÇEKMEKÖY2023 DERGİSİ
1. SOSYAL FARKINDALIK ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

54

güncel

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
ev sahipliğinde yapılan Çekmeköy2023 Dergisi
1. Sosyal Farkındalık Ödül töreninde, sanat ve medya
dünyasının “enlerine” ödülleri takdim edildi
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Çekmeköy Belediyesi’nin aylık olarak yayımladığı Çekmeköy2023 Dergisi’nin “1. Sosyal Farkındalık Ödülleri” sahiplerini buldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı gecede, sanat ve medya dünyasının
sevilen isimleri bir araya geldi. Çekmeköy 2023 1. Sosyal Farkındalık Ödül Töreni’nde, alanlarında “sosyal farkındalık”
için çaba gösteren 21 kişiye ödül verildi.
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Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde yapılan ödül töreninde Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Şansal Büyüka’ya “Yaşam Boyu Onur Ödülü” verildi. En İyi Sosyal Proje dalında “Çocuklar Gülsün Diye” projesi ile Gülben Ergen ödüle layık görüldü. Gülben; “Bu anlamlı ödülü çocuklar adına alıyorum ve çok mutluyum,” dedi.
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1. SOSYAL
FARKINDALIK ÖDÜL
GECESİ

İÇİNDEKİLER
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‘‘ Cumhurbaşkanlığı
büyük ödülünü müzik alanında bana verdiklerinde
ifade etmiştim.
Sayın Cumhurbaşkanımız
bu konuda bakanlığımızla
gerekli görüşmeyi yaptı.
Bizim konumuzla ilgili ve
sanatla ilgili
konuyu önemseyerek
harekete geçirdi. Şu anda
camiamız büyük bir
şevkle daha iyi olmak
adına projeler hazırlıyor. Bakanlığımız da AB
müktesebatına uyum
çalışmalarını sürdürüyor.
Önümüzdeki günlerde
sanıyorum, sanatla
ilgili konularımız daha iyi
olacak ve sorunlarımız
aşılacak.”
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Orhan Gencebay’a ödülünü oğlu ve kızları ile birlikte takdim
etti. Gencebay, ödül alanları da verenleri de kutladığını belirterek, “Hak edilerek alınan ödül çok değerlidir.
Çok güzel bir gece, ödüller motive eder insanı, mutlu eder. Sayın Belediye Başkanı ödülü bana ailece
verdi. Çok mutluyum,” dedi. Müzik piyasasının zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Gencebay şunları
söyledi:
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“Yaşam Boyu Onur Ödülü” alan
sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, her
ödülün sorumluluk getirdiğine dikkat
çekerek, “Yaşamın her alanının, özellikle büyük şehirde oturan biz yurttaşların sosyal farkındalığının artması
gerekiyor,” ifadesini kullandı.
“Yaşam Boyu Onur Ödülü” alan bir
diğer isim de spor dünyasının ünlü
ismi Şansal Büyüka oldu. Bu kadar
değerli sanatçının arasında olmaktan
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onur duyduğunu belirten Büyüka;
“Ben bir Çekmeköy komşusuyum,
çok sık gidip gelirim. Gelişmişliğin
bu kadar fark edildiği bir ilçeyi İstanbul’da inanın rastlamadım. Bu gelişimi gözlerimle görerek şahit oldum,
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.
Geceye AK Parti Milletvekili Belma
Satır, Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, İstanbul Büyükşehir

Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet
Selamet, AK Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Celal Erdoğan, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları
Şenol Çetin, Fatih Sırmacı, Şahmettin Yüksel, Ahmet Epli ve Latif Coşar
katıldı.

güncel
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tajlar yaptık. Sonunda da istedik ki,
hem baş sayfasını paylaştığımız sanatçılarımızla hem de bölgemizdeki
insanlarımızla böyle bir ödül töreni
yaparak bunu taçlandıralım. Hem
Çekmeköyümüzü daha iyi tanıtma
adına hem de bir ‘sosyal farkındalık
oluşturanlara dikkat çekme’ adına bu
çalışmayı yaptık. Gerek fiziki gerekse
manevi açıdan sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladığımız çalışmalarımıza verdiğiniz destek ve teşrifleriniz
için hepinize teşekkür ediyorum,”
dedi.
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Yüksel; “ Bir yılı geride bırakan dergiye, başkanımız Ahmet Poyraz başta
olmak üzere verdikleri destek için
herkese teşekkür ediyorum,” dedi.
Ev sahibi olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, yaptığı
selamlama konuşmasında, “Çekmeköy2023” dergisinin kültür-sanat
içerikli bir dergi olduğunu söyledi.
Proje için heyecanlı olduklarını aktaran Poyraz, “Siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz ve sanatçılarımızla
bu dergide gerçekten çok faydalı,
bölgemize de yarar sağlayan röpor-
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Yıl boyunca dergiye konuk olan ve
“sosyal farkındalık ödüllerini” alan
ünlüleri buluşturan geceye; Orhan
Gencebay, Hülya Koçyiğit, Gülben
Ergen, Şansal Büyüka, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Cem Öğretir,
Kubat, Gezegen Mehmet, Afrikalı Ali,
Irmak Atuk, Ahmet Selçuk İlkan, Bilgehan Demir, İpek Açar, Salih Keçeci
gibi pek çok ünlü isim katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Çekmeköy 2023 Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Şahmettin

59

güncel

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

ŞUBAT 2016

Gecede Ödül Alanlar
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“ En İyi Fantazi Arabesk Sanatçısı”
ödülünü Cengiz Kurtoğlu’na İstanbul
Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili
Ahmet Selamet takdim etti.
Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr.
Kadir Topbaş’ın selamını getirdiğini,
rahatsız olduğundan katılamadığını belirten Ahmet Selamet, pek çok
dergi gibi Çekmeköy2023 dergisinin
de kendilerine geldiğini fakat bakıp
geçtiğini ancak; “Şimdi görüyorum

ki, çok farkındalık oluşturmuş, tebrik
ediyorum” dedi.
“En İyi Haber Spikeri Ödülü” ATV
Ana Haber spikeri Cem Öğretir’in
oldu. Ödülünü, Çekmeköy Belediye Meclis Başkan Vekili Selamet
Aygün’den alan Cem Öğretir, “ Her
akşam ‘haberin merkezi ATV haber
merkezinden’ sloganıyla açıyoruz
bültenimizi, ama bu slogan öylesine
söylenmiş bir slogan değil. Emek içe-

rikli olması önemli. Dolayısıyla sosyal
farkındalığın en önünde duran insanlardan biriyim ekibimle birlikte. Bu
emeği fark ettiğiniz için sizlere çok
teşekkür ediyorum. Çekmeköy2023
dergisini inceledim. Gerçekten bir
medya kuruluşunun çıkardığı dergiden hiçbir eksiği yok, ellerinize sağlık,” dedi.

güncel
tafa Ceceli; “Çekmeköy2023 dergisini Soner Kartal vasıtasıyla tanıdım.
Bu ayki sayısında geniş bir röportajım
yer aldı ve kapak konusu oldum, çok
teşekkür ediyorum,” dedi.
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“En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.
“En İyi Albüm” dalında ödüle layık
görülen isim, “Aşk İçin Gelmişiz” albümüyle Mustafa Ceceli oldu. Ödülünü, AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Celal Erdoğan’ın takdim ettiği Mus-

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

“En İyi TV Dizisi” ödülünü TRT’de
yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” alırken,
dizinin başrol oyuncularından Esra
Bilgiç “En İyi Kadın Dizi Oyuncusu”,
TRT’nin bir başka dizisi “Filinta’nın
başrol oyuncusu Onur Tuna ise
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“En İyi Sanat Müziği Sanatçısı” Muazzez Ersoy, “En İyi Müzik Grubu”
ise Athena oldu.
“En İyi Halk Müziği Sanatçısı” dalında Kubat ödüle değer bulundu. ‘Sosyal Farkındalık Ödülü’ söylemini çok
beğendiğini, bunda emeği olanları
kutladığını söyleyen Kubat; “Buraya
gelirken röportaj verdiğim arkadaş
farklı olduğumu söyledi, ben de fark-
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lı olmadığımın farkında olduğumu
söyledim. Bu farkındalıkla emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum,”
dedi.
“En Başarılı Televizyoncu” dalında
Acun İlıcalı ödülün sahibi olurken,
“En İyi Kadın Kuşak Programı” alanında ‘Evrim Akın İle Ev Kuşu’, “En İyi
Spor Programı” dalında ‘Yüzde yüz
Futbol”, “En iyi Magazin Programı”

alanında ‘Magazin 8’. Ödülü, Programın sunucusu Irmak Atuk aldı. “En
İyi TV Show Programı” dalında ise
“Üç Adam” ödüle hak kazandı. “En
İyi Müzik Kanalı” dalında ‘Kral TV adına Gezegen Mehmet ödül alırken,
“En İyi Radyo Programcısı” dalında
ise Afrikalı Ali ödüle layık görüldü.
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VE ALLAH İNSANI YARATTI…

70

Ne çok tuzak var insan için… Düşüncelerimiz, dikkatlerimiz her an yeni bir haberle çalkalanmakta, tam bir konu
üzerinde yoğunlaşmışken yeni bir gelişme başka bir yerlere götürebiliyor bizi… Oysa ne çok ihtiyacımız var derinleşmeye, kendimizle hesaplaşmaya…
Yaratılışla birlikte düşünüldüğünde vahyin aydınlığında
ne kadar özgürdür insan. Zira varlık aleminin son fakat en
şerefli halkasıdır insan. Ancak bu onurlu durumun korunması belli bir çabaya ve gayrete bağlıdır. Diğer bir ifadeyle; gözünü istikametinden başka her şeye kapalı tutmak,
yalnızca gayeye odaklanması gerek…
Şeytan’ın yeryüzünde ne çok işi ve ne çok arkadaşı var!
Vahyin aydınlığında peygamber gelmeseydi ve hatta insanın, zaman içerisinde kaç kereler kaybettiği “temel bilgileri” her seferinde yenilemeseydi nice olurdu insanın
hali?

İLK İNSAN-İLK PEYGAMBER
İnsanın hayatı üç gündür, derler. Biri geçmiş, biri gelecek, biri de bugündür. Geçmişi olmayan ve geleceğe
umutla bakmayan bir kimse için hayat bugünden ibarettir. Asıl gaye ise geçmişinden örneklerle gelecek ümidini
canlı tutmaktır.
Hz. Adem ve eşi Havva’nın yaratılışı;
İnsanoğlunun yaratılışı, Kur’an’ın anlatım özelliklerinden
biri olan “kıssa yoluyla” anlatılır. Bu anlatımla mesaj görselleştirilmek suretiyle muhatapları tarafından anlaşılması
daha da kolaylaştırılmıştır.
“Gerçekten insan( henüz) anılır bir şey değilken(yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti” (İnsan,76/1).
“ Ey insanlar! Rabbinizden çekinip korunun. O sizi bir tek

nefisten yarattı. Eşini de o nefisten (aynı öz ve cinsten)
yarattı. İkisinden de pek çok erkek ve kadını yeryüzüne
yaydı (Nisa, 4/1).
İnsanlığın atası olan Adem, Ebu’l-Beşer diye anılır, isim
olarak da bir şeyin dış yüzü ya da yer yüzü anlamındadır.
Havva validemizin yaratılışı: “O sizi (Adem’i) bir tek canlıdan yarattı. Sonra ondan( o öz ve maddeden) eşini var
etti… (Zümer, 39/6).
Kuşkusuz kadının yaratılışı ve Adem’in de bu var oluşu
duymasıyla yaradılış artık tamamlanmıştır.
Bilgi verilmesi ve yazının öğretilmesi;
Bilim üreterek medeniyetler kurabilen insanoğlu, aynı
zamanda bunları yakıp- yıkan ve çevreyi bozabilen tek
parçasıdır varlıklar aleminin…
“Oku! Rabbin sonsuz ikram sahibidir. Kalemle öğretmiştir. O insana bilmediğini öğretmiştir (Alak,96/3-5).
Yaradılış gayesi;
“ Davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel
işler yapacağını sınamak, imtihan etmek için ölümü ve
hayatı yaratan Allah’tır” (Mülk,67/2). Hayatı yaratılış amacına uygun sürdürebilmek ancak kesintisiz doğru yol
(Sırat-ı Müstakim) üzere olmakla mümkündür. İlk insana
peygamberlik görevinin verilmesi de bu yüzdendir.
İnsanda Allah inancının oluşması;
İnsan doğduğu günden öleceği güne kadar kendisinde
ve çevresinde olup biten “ayetleri” bilgi ve tecrübesi oranında okuyarak değerlendirirse Allah’ın varlığını ve birliğini gözleriyle görmüş gibi kavrayacaktır.
İnsan Allah’ın halifesi midir? Hz. Adem ve soyunun “
Allah’ın halifesi” olması yeryüzünde istediği şekilde hü-
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Secde emri: Meleklere; “Adem’e
secde edin” demiştik. İblis’ ten başka
hepsi secde etmiş, o ise; “çamurdan
yarattığına mı secde edeceğim,” demişti. (İsra 17/61). Allah; “Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan
nedir?” dedi. “Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm,” cevabını verdi (Araf7/12).
İblis’in cezası: Allah: “…Sen artık kovulmuş birisin. Din (ahiret) gününe
kadar lanetim senin üzerinedir,” dedi.
(Sad 38/75-77).
İblis’ in yemini: “Şeytan; mademki
(yaptıklarım yüzünden) beni rahmetinden uzaklaştırarak azgın bıraktın,
ben de gidip senin doğru yolunun
üzerinde onları saptırmak için pu-

17/62)

Adem ile eşinin cennete yerleştirilmesi; “Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın. Orada bulduklarınızdan
bolca yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz,” dedik. (Bakara 2/35)
Cennetten çıkarılmaları; Şeytan
ona vesvese verip, “Ey Adem! Sana
sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanat göstereyim mi?”
dedi. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi. Ayıp yerleri
görünüverdi, bahçenin yapraklarıyla
örtünmeye koyuldular. Adem Rabbine başkaldırdı ve yolunu şaşırdı. (Taha

çici olduğu ve şeytanın girip çıktığı
göz önüne alındığında muhtemelen
“temsili cennet” olduğu söylenebilir.
Şeytan ikisinin de ayağını kaydırdı, onları bulundukları yerden çıkardı, onlara: “Birbirinize düşman
olarak inin, yeryüzünde bir müddet
için yerleşip geçineceksiniz. Adem
ve eşi: “Rabbimiz! Kendimize yazık
ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden
oluruz,” dediler. (Araf 7/22).
Sınırlı bir vakti var yeryüzünde insanın... Asıl gayesi ise; atasının yitirdiği cenneti ebedi olarak elde edecek istikametten şaşmamak…

20/120-121).

Hangi cennet: Hz. Adem ve eşinin
bir müddet kaldıktan sonra çıkarıldıkları cennetin, ahiret yurdunda
gidilecek ve “müminlerin ebedi yurdu” olan cennet olmayıp hem ge-

Hikmet TEKİN
İlahiyatçı Araştırmacı
hikmettekin34@gmail.com
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ADEM VE İBLİS

suya yatacağım… Ant olsun ki, senin
doğru yolunun üzerinde duracağım;
sonra önlerinden- arakalarından, sağ
ve sollarından sokulacağım ve sen
onların çoğunu şükreder bulmayacaksın” dedi. (Araf7/16-17). Allah: Doğrusu benim mümin kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin olamaz.
Rabbin vekil olarak yeter,” dedi. (İsra
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kümran olması mıdır? Diğer bir ifadeyle; birbirinin yerine geçen, biri diğerinin ayağını kaydıran anlamındaki
‘halife’ midir? Yüce Allah’ın İnsana
bahşettiği bilgi, akıl, irade ve yeteneklerle O’nun gösterdiği istikamette orayı idare edip düzene koyması,
adaletle hükmetmesi için olsa gerek.
Allah’ın yeryüzündeki sınırlı-sorumlu,
özgür iradeli halifesi olarak özellikle
ekini ve nesli bozanlara karşı çıkarak
çevreyi koruyacaktır

71

köşe yazısı

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADIĞIMIZ
TEKNİK ADAMLAR
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KOMİK OLMA YILMAZ VURAL!
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Yılmaz Vural’ın Gençlerbirliği’nden kovulması futbol dünyasında çok ses getirdi... Herkes
Başkan İlhan Cavcav’ı suçlasa
da bence hocanın da suçu büyük... Çünkü Yılmaz Vural gittiği
her takımdan kavgalı ayrılıyor
ve takım kaptanlarını suçlamayı
alışkanlık haline getiriyor... Rize’de Kürşat ve Koray; Mersin
İdman Yurdu’nda Ali Tandoğan
ve şimdi de 21 yaşındaki Ahmet
Çalık... 60 küsur yaşına gelmiş
bir teknik adamın 21 yaşındaki
çömez bir futbolcuyu muhatap
alması komedi... Hikâye anlatmayı seven Yılmaz Vural’a medyanın çanak tutması da ayrı bir
komedi... Hoca medyada çok
görünmekten hoşlanıyor... Hiç
unutmuyorum; Mersin İdman
Yurdu’nu çalıştırırken rakipleri

Adanaspor-Samsunspor maçında TRT’ye yorumculuk yapmıştı... Madem Türkiye’de herkesle kavga ediyor ve çalışmayı
beğenmiyorsun; ballandıra ballandıra anlatığın Köln Spor Akademisi diplomanla Bundesliga’da takım çalıştırabilirsin
hocam... Hiçbir kariyeri olmayan Tayfun Korkut bile Hannover 96’da Teknik Direktörlük yaparken sen küme düşürdüğün
takımlara yeni halkalar ekleme
peşindesin... Haa; bu arada Yılmaz Vural’ın Gençlerbirliği ile
anlaşmadan 1 gün önce “Yurt
dışından teklif aldım” açıklamasını yaptığını da unutmayalım...
Herhalde Ataşehir’den Ankara’ya gidiş de yurt dışı sayılıyor...
Yersen!!!

Tansu SARI
Spor Yazarı

köşe yazısı

ÇÖZÜM
PEREIRA MI?

Geçelim Fenerbahçe’ye...
Luis Nani; Robin Van Persie; Simon Kjaer; Abdoulaye Ba; Lazar
Markovic; Jozef de Souza; Jose
Fernandao; Ozan Tufan; Şener Özbayraklı ve Volkan Şen gibi önemli
transferlere rağmen 40 puanlı Vitor
Pereira ligin ilk yarısında çok çok
yüksek paralar harcanan bu kadroyla geçen sene gönderilen İsmail

Kartal’dan sadece 1 puan fazla alabilmiş... 74 puanla ligde şampiyon
olmasına rağmen kovulan Ersun
Yanal’sa ilk yarıda 41 puan toplamış
ve hem Vitor Pereira’yı; hem de İsmail Kartal’ı geride bıraktı... Şu anda
Konyaspor’u çalıştıran ve UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı olan Aykut
Kocaman’sa ilk yarı periyodunda

Vitor Pereira; Ersun Yanal ve İsmail Kartal’ın çok çok gerisinde kaldı...
Sözün özü; Fenerbahçe’de Vitor
Perera’nın gelişi hiçbir şey değiştirmedi... Sadece sokağa atılan paralar
ve kulübün hızla batağa saplanması
dışında...

Spor medyamız Trabzon lobisinin
de etkisiyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e övgüler yağdırıyor... Ancak ben bu görüşte değilim... Neden mi? Açıklayayım...
Geçtiğimiz yıl takımı çalıştıran Slaven Bilic 38 puan toplarken bu sezon
forvet hattındaki Demba Ba-Mario

Gomez değişimi de kadroya katılan
Andreas Beck-Ricardo Quaresma
ikilisiyle 3 puan fazla alınabildi ve 41
puan toplandı...
Mario Gomez’in gelmesi, gollerini
atması tamamiyle Şenol Güneş’in
başarısı değil; Beşiktaş’ın bu transferde “düşeş atmasıyla” ve ligimizin

kalitesizliğiyle alâkalıdır...
Zaten Şenol Güneş bu kadar başarılı olsa yıllarca çalıştırdığı Trabzonspor’dan en az 1 şampiyonluk
çıkarır; Sakaryaspor ve Boluspor’u
küme düşürmezdi diye düşünüyorum...
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ABARTMAYIN ŞENOL GÜNEŞ’İ
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YAŞANILABİLİR BİR
DÜNYA İÇİN
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Yıllardır hiç çöp atmayan restaurant ya da bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşayabilen bir insan duyduğunuzda tepkiniz nasıl olurdu? Çoğumuzun gerçekleşmesi imkansız
olarak nitelendirip kulak arkası edeceği bu örnekler, tüketim çılgınlığına tepki olarak yapılamayacak türden değil.
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Tüketim çılgınlığı günümüzde hiç
olmadığı kadar hızlı bir şekilde büyümekte ve gelecek nesilleri tehdit
etmektedir. Bu durumdan en fazla
etkilenen de şüphesiz çocuklardır.
Tüketmek hayatımıza ve alışkanlıklarımıza o kadar yansımıştır ki, anne ve
babaların bu alışkanlıkları çocukların
etkilenerek bu kültür atmosferine
sürüklenmelerine neden olmaktadırlar. Çocuklar anne ve babayı gözlemleyerek hayatı öğrenirler.
Özellikle okul öncesi dönemde ailenin hayat tarzı, eğlenme ve harcama
alışkanlıkları çocuğun zihnine yerleşir
ve onun bir parçası haline gelir. Eğer
aile bu dönemde tüketim merkezli
bir hayat sürüyorsa, birlikte geçirilen
vakitler tüketim çılgınlığının yaşandığı yerlerde oluyorsa haliyle çocukla
da paylaşmayı bilmeyen, üretmenin
kıymetini bilmeden, faydalandığı şeyin zevkine
eremeden tüketen
bireyler haline dönüşür. Onların sağlıklı bireyler olmala-

rı ve sağlıklı toplumda yaşamaları için
bilinçli tüketici değil, bilinçli kullanıcı
olmalarını sağlamak gerekir. Bunun
için ebeveyn olarak kendi hayatımızı
gözden geçirip alışveriş,
eğlenme ve vakit
geçirme tarzımızda
bazı
değişiklikler
yapmalıyız. Öncelikle tüketebileceğimiz
kadar ürün
almak yerine ihtiyacımız kadar
ürün alarak
işe başlayabiliriz.
E ğ e r

aldığımız ürünler bittikten sonra geri
dönüştürülebiliyorsa geri dönüşümünü sağlamalıyız.
Çocuklarımızla geçirdiğimiz vakitleri çoğu kez alışveriş merkezlerinde
geçiriyorsak, tüketim kültürünün yerleşmemesi adına beraber müzelere,
parklara, mesire alanlarına, hayvanat
bahçeleri vb yerlere götürebiliriz.
Evdeki eskiyen eşyaları atmak yerine farklı amaçlarla kullanım alanları
oluşturabiliriz.
Birey olarak anne, baba, arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı, daha çok
ürün tüketicisi olmalarını sağlamak
yerine tekrar kullanıma teşvik etmeliyiz. Bunun için de tüketimlerini ihtiyaçları kadar yapan örneklerin önümüzde olması gerekir. Bu bağlamda
yazının başında verdiğim örnekler,
kulak arkası edilemeyecek ve imkansız olmayan, aykırılığı ile gezegene yarar sağlayan en güzel örneklerdendir.

Tüm insanlığın çöpünün en büyük kaynağı gıdayken iki
yıldır tek bir çöp bile atmamış bir restaurant düşünün.
Chicago’da böyle bir restaurant tam iki yıldır restaurantın kapısından dışarı çöp çıkarmamış. Gıda atıklarını kompost ediyor, kağıt ve plastiklerin tamamını geri
dönüştürüyor ve restaurantta kullanılan her
şeyin geri dönüştürülerek kazanıldığının garantisini veriyor. Açıldığından
bu yana geçen iki yılın sonunda
restauranttan toplamda 30
kilo (sıradan bir restaurantın
1 saatte ürettiği çöp miktarı)
geri dönüştürülemez çöp
çıkmış ve restaurant sahibi
bu çöpleri de yeni yaptığı
bir heykel projesinde kullanması için yerel bir heykeltraşa
bağışlamış. Bu uygulamayı evlerimizde de yaparak çöp miktarımızı azaltabiliriz. Ambalaj atıklarımızı geri
dönüşüme kazandırarak ve gıda atıklarımızıda kompost haline getirip bitki yetiştirmede kullanabiliriz.

da doğumgünü hediyesi olarak gelmişti. Saçlarımı daha
uzun aralıklarla yıkadım, diş macununu leblebi tanesi
kadar sıktım. 3 kutu ekolojik çamaşır deterjanı, bir kutu
da ekolojik bulaşık makinesi deterjanı aldım, yumuşatıcı
yerine sirke kullandım. Ev temizlik malzemesi almadım;
evde biraz vardı ve bir kere de ev arkadaşım aldı.
Eskiden yarım yarım kalmış olan kremler, parfümler ve makyaj malzemeleri tükendi. Pet, tuvalet
kağıdı, ilaç aldım. Yiyecek,
içecek ve çok az da resim
malzemesi ( işim bu olduğu için) aldım. Bir telefon şarjı, bir cilt ürünü
( cilt uzmanı aldırdı), bir
bileklik, bir sabun ( dalgınlıktan alındı) ve bir de
beyaz şal ( İran sıcağıyla
mücadele için) satın aldım.
İşte bir yılın dökümü.’
Doğal kaynaklarımızın kısıtlı olduğu dünyamızda bu örnekleri bütünüyle uygulayamayabiliriz. Fakat tüketim hızımızı gözden geçirmemiz gerektiği kaçınılmaz son.

Bir yıl boyunca gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların dışında hiçbirşey satın almadan yaşayan Selma Hekim;

Kaynak:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/09/742288/dosyalar/2014_01/22095407_ocuklarvetketimlgnl.pdf

Bir yıl önce başladığı hiçbir şey satın almama deneyimini şu cümleleriyle sonlandırdı;‘Sanıyordum ki bir yıl bitince birçok şeyi eskitmiş olurum ama çok az şeyi elden çıkaracak kadar eskittim; bir iki çorap, bir çanta, bir kemer,
bir sandalet. Bitirdiklerim, bir buçuk kutu şampuan, yaklaşık 4 sabun, bir kutu duş jeli, bir buçuk tüp diş macunu. Bunlar zaten başladığımda elimde olanlardı, bazıları

Sema Erata
Küçükdağ
Çevre Mühendisi
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Yıllardır hiç çöp atmayan restaurant!
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haberler

ÖNE ÇIKAN
HABERLER
SONUNDA BUNU DA YAPTILAR...
Oldukça ses getirecek bir cihaz daha satışa sunuldu. Devrim niteliğinde bir buluş
olan minyatür çamaşır makinesi evinde çamaşır veya kurutma makinesi için yeterli
alanı olmayan, çamaşırhanelere gitmeyi de sevmeyen veya vakti olmayanların imdadına yetişti. Drumi adı verilen bu cihaz çamaşırları 5 dakikada yıkıyor. Minyatür
çamaşır makinesinin çalışma yöntemi de farklı. Ayak gücüyle çalışan bu makine
aynı zamanda cebimizin de dostu. Bu müthiş icat sadece 7.5 litre su tüketiyor.
Normal bir makinede kullanacağız deterjanın da yüzde 20’siyle işinizi hallediyorsunuz.
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3D YAZICI İLE BAL PETEĞİ
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Gelişen teknoloji ile katlettiğimiz doğayı yine teknoloji ile iyileştirebilir miyiz? Hayatımızı her anlamda kolaylaştıran teknoloji doğaya zarar vermeden faydalı bir şekilde
kullanılabilir mi? Bu sorulara tam yanıt olmasa da bu haberin umut verici olduğu
söylenebilir. Bir süredir 3D yazıcılar hayatımızda. Fikirlerimizi, tasarımlarımızı 3 boyutlu nesneler halinde oluşturabilmemize imkan sağlamaktadır. Auckland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar 3D yazıcı kullanarak bal peteği oluşturmuşlardır. Yapılan
incelemeler sonucunda arıların petek yaparken çok zaman harcadıkları ve bu durumunun polen toplama işinde verimi düşürdüğü gözlemlenmiştir. 3D yazıcı ile oluşturulan petekler arıların işlerini kolaylaştırmış ve daha verimli çalışmalarını sağlamıştır.

TÜRKİYE’NİN GURURU YOLDA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından
yaptırılan Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı savaş gemisinin ismi ve borda
numarası belli oldu. 225 metre uzunluğunda tasarlanan TCG Anadolu, pek çok
açıdan ilklere imza atacak. Savaş helikopterleri ve savaş uçakları için yeniden
dizayn edilen pisti, 12 derecelik eğimle daha elverişli hale getirildi. Böylece
gemiye F35B sınıfı, 5. Nesil av ve bombardıman uçakları da inebilecek. 8
gelişmiş savaş helikopterini taşıyabilecek gemi, Ege, Karadeniz ve Akdeniz
harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu’nda
kullanılabilecek. 700 kişilik amfibi gücünün yanı sıra toplamda bin 400 kişinin
aynı anda bulunabileceği gemi, 8 deniz çıkarma aracını taşıyabilecek. TCG Anadolu bünyesinde, ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon
odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri Hastane de yer alacak.

haberler
KABLOSUZ İLETİŞİMİN YENİ ADI Lİ-Fİ
Bilim adamları bir süredir wi-fi teknolojisine alternatif bir teknoloji üretmek için çalışıyorlar. Wi-fi yavaş olması sebebi ile kullanıcı ve üreticiye yeni arayışlara itmiştir. 2011
yılında Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalarda Li-fi
(light fiedelty) adında veriyi ışık yardımı ile aktaran bir teknoloji geliştirildi. Yapılan
Ar-ge çalışmaları ile Li-fi’nin Wi-fi’ye oranla daha hızlı olduğu görülmüştür.
Şangay Fudan Üniversitesi de bu konuda yaptığı çalışmalarda radyo dalgaları
ile veri aktaran Wi-fi’den bildiğimiz ampullerin verileri 10 kat daha hızlı taşındığını
kanıtlamıştır.
Son derece hızlı görünen bu teknolojinin tek kusuru sadece ampulün olduğu
alanda kullanılabilmesidir. Bu konudaki eksiklikler üzerine çalışmalar devam etmektedir. Yakın zaman da kullanıma başlanacağı tahmin edilmektedir.

İNSAN BEYNİNE YAKIN YAPIDA ÇALIŞAN BİLGİSAYAR ÇİPİ GELİŞTİRİLDİ!
Çin, Hangcou Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Cıciang Üniversitesi araştırmacılarının bir yıllık çalışmayla geliştirdiği çipe “Darwin” adı verildi. Küçük madeni para
büyüklüğünde ve siyah renkli Darwin, 4 milyondan fazla sinaps bağlantı noktası ve
2 bin 48 nöronla donatıldı.
Daha başlangıç aşamasında olan Darwin’in robotik çalışmalarda, akıllı donanım
sistemlerinde ve beyin-bilgisayar ara yüzlerinde kullanılması bekleniyor. Normal
bilgisayardan daha az elektrik harcayan Darwin’in bilinen diğer bilgisayar çiplerinin
çözemediği zor işlemleri çözebilirken, çipin farklı insanlar tarafından yazılan rakamları tanımlamak, farklı görüntüleri ayırt edebilmek ve kullanıcının beyin dalgalarına göre
ekrandaki nesneleri hareket ettirmek gibi karmaşık bilgileri işleyebiliyor.

İCADIN BÖYLESİ…
SOBADAN DOĞALGAZ TESİSATI YAPTI
Rusya ile doğalgaz tartışmaları sürerken Vanlı makine mühendisi, kurduğu “kat kaloriferli soba” yalıtım sistemiyle Rusya’ya gönderme yaptı.
İkamet ettiği bölgeye doğalgazın gelmemesinden dolayı son üretilen sobalardan temin ederek kalorifer tesisatını evine döşeyen Vanlı makine mühendisi Harun Özgökçe, müthiş bir buluşa imza attı. Birçok eve aynı tesisatı
uygulayan ve bunu ilk olarak kendi evine deneyen Özgökçe, ailece ısınmanın keyfine vardıklarını söyledi.
vatandaşların her gün kendisini arayarak sobalı sistemi kurdurmak istediğini
anlatan Özgökçe, böylelikle sobanın keyfine varıldığını, hem doğalgaz sorununu ortadan kaldırdığını hem de tüm mekanların yalıtım sistemi sayesinde ısındığını
kaydetti.
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Bilkent Üniversitesi, bukalemun ve ahtapot gibi bulunduğu ortama göre renk
değiştiren; canlılar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda askeri araçlarda kullanılabilecek bir “kamuflaj” teknolojisi geliştirdi. Bu teknoloji grafen temelli olup
bulundukları ortamı radar görüntüsünü gerçek zamanlı olarak değiştirebilmekte, ormanlık alanda bulunan askeri tankı bir ağaç, savaş uçağı da bir kuş olarak
görülebiliyor.
Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş, bulundukları ortama uyum sağlayan canlıları taklit edebilen bir yapı üzerinde 6 kişilik ekibiyle araştırmalar yaptığını, araştırmalarının Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından 2 milyon avro ile desteklendiğini söyledi.
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1926 yılında Rize vilayetinin
İkizdere kazasının Bayır köyünde
dünyaya gelen Ekşioğulları’ndan
Mehmet Ekşi, dokuz kardeşin en
büyüğüdür. Nüfusa kaydı 1932’de
yapılan Mehmet Amca, sonraları
yurt dışına gidebilmek için yaşını 2 yaş daha küçültür. Şu anda
nüfus kâğıdında görünen doğum
tarihi 1934’tür.
Rize’de medrese hocalığı yapan
babası İbrahim, tüm çocuklarını
İslami usul üzere eğitir. Rize’de
Osmanlı’dan kalma bir konakta
yaşarken, dedelerinden kalma
mal ve mülkleri fazlasıyla olduğundan sıkıntı çekmeden, varlık
içinde yaşamışlar. Yaşadıkları köy
o zamanlar 380 hanelik, kalabalık bir yer imiş. Babası vasıtasıyla
6 yaşındayken camide eğitim almaya başlayan Mehmet Amca,
şimdilerde babası kadar İslami
bilgiyi okuyup öğrenemediğini
üzülerek anlatır. Latin harflerinin
öğretildiği okula ise gider, ancak
sadece ilkokulu okuyup bırakır.
Okulu bıraktıktan sonra iş hayatına anlatılan genç Mehmet, ilk

olarak inşaat işi yapmaya başlar
ve henüz 17 yaşında iken gurbete
çıkar. O yaşta iş hayatına işveren
olarak başlar ve yıllarca sürdürür
bu işi.
Askerliğini İstanbul Harbiye’de
yapan Mehmet Amca, o zamanlar Akaretler’deki evinde oturuyormuş. Askeri inşaat işlerini de
yaptığı için, bildiğimiz anlamda
askerlik hiç yapmamış. Resmi elbise dahi giymemiş. Gündüzleri
askeriye de, geceleri de evinde
kalırmış. İki sene süren askerliğini
bu şekilde geçiren
Mehmet Amca’nın o günlerden
aklında kalan sadece yarım giydiği askeri üniforma olmuş. O üniformayla da fotoğraf çektirmiş.
1944’te uzaktan akrabası Şehriye Teyze’yle görücü usulü evlenerek, 4 erkek 5 kız çocuk sahibi
olurlar. Altı sene önce vefat eden
eşini derin iç çekişlerle yad eden
Mehmet Amca’nın dilinden dökülen cümleler, nasıl bir hayat
yaşadıklarını adeta hissettirir onu
dinleyene:
“Dünya’da nadir bulunan bir eş.

Altmış sene yaşadım ben eşimle, bir saniye
dargınlığımızı bilmiyorum ben.”
Ara ara iş için İstanbul’a gelip giden Mehmet Amca’nın işinin merkezi Erzurum’dur.
1969’da İstanbul’a temelli gelmeden önce,
15 sene Doğu’da yaşayıp çalışan Mehmet
Amca, bölgenin karışmasıyla birlikte yerleşmek için İstanbul’a gelir. Daha önce
İstanbul’a gelip gittiğinden burayı iyi bilen
Mehmet Amca, yerleşmek için o yıllardaki haliyle kendi memleketine benzeyen
ormanlık ve yeşillik olan Alemdağ’ı tercih
eder. Rize’de de bağ, bahçe ve hayvancılıkla uğraşmaya alışkın olan Mehmet Amca,
burada da aynı düzeni kurmaya başlar yavaş yavaş. Önce hayvancılık yapabilmek
için hayvanlar aldıktan sonra, bağını bahçesini kurar ve yıllarca bu düzeni devam
ettirir. 11 dönüm tapulu, 22 dönüm de tapusuz köy senediyle aldığı arazi üzerinde
kendisine bir çiftlik kurar. Çiftliğinde inek,
koyun, keçi ve tavşan besleyen Mehmet
Amca, bir yandan da Alemdağ’ın verimli

mesi gerekse adresi Kısıklı / Alemdağ
olarak yazdırıyorlarmış. Bir yere kadar yolu düzgün olan köyün asıl giriş
yolunu, yine kazma kürekle köy halkı
birlikte açmış. Köyün girişine koydukları tabelayı ise askeriye sürekli
kaldırıyormuş. Bu tabela mücadelesinden sonra valiliğe gidip durumu
anlatan Mehmet Amca, gerekli izinleri aldıktan sonra 5 haneyle meşhur
Ekşioğlu Mahallesi’ni kurmuş.
1970’te babasını, 76’da annesini yitiren Mehmet Amca, yaşlılara saygılı
davranılması gerektiğini, kendi annesi ve babasına davranışlarını anlatarak duyurur onu dinleyenlere:
“Babamın yanında hiçbir defa ayağımı şöyle uzattığımı bilmiyorum.
Ağzından çıkan kanun idi onun, yani
yapılacaktı hemen. Osmanlı terbiyesi, Osmanlı ilim terbiyesi almış idi.
Saygıda kusur olmaz bizde.”
Gençlere ve aileye dair Mehmet

Amca’nın nasihatlerine de kulak vermekte fayda var:
“ Şimdi gençlere benim söylediğim
birinci şart Allah’ın emirlerini bilmek,
oradan sonra anaya babaya riayet
etmek, kendinden büyüğüne saygı
göstermek, kendinden küçüğüne
sevgi göstermek, oturup kalkmasını
bilmek, yalan dememek, olmayan
bir iftirayı atmamak, gençlere çok
şeyler söylemek lazım. Öyle az değil, gençlerimiz okullardan değil de
ailelerden bir şeyler öğrenecekler.
Okullar yetmiyor. Okul çocuklarımızı yetiştiremiyor. Bizim ailelerimiz
gençleri çocuğunu alacak yanına
dizinin dibine yavrum, şu şöyledir…
Doğurmakla ana olmuyor… Ana çocuğuna sahip çıkacak, alıştıracak.”

Mehmet Ekşi
Ekşioğlu Mahallesi
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topraklarında mısır ekmiş. Bir mısırda
5-6 adet koçan olurmuş.
Mehmet Amca buraya yerleştiği
vakit sadece 5 hane varmış. Bölgede ne bir yerleşim yeri, ne su, ne yol,
ne elektrik varmış. Yavaş yavaş, çalışarak hepsini köye getiren Mehmet
Amca, köyün kurucularından sadece
biriyim dese de, aslında köyün kurucusu olduğunu mahallenin adından
anlarız: Ekşioğlu Mahallesi. Köye su
getirmeden önce eşekle her gün 2
kere köye su taşınırken, eline kazmayı küreği kaptığı gibi kazmaya başlayan Mehmet Amca sayesinde köye
su gelir. Köydeki diğer hane halklarını
da organize edip, peşine takan Mehmet Amca’nın valilik yolunu aşındırmasıyla gelen elektrikle herkes rahat
bir nefes alır.
Elektrik ve su köye gelse de hala
yolu olmayan köyün doğru düzgün
bir adresi yokmuş. Bir mektup gel-
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DİKKAT!!
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BALIK
Yapılan araştırmalara göre,
balık tüketimi, hafıza kaybı
riskini % 20 oranında azaltıyor.

ISPANAK/YAPRAKLI
SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan yüklüdür ve hafıza
kaybını önler. Daha çok sebze tüketerek, bilişsel gerilemeyi de azaltabilirsiniz.
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ÇİKOLATA
Yapılan bir araştırmaya göre 30
gün boyunca günde iki fincan
sıcak kakao içmek, hafızayı
kuvvetlendirir ve yaşlılarda kan
akışını hızlandırır.
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KAHVE
Bir fincan kahve ile dikkatinizi kolayca toplayabilirsiniz.

SAĞLIK

YUMUŞAK MEYVELER
Yulafı sade yiyemiyor musunuz? Biraz kahverengi
şeker ve yumuşak meyve
ekleyebilirsiniz. Ahududu,
böğürtlen, kiraz gibi meyveler, bilişsel yaşlanmayı
2,5 yıla kadar geriletebilir.

KURUYEMİŞ
Atıştırmalık bir şeyler yemek
istiyorsanız kuruyemiş tercih
edin. Boş kalorileri sağlıklı yağlarla değiştirdiğinizde,
enerjiniz ve düşünce kapasiteniz daha uzun olacaktır.
Günde bir ya da iki avuç kuruyemiş tüketin.

YEŞİL ÇAY
Eğer sabahları beyninizi tam
kapasite çalıştırmak istiyorsanız güne bir fincan yeşil çay
içerek başlayın. Yeşil çayın
içindeki antioksidanlar sayesinde, beyninizdeki nöron
üretimi artar.
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YULAF
Yulaf, yavaş sindirilen bir
besindir ve size uzun süreli
enerji vererek beyin gücünüzü de arttırır.

YUMURTA
Yumurta sarısı, klorin kaynağıdır, hafızanızı ve beyin
gücünüzü kuvvetlendirir.
Yüksek klorin alımı ise hafıza testlerinde daha iyi
sonuçlara ve beyin hasarlarının önlenmesine neden
olur.
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SU
Dehidrasyon, dikkatinizi toplama ve bilgileri hatırlama kapasitenizi etkiler. Günde en
az 8 bardak su içtiğinizden
emin olun.

81

İÇİNDEKİLER
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BAŞARI HİKAYELERİ İLE
PARMAK
ISIRTAN FİRMALARIMIZ
12
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RÖPORTAJ

İnsanlara ve topluma faydalı olmak amacıyla çalışan 23
yıllık televizyonculuk dünyasından tanıdığımız Çay TV.
kanalının sahibi Cemal Külünkoğlu ile birlikteyiz.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1962 Rize doğumluyum. Rize’de
ortaokul, Mısır’da hukuk bölümü
üzerine üniversite eğitimimi tamamladım. Amerika’da İşletme Bölümü
üzerine yüksek lisans yaptım ve Uluslararası Ticaret, Toplumsal Kalkınma,
İnsan Kaynakları Yönetimi konularında uzmanlık eğitimi aldım. Okumayı
ve yazmayı çok severim. Müslüman

Çocuğa İslami Terbiye, çocuk kitapları serisi, Biz ve İslam, Kur’an-ı Kerim
Meali ve son olarak Müslümanlarda
Eksen Kayması kitaplarının yazarıyım. 1993’de Rize’nin Sesi ve Rize
TV’yi kurdum. Bunu Çay TV ismiyle
değiştirerek 23 senedir televizyonculuk yapmaktayım. Aynı zamanda
pvc alüminyum üzerine Bakü’de

çalışmaktayım. 1998’de Amerika’ya
giderek otomobil parçaları üzerine
bir iş ağı kurdum. Bu işe bağlı olarak
Bursa’da küçük bir atölye sahibiyim.
Parçaları üreterek sadece Amerika’daki şirketimize ihracat yapıyoruz.
Fakat çalışma tempomu çoğunlukla
Çay TV’ye vermiş durumdayım. Evli,
3 çocuk babasıyım.

Kanal kurma fikri nasıl oluştu? Neden kanalın ismi Çay TV?
Türkiye’de özel radyolar ilk kurulmaya başladığı zaman Rize’de radyo
oluşturdum. Çünkü iletişim teknolojisinin hızla geliştiği bir dönemde radyo çok önemli bir iletişim aracıydı.
Daha sonra 93 yılında televizyon kanalları kurulmaya başladığında Rize

TV’yi kurduk. Milli-manevi değerlerden sapmamak kaydıyla, kamuoyuna tarafsız bir şekilde faydalı olmak
amacıyla hizmet etmek ve her insanın evinde olmak istedik. Rize TV’yi
bölgesel bazda değiştirmek için Karadeniz’in en meşhur ürünü olan

Çay ismi aklımıza geldi ve kanalımızı
Çay TV olarak değiştirdik. Yurtdışında birçok ülke tarafından izlenen kanalımız sayesinde Karadeniz’imizin
çayını da tanıtmış olduk.

Medya patronu olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını bizimle paylaşır mısınız?
çok zor olsa da yaptığınız işe dikkat
etmek zorundasınız. Bütçe açısından
kanal sayısının artmasıyla reklam pastası azalmakta, giderimiz ise artmaktadır. Bu sektörde maddi sıkıntı yaşamak her an mümkündür.
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bir program yapıyorum. İnsanlara
faydalı olmak, onların dua ve manevi desteğini almak şahsım adına beni
çok motive ediyor. Dezavantajları şudur; yaptığınız haber ve programlarla kamuoyunu yanıltırsanız ve yanlış
yönlendirirseniz sıkıntı yaşarsınız. Televizyon programlarını idare etmek
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Bu işin avantajları tabii ki vardır,
olacaktır da. Fakat ben hiçbir zaman
bundan istifade etmeyi düşünmedim. Kanalın referans, reklam, yönlendirme gücünü kullanmadım bu
duruma ihtiyaç da duymadım. Ancak
şöyle bir faydasından bahsedebilirim,
8 yıldır salı günleri “Kur’an Ekseni” adlı
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RÖPORTAJ
Çay TV’de yayınlanacak programlarda içerik nelere dikkat ediyorsunuz?
Her programımız için geçerli olan
kriterler; insanlara faydalı olmalı,
manevi ve ahlaki değerlerine dikkat edilmeli, yozlaşmaya sebebiyet
vermemelidir. Bir programın izlenip izlenmeyeceğini düşünmeden
önce her zaman bunları düşünmek
gerektiğine inanıyorum.
Medya patronu olarak en çok ne
tür programları takip ediyorsunuz?
Siyaset ve ekonomi programlarını takip ediyorum. İzlediğim programlar bana bir şey kazandırmalıdır.
Hem stres atmak hem de zaman
kaybına uğramamak adına faydalı
programları takip etmeye çalışıyorum.
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Televizyonda görmeye tahammül edemediğiniz programlar var
mı?
Sadece zaman kaybı olacak insanları ve programları ezberlemek bana
boş geliyor. Bir insan programa çıkıyor birkaç türkü ezberleyerek sanat icra ettiğini iddia ediyor. Bu tarz
yayınları izlemek çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Televizyon ciddi bir
kitle iletişim aracıdır o araç bizim
için zaman kaybı olmamalıdır, televizyondan olumlu şekilde faydalanmak gerekir.
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Basın sektöründe çalışmak ve
personel çalıştırmak oldukça zordur. Bu zorlukları hafifletmek adına neler yapıyorsunuz?
Çalışan elemanlarımızla üst kadronun iletişimi çok kuvvetlidir. Çay
TV’de %70 çalışan 20 yıllık personelimizdir. Çay TV için iftiharla
şunu söyleyebilirim; biz bir aileyiz
ve hiçbir çalışanı kendimden ayrı
tutamam. İnsan empati yapmak
zorunda olan bir varlıktır, bir çalışan
hastaysa, evlenecekse veya herhangi bir problemi varsa onunla ilgilenmek zorundayım. İş konusunda
çok disiplinli olmama rağmen hiçbir arkadaşım benim kurumumdan
ayrılmak istemez fakat daha iyi bir
iş imkanı olduğunda aksaklık yaşayacağımızı bilmemize rağmen o
çalışanımızın yolunun açılması için
önayak oluruz. Çay TV bünyesinde
çalışan herkes benim için değerli olduğu için zorlaştırmak yerine kolaylaştırmanın derdindeyiz.
RTÜK’ün basına müdahale ettiğini düşünüyor musunuz?
Haksız bir müdahale olduğu kanısındayım. Belli başlı kanalların
sıkı takip edildiğini, bazı kanalların
dikkate alınmadığını görmekteyim.
Kurallar muhakkak ki olacaktır, ama
bu kurallar herkes için eşit olmalıdır.
Ayrıca RTÜK denetleyici bir kurum
olarak sadece ceza kesen bir mekanizma değil, kanallara fayda da

sağlamalıdır.
RTÜK başkanı siz olsaydınız izleyeceğiniz yol haritası nasıl olurdu?
Adil ve esnek bir idari yapı izlerdim.
Yanlışlık tespit ettiğim bir kanalda
yöneticilere ceza vermeden önce,
onlarla konuyu enine-boyuna görüşürdüm. Neyin, neden yanlış olduğunu anlatarak, insan kazanmaya
çalışarak yanlışlığı gidermeye çalışırdım. Bu adımımdan sonra uyarıcı
cezalara başvururdum. Televizyonlarda faydalı olmayan programları
kaldırırdım. Mevcut reyting sistemini
değiştirirdim. Ölçüm için aileleri belli bölgelerden değil tüm Türkiye’den
seçerdim. Bu sayede daha doğru bir
ölçüm sağlanabilirdi.
Medya sektöründe çalışanlara
neler tavsiye edersiniz?
İnsan üretken bir varlıktır, medya
çalışanı da üretimle beslenir. İnsanların kendilerini yenilemesi için
üretken olması gerekmektedir, bu
sebeple her gencimiz kanal, gazete, dergi gibi platformlarda çalışması taraftarıyım. Bu işi sürdürebilmek
için kişinin istekli, azimli ve yenilikçi
olması gerekir. Sonuna kadar yenilenme azmi olan her gencimiz bu
işi yapabilecek kapasitededir.

Röportaj
İrem OKUMUŞ

haberler

YOLUN AÇIK OLSUN ÇEKMEKÖY
Çekmeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor

Ç

çerçevesinde aralıksız çalışan
ekipler, çağrı merkezi ve sosyal
medya hesaplarından gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Karla mücadele ekipleri çalışmalar kapsamında; kaldırımların

temizlenmesi, durak ve durak
önlerinin açık tutulması, hayati
tehlike arz eden buz sarkıtlarının
temizlenmesi sokak hayvanlarının beslenmesi gibi konularda
da hizmet veriyor.

İletişim için: Çekmeköy Belediyesi çağrı merkezi: 0216 312 44 44
facebook.com /cekmekoybelediyesi

www.twitter.com/cekmekoybeltr
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ekmeköy
Belediyesi’ne
bağlı ekipler ilçede cadde
ve sokaklarda çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor. 5
greyder, 6 beko loder, 6 kar küreme ve tuzlama aracı, 55 personelle sahada belli bir program
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TÜM KÖYLERDE EN ÇOK BUĞDAY
ÜRETİLİYORDU
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HÜSEYİNLİ KÖYÜ
1844 yılında Hüseyinli’de toplam
2.222 kile ürün yetiştirilmişti. Bunun
964 kilesi buğday, 828 kilesi yulaf,
422 kilesi keten tohumu ve 8 kilesi
de arpaydı. Hane başına da 42 kile
buğday, 36 kile yulaf, 18.3 kile keten
tohumu ve 0.4 kile arpa düşüyordu.
Arpa yetiştiren sadece bir hane reisi
vardı. O da 22 numaralı hanede ikamet eden Topaloğlu Ahmed b. Mustafa’ydı. Bunun yanında 3 numaralı
hanede mukim Mantaroğlu Hasan b.
Salih, 16 numaralı hane reisi Ali Beşe
b. Mehmed Emin, 17 numaralı hanede ikamet eden Topçuoğlu Halil b.
Ali ve 23 numaralı hane reisi Meh-

med Arif b. Mehmed Emin’in yıl içinde ya tarlalarını nadasa bıraktıkları, ya
kiraya verdikleri ya da zirai faaliyette
bulunmadıkları anlaşılıyor.
ÇEKME KÖYÜ
Bu dönem içerisinde Çekmeköy’de
yetiştirilen toplam ürün miktarı 1.732
kileydi. Bunun 606 kilesini buğday,
492 kilesini yulaf ve 584 kilesini keten tohumu oluşturuyordu.
Köyde hiç arpa ekimi olmamıştı.
Bunların yanında ihtiyar olup zirai
faaliyette uğraşmayan ve oğullarının
yardımıyla geçinen 6 numaralı hane
reisi süpürgeci Piretoğlu Mustafa b.

Ahmed, 16 numaralı hanede mukim süpürgeci Aynioğlu Ahmed b.
Mehmed ve 18 numaralı hane reisi
süpürgeci Karabacakoğlu Ali b. Emrullah’a ait herhangi bir ürün kaydı
yoktu.
Hane başına ortalama olarak 27.5
kile buğday, 22.3 kile yulaf ve 26.5
kile keten tohumu düşüyordu.
KOÇULLU KÖYÜ
Koçullu’da yetiştirilen toplam ürün
miktarı ise 952 kileydi. Bunun 562
kilesi buğday, 284 kilesi yulaf, 102
kilesi keten tohumu ve 4 kilesi de arpaydı. Hüseyinli Köyü’nde de olduğu
gibi arpa sadece bir hane reisi tara-

Sırapınar Köyü ahalisi adına kayıtlı
512 kile buğday, 422 kile yulaf ve 152
kile keten tohumu olmak üzere toplam 1.086 kile ürün bulunuyordu. 20
haneli köyün beş hanesinde herhangi bir ürün kaydı yoktu. Bunlardan
5 numaralı hanede oturan Kabak
Hasan b. İsmail, 17 numaralı hane
reisi Mehmed b. Ali ve 20 numaralı
hanede ikamet eden Kara Hüseyin b.
Ahmed’in tasarruflarında hiç tarla ya
da herhangi bir arazi çeşidi mevcut
değildi. Diğerleri de nadasa bırakmıştı. Hane başına ortalama 25.6 kile
buğday, 21 kile yulaf ve 7.6 kile keten
tohumu düşmekte olup köyde arpa
eken kimse yer almıyordu.

ÖMERLİ KÖYÜ
En kalabalık köy olan Ömerli’de
toplam 3.558 kile ürün yetiştiriliyordu. Bunun 1.944 kilesini buğday,
1.090 kilesini yulaf, 412 kilesini keten
tohumu ve 112 kilesini de arpa oluşturuyordu. Köyde 18 hane reisinin yıl
içerisinde herhangi bir zirai faaliyette
bulunmadığı anlaşılıyordu. Çünkü bu
hane reisleri adına herhangi bir ürün
kaydedilmemişti.
Bunların içerisinde 25 numaralı
hane sahibi Mandacıoğlu Ahmed, 50
numaralı hane reisi Manav oğlu Halil,
62 numaralı hane sahibi Kıpti Osman
b. Hüseyin ve 63 numaralı hane reisi
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fından yetiştiriliyordu. Dikkati çeken
bir husus da 22 haneli köyün yarısına
ait herhangi bir ürün kaydı bulunmamasıydı. Bunların büyük çoğunluğunun tarlası vardı, ancak o yıl nadasa
bıraktıkları görülüyor. Az bir kısmı da
ya askerde ya da küçük yaşta olduğundan tarlalar boş kalmıştı.
Köyde en fazla ürüne sahip 88 kile
buğday, 40 kile yulaf ve 20 kile keten
tohumuyla 1 numaralı hane reisi Avcıbaşıoğlu Süleyman b. Ali’ydi. Buna
karşın 20 numaralı hanede ikamet
eden ve demircilik yapan Kıpti Ali b.
Süleyman’ın sadece 4 kile arpa kaydı vardı.
SIRAPINAR KÖYÜ
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YAZI DİZİSİ
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Kıpti Demirci Salih’in zirai faaliyette
bulunacak herhangi bir arazileri de
yoktu. Diğerleri ise tarlalarını ya nadasa bırakmışlar ya da kiraya vermişlerdi.
Köyde en fazla ürüne sahip olan 19
numaralı hanede ikamet eden Kocabaşoğlu Süleyman’dı. Kocabaşoğlu’nun 64 kile buğday, 80 kile yulaf,
30 kile keten tohumu ve 80 kile arpası vardı.
En az ürüne sahip olanlar da dörder
kile buğdayla 15 numaralı hanede
mukim çiftçi Şükrü ile 55 numaralı
hane reisi Bayram oğlu Mazlum’du.
Hane başına ortalama olarak 31 kile
buğday, 17.3 kile yulaf, 6.5 kile keten
tohumu ve 1.7 kile arpa düşüyordu.
ÇEKMEKÖY BÖLGESİNDE HAYVANCILIK
Osmanlı coğrafyasının genelinde
olduğu gibi Çekmeköy bölgesinde
de ziraî faaliyetlerin yanında hayvancılık da yapılıyordu. Verilere göre
hayvan yetiştiriciliği bir ticari faaliyet
olarak değil, daha çok gündelik ihtiyaçları karşılamak için yapılıyordu.
Hayvanlardan bir kısmı yağ, süt, pey-

nir gibi ihtiyaçlar için yetiştirilirken,
bir kısmı da yük taşımacılığında kullanılıyordu.
1840’TA ALEMDAĞI BİTİŞİĞİNDEKİ ERMENİ KÖYÜ’NDE HAYVANCILIK
Alemdağ bitişiğindeki Ermeni Köyü
ile Sultançiftliği Köyü’ne ait sadece
1840 yılına ait temettüat defterinde
bilgi bulunuyor. Dolayısıyla hayvancılıkla ilgili bilgiler 1840 yılı kayıtları
üzerinden verilecektir.
1840 yılında Alemdağ Ermeni Köyü’nde 5 boz inek, 9 sağmal inek, 1
düve, 3 dana, 9 buzağı, 12 camuz, 3
manda, 1 malak, 14 öküz ve 5 tosun
olmak üzere toplam 62 büyükbaş
hayvan bulunuyordu. Bunlardan 9’u
bir çiftliğe aitti.
Köyde üç hane hariç hemen herkes büyükbaş hayvana sahipti. En
fazla büyükbaş hayvana sahip olan
hane reisi ise toplam 10 hayvan ile
Hacedor isimli şahıs olup 14 numaralı hanede ikamet ediyordu. Hacedor aynı zamanda köy çorbacısı olup
arabacılık da yapıyordu. Hiç büyükbaş hayvanı olmayanlar da 15 nu-

maralı hanede oturan hatab (odun)
arabacısı Steplan, 16 numaralı hane
sahibi rençber Salamon oğlu Tatos
ve 19 numaralı hane reisi kahveci
Kirkor’du.
Köyde küçükbaş hayvan sayısı
150 koyun ve 150 keçi olmak üzere
300’dü. Bunlar da Dersaadat-i Şerif
Ağası’nın çiftliğine ait hayvanlardı.
Köyde başka küçükbaş hayvan yetiştiren kimse bulunmamaktaydı.
Köyde ayrıca 1, 3, 5, 9, 14 numaralı haneler ile çiftliğe ait 7 adet beygir kaydı vardı. Öküz ve beygirlerin
binek olarak ya da koşum işlerinde
kullanıldığı anlaşılmaktaydı. Bunlardan başka 8 hane reisinin de 1 ile 5
arasında değişen miktarlarda 21 arı
kovanı vardı.
Sonuç olarak köyde yetiştirilen hayvanların günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olduğu söylenebilir.
1840 YILINDA SULTANÇİFTLİĞİ’NDE 51 ARI KOVANI VARDI
1840 yılında Sultançiftliği nüfusunun üçte biri Müslümanlar’dan müteşekkil iken üçte ikisini Ermeniler
oluşturuyordu. Köyde 164 adet bü-

1840 ve 1844 YILLARINDA ÇEKME KÖYÜ’NDE HAYVANCILIK
Çekme Köyü’ne ait hem 1840 hem
de 1844 yılına ait iki ayrı temettüat
kaydı vardır. Köydeki hayvan sayıları
ve türleri ile ilgili bilgiler ayrı ayrı değerlendirilip karşılaştırılacaktır.
1840 yılı kayıtlarına göre Çekmeköy’de 40 boz inek, 21 sağmal inek,
5 dana, 27 buzağı, 11 camuz, 20
manda, 5 malak, 17 öküz ve 6 tosun
olmak üzere toplam 152 büyükbaş
hayvan kaydı bulunuyordu. 7 hane
sahibinin hiç büyükbaş hayvana sahip olmadığı görülürken iki hane
reisinin de 10’dan fazla büyükbaş
hayvanı mevcuttu. Büyükbaş hayvanlardaki en büyük pay çiftliklere
aitti. Birisinde 38, diğerinde de 43
olmak üzere iki çiftliğin sahip olduğu
büyükbaş hayvan sayısı 81’di. Köyde
en fazla yetiştirilen büyükbaş hayvan
türü boz inek olup sayısı 40 iken, en
az olanlar da beşer adetle dana ve
malaktı.

Çiftliklerin bir ticari faaliyet olarak
büyükbaş hayvan yetiştirdikleri sonucuna varırken, köylülerin de günlük
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak büyükbaş hayvanları yetiştirdiklerini söyleyebiliriz.
Köyde küçükbaş hayvancılıkla da
uğraşılıyordu. Toplam 651 küçükbaş
hayvan kaydı vardı. Bunların 365’i koyun, 194’ü keçi, 81’i kuzu ve 11’i de
oğlaktı. Hayvanların büyük çoğunluğu çiftliklere ve çiftliklerde çalışan
yanaşmalara aitti. Köyde hane reislerinden birisinin 4 keçisi ve birisinin de
90 keçi ile 8 oğlağı olmak üzere iki
kişinin küçükbaş hayvanı bulunuyordu. Geriye kalan küçükbaş hayvanlardan 103’ü (75 keçi 3 oğlak ve 25
keçi) iki çiftliğe aitti.
Çiftlik yanaşmalarından Kehmiyas
Kosti el-Davistiyani’nin 78 (75 koyun
3 kuzu), çoban Yanko veledi Takole’nin 200 (160 koyun, 40 kuzu),
çoban Ostiyani veledi Yuvan’ın 120
(90 koyun, 30 kuzu) ve Todor veledi Vano’nun 48 (40 koyun, 8 kuzu)
küçükbaş hayvana sahip oldukları
görülüyordu.
Köyde bulunan beygir sayısı ise
25’ti. 2 tane de tay bulunmaktaydı.
Üç hane hariç herkes bir beygire sahipti. En fazla beygire sahip olanlar
9 numaralı hane reisi Veli b. Hüseyin oğlu Hüseyin (üç beygiri vardı)
ile Baltacı Çiftliği mutasarrıfı Hasan
Ağa olup beş beygiri mevcuttu. Köyde 9 hane reisi aynı zamanda arıcılık
yapıyordu. Toplam arı kovanı sayısı
103’tü. İki hane sahibinin arı kovanı
oldukça fazlaydı. Bunlardan 13 numaralı hanede mukim Halil b. Emin
ile kardeşi İbrahim’in 40 adet, 9 numaralı hane reisi Veli b. Hüseyin oğlu
Hüseyin’in 18 adet arı kovanı vardı.
Diğer hane sahiplerinin sahip olduğu
kovan sayıları da 3 ile 10 arasında değişiyordu. Buradan da iki hane sahibinin arıcılığı bir ticari faaliyet olarak
yaptığı sonucu çıkarılabilir.
1844 kayıtlarına göre ise Çekmeköy’de 187 adet büyükbaş hayvan
bulunuyordu. Bunların 21’i boz inek,
22’si sağmal inek, biri manda, üçü
malak 97’si tosun ve 43’ü de karasığır öküzü ve manda öküzü olarak
kaydedilmişti. Düve, dana, camuz ve
buzağı kaydına rastlanılmamıştı.
Köyde altı hane sahibine ait hiç
büyükbaş hayvan kaydı yoktu. Buna
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yükbaş hayvan kaydı bulunuyordu.
Bunun 43’ü Üsküdar Ayazma Mahallesi’nde ikamet eden ve köyde
iki çiftliğe sahip olan Emin Efendi’ye
aitti. Köyde ikamet eden bütün hane
sahipleri az ya da çok büyükbaş hayvana sahiptiler.
Boz inek, sağmal inek, düve, dana,
buzağı, camuz, manda, malak, öküz
ve tosun köyde bulunan hayvan çeşitleri olup, toplam 8 olan Müslüman
hane reisinin büyükbaş hayvan yekünü 62’ydi. Buna karşın 14 Ermeni hane sahibine ait 58 büyükbaş
hayvan kaydı vardı. Nüfusa oranla
Müslüman hane sahiplerinin Ermeniler’den çok daha fazla büyükbaş
hayvana sahip olduğu görülüyordu.
Bundan köyde yaşayan Müslümanlar’ın büyükbaş hayvanları günlük
ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra
ticaret için de yetiştirdikleri sonucu
çıkarılabilir. Ancak Ermeniler’in sadece günlük ihtiyaçlarını temin için
hayvan yetiştirdiklerini söyleyebiliriz.
Diğer taraftan köyde sadece bir
hane reisi az sayıda küçükbaş hayvan
yetiştiriyordu. O da 1 numaralı hanede ikamet eden ve aynı zamanda köy

korucusu olan Hacı Mahmud Ağa
idi ve 20 küçükbaş hayvanı vardı.
20 küçükbaş hayvan koyun ve keçi
olarak birlikte kaydedilmiş olup kaçının koyun, kaçının keçi olduğu
belirtilmemişti. Buradan da köyde
küçükbaş hayvancılığa rağbet olmadığını söylemek mümkündür.
Bunlardan başka 5’i beygir ve bir
de merkep olmak üzere 6 binek
hayvanı kaydı vardı. Bunların da
üçü Müslümanlar’da, üçü de Ermeniler’deydi. Tek olan merkep
de 1 numaralı hanede mukim Hacı
Mahmud Ağa’ya aitti. Küçükbaş
hayvan yetiştirdiği için merkepten
faydalandığı anlaşılıyordu.
Binek hayvanlarından başka köyde arıcılık da yapılıyordu. Köyde
bulunan toplam arı kovanı sayısı
51’di. Müslüman hane sahipleri 41
kovana sahipken, Ermeni hane sahiplerinin 11 arı kovanı vardı. Kovanların 30’u yine 1 numaralı hanede
ikamet eden Hacı Mahmud Ağa’ya
aitti. Buradan ve yukarıdaki bilgilerden hareketle çiftlik sayılmazsa köyün en varlıklı hane sahibinin Hacı
Mahmud Ağa olduğu anlaşılıyordu. Aynı zamanda köyde yaşayan
Müslümanlar’ın hayvan sayısı bakımından Ermeniler’e göre daha iyi
durumda oldukları görülüyordu.
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karşın hayvanların büyük çoğunluğu köydeki iki çiftliğe aitti. Sarraf
Fransız Tobini Bazergan’ın karısı Angeliko’nun sahip olduğu çiftlikte 85
dana, 4 öküz ve 3 sağmal inek olmak üzere 92; kuyumcu Kirkor Çorbacıyan’ın mutasarrıf olduğu Baltacı
Çiftliği’nde ise 8 öküz, 6 sağmal ve
1 boz inek olmak üzere 15 büyükbaş hayvan bulunuyordu. Bunların
yanında 14 numaralı hanede mukim
Nureddin b. Hasan’ın 3 boz inek, 1
manda, 3 malak, 2 tosun, 2 karasığır öküzü ve 3 manda öküzü olmak
üzere 14; 5 numaralı hanede mukim
Piretoğlu Ahmed b. Mustafa’nın 3
boz inek, 3 sağmal inek, 2 karasığır
öküzü, 2 manda öküzü ve 1 tosun
olmak üzere 11; 11 numaralı hanede ikamet eden İbrahim b. İsmail ile
kardeşi Mehmed’in 1 manda öküzü,
3 karasığır öküzü, 3 boz inek ve 3 tosun olmak üzere 10 büyükbaş hayvanı vardı.
Köyde 4 hane sahibi de küçükbaş
hayvancılıkla uğraşıyordu. Bunlardan 11 numaralı hane sahibi İbrahim
b. İsmail ile kardeşi Mehmed’in 15’i
sağmal ve 15’i kısır olmak üzere 30
koyun, 25’i sağmal, 12’si teke ve 33’ü
kısır olmak üzere 70 keçi, 10 kuzu ve
15 oğlağı olmak üzere 125 küçükbaş
hayvanı bulunuyordu. Yine 15 numaralı hanede ikamet eden Mehmed
b. Nureddin’in 51 koyun, 94 keçi, 10
kuzu 30 oğlak olmak üzere toplam
185 küçükbaş hayvanı; 20 numaralı
hanede mukim Mustafa oğlu emin
Ağa’nın 20 koyunu vardı.

Sarraf Fransız Tobini Bazergan’ın
karısı Angeliko’nun mutasarrıf olduğu çiftlikte ise 35 koyun, 140 keçi, 50
kuzu ve 60 oğlak olmak üzere 285
küçükbaş hayvan vardı. Diğer çiftlikte
küçükbaş hayvan kaydı yoktu.
Çiftliktekiler ve köydeki diğer küçükbaş kişilerin sahip olduğu toplam
küçükbaş hayvan sayısı 131 koyun,
313 keçi, 70 kuzu ve 113 oğlak olmak
üzere 627’ydi. Bunların yanında köydeki beygir sayısı 25’ti. Üç hane hariç
köydeki hemen bütün hane sahiplerinin beygire sahip oldukları görülüyordu. Ayrıca bir hanede de merkep
vardı.
Arıcılık 1844 kayıtlarında da dikkati
çekiyordu. 9 hanede toplam 58 arı
kovanı vardı. Bunlardan en fazla arı
kovanına sahip olanlardan 14 numaralı hanede mukim Nureddin b.
Hasan’ın 20, 8 numaralı hane reisi
Hasan Kethüda b. İbrahim’in 10 arı
kovanı bulunuyordu.
1840 ve 1844 YILLARINDA SIRAPINAR’DA HAYVANCILIK
1840 kayıtlarına göre Sırapınar’da
mevcut büyükbaş hayvan sayısı
103’tü. Bunların 6’sı boz inek, 19’u
sağmal inek, 10’u düve, 20’si buzağı, 13’ü camuz, 6’sı manda, 5’i malak, 20’si öküz ve 4’ü de tosun olarak kaydedilmişti. 21 hanelik köyün
6 hanesinde büyükbaş hayvan bulunmamaktaydı. En fazla büyükbaş
hayvana sahip olanlardan 13 numaralı hanede mukim nalbant Ömer
b. Mustafa ve oğulları Mustafa ve

Salih’in 13, 1 numaralı hane sahibi ve
köy muhtarı Feyzi b. Hüseyin’in 11, 11
numaralı hane reisi Ali b. Hüseyin’in
10 hayvanı vardır.
Köyde birisinin 3, diğerinin de 1 olmak üzere iki hane reisinin toplam 4
beygiri bulunmaktaydı. Bunların haricinde köyde herhangi bir küçükbaş
hayvan kaydı yoktu.
Yine 1 numaralı hane sahibi ve köy
muhtarı Feyzi b. Hüseyin’in 8, 3 numaralı hane sahibi Emin b. İbrahim’in
3 ve 6 numaralı hane reisi Ömer b.
Hasan’ın da 3 olmak üzere toplam
14 adet arı kovanı vardı.
1844 kayıtlarındaki hayvan bilgileri
ile 1840 yılı hayvan bilgileri birbirine
oldukça yakındı. Her iki defterde de
kaydı bulunan bir hane reisinin 1840
ve 1844 yıllarındaki hayvan bilgilerini karşılaştırabiliriz. Mesela, 1840 temettüat defterinde 1 numaralı hanede kayıtlı Feyzi b. Hüseyin bu tarihte
aynı zamanda köy muhtarıydı.
1840 yılında 1 boz inek, 3 sağmal
inek, 1 dana, 3 buzağı, 1 camuz ve 2
öküz olmak üzere toplam 11 büyükbaş hayvana sahipken; 1844 yılında
hayvan sayısı 2 boz inek, 2 sağmal
inek, 3 düve, 2 manda, 2 malak, 2
manda öküzü ve 2 karasığır öküzü
olmak üzere toplam 17 olmuştu.
1840 yılında kaydedilen 8 arı kovanı 1844’te bulunmamaktaydı. Aynı
zamanda 1844 yılında muhtarın da
değiştiği görülür.
İstanbul’un Yaşam Pınarı
Çekmeköy Kitabından alınmıştır.
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KÜLTÜR sanat
Middle East Journal of Refugee
Studies

Dergide nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve
uluslararası hukuki metinler ve içtihatlar yayımlanmaktadır.
Derginin Genel Yayın Yönetmeni Muaz Yanılmaz aynı
zamanda Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan
Yardımcısı’dır.
Derginin ilk sayısında ülke ve dünya gündemine uygun
olarak özellikle ülkemizdeki Suriyeli mülteciler üzerine
önemli makalelere yer verilmiş. Dergi mültecilik konusunu farklı açılardan incelemek isteyenler için ideal bir
içerik sunuyor.
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lkemizde oldukça fazla sayıda ve neredeyse her
konuyla ilgili farklı farklı dergiler çıkarılmaktadır.
Ancak ülke ve özellikle dünya gündemi göz önüne alındığında mülteciler ve mültecilik hakkında çıkarılan bir
dergi olarak Middle East Journal of Refugee Studies
dergisi oldukça önem kazanıyor.
2016 yılı Ocak ayı itibariyle ilk sayısı çıkan dergi, yılda
iki defa 6 aylık periyotlarla çıkarılacak. Akademik makale,
araştırma, değerlendirme ve eleştiri yazılarından oluşan
dergi, farklı dillerde metinlere de yer veriyor. Uluslararası
Mülteci Hakları Derneği tarafından çıkarılan dergi, akademik hakemli bir dergi olarak ciddiyetini de ön plana
çıkarıyor.
Dergide yer verilen ve verilecek çalışmaların çerçevesi
şöyle belirlenmiş:
Dergide “mültecilik” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide mültecilik konusunu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede;
Mültecilik olgusunu uluslararası hukuk ve iç hukuk, savaş, göç, travma, devlet politikaları bağlamında ele alan;
Mültecilik alanına özgün teorik ve kavramsal açılımlar
sunan;
Mültecilik olgusunu ele alırken farklı/yeni araştırma
yöntemlerini kullanan;
Mültecilere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve
antropolojik içerikli analizleri eksen alan;
Mültecilerin etnik ve demografik özelliklerini ortaya
koyan;
Mülteci kamplarını sağlık, hijyen, fiziki özellikler ve temel ihtiyaçlar bağlamında inceleyen;
Mültecilerin gittikleri ülkelerin toplumsal, ekonomik, siyasal yapılarına etkilerini ve mülteciliğin ulusal/bölgesel
güvenliğe yansımalarını inceleyen;
Mültecilerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları toplumsal,
ekonomik ve siyasal sorunları ortaya koyan yazılara yer
verilmektedir.
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ir Cengiz Aytmatov romanı olan
Toprak Ana’da, üç çocuk annesi
Tolunay ile toprağın konuşması üzerinden İkinci Dünya Savaşı’nın sıradan insanların hayatları üzerindeki
etkisi ve genel olarak savaşın insan
doğası ile olan ilişkisi resmediliyor.
Tolunay’ın eşi Suvankul ile tanışmasından başlayan hikâye, Tolunay’ın
yaşlılığında toprak ile dertleştiği günlere kadar uzuyor. Kırgız Türklerinden
olan Cengiz Aytmatov’un romanlarındaki yaşam kurgusu, gelenek görenek algısı bildik tanıdıktır.
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte köylerdeki yaşlı erkekler bile askere alınır.
Toprağın işlenmesinde ağır süreçleri erkekler yürüttüğü için erkeklerin
hepsi askere alınınca bu ağır işler de
kadınlara kalır. Savaşla birlikte kıtlığın
da baş gösterdiği bu zamanlar, birer anne ve eş olan kadınların hem
ayakta kalma çabası hem de ülkele-

rini korumak için askere destek olma
çabasını içerir.
Tolunay’ın anlatısı üzerinden doğayla bütünleşen anne karakteri,
hem insanı hem doğayı temsil eder.
“İnsanlar savaşmadan yaşayamazlar
mı?” sorusu kitabın hem ana temasını özetliyor, hem de insanoğlunun
savaş arzusunun farklı yönlerden irdelendiği bir ortam hazırlıyor. Toprağın dilinden dökülen cümleler insanın doymak bilmez savaş arzusunun
gerekçesizliğini resmediyor:
Durun, birbirinizin kanını dökmeyin! Sizler, denizler, dağlar ötesindeki
insanlar! Dünyanın insanları, sizler...
İstediğiniz ne? Toprak mı? İşte ben,
Toprak, buradayım! Hepiniz içinim
ben, hepiniz benim gözümde eşitsiniz. Sizin kavgalarınıza ihtiyacım yok
benim; dostluklarınıza, çabalarınıza
ihtiyacım var! Bir tohum atın, yüz
vereyim. Bir değnek saplayın, size bir

ağaç vereyim. Bir fidan dikin, yemiş
yağdırayım. Sığır yetiştirin, çayır olayım. Ev yapın, duvar olayım. Çoğalın,
hepinize eşsiz bir yuva olayım. Sonsuzum, derinim, yüceyim, genişim,
herkese yeterim! diye yalvarır. Tolunay’a dönüp şöyle der: Sen Tolunay,
sen insanların savaşmadan yaşayıp
yaşayamayacaklarını soruyorsun. Bu
sizlere, insanlara bağlı bir şey. Bana
değil, size, sizin aklınıza bağlı.
Dünyamızın dört bir yanında inatla
devam eden savaşlar göz önünde
bulundurularak Toprak Ana’yı yeniden okumakta ve toprağın sesine
kulak vermekte fayda var.
KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Toprak Ana
YAZARI: Cengiz AYTMATOV
YAYINEVİ: Ötüken Yayınları
SAYFA SAYISI: 143
BASIM YILI: 2007

- Neden o aptal tavşan kostümünü giyiyorsun?
- Sen neden o aptal insan kostümünü giyiyorsun?/ Donnie Darko (2001)

Kısa Kısa
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Kibir, bele bağlanan taş gibidir. Ne uçabilirsin, ne yüzebilirsin. / Hayatım Sana Feda (1970)
Tabağımın kenarında beni şişmanlatacak bir lokma yemek için
her gün 30000 çocuk ölüyor. / The Girl in the Cafe (2005)
Şeytanın yapmış olduğu en büyük hile, tüm dünyayı yaşamadığına inandırmaktır! /Usual
Suspects (1995)
Ama bana elmayla bisiklet arasındaki farkı anlatan birini okumanın ne anlamı var? Bisikleti
ısırır, elmaya binersem, farkı anlarım. / American Dream (1990)
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Leonardo Di Caprio’nun
Diriliş’i
2016 yılının en iddialı filmlerinden biri olan Diriliş, ülkemizde 22
Ocak’ta vizyona girdi. Daha şimdiden Altın Küre’de En İyi Drama
Filmi ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödüle layık görüldü. 28
Şubat’ta gerçekleştirilecek olan 88. Akademi Ödülleri yani bizim
bildiğimiz adıyla Oscar ödüllerinde ise 12 dalda aday gösterildi. Filmin geçen yıl Oscar alan yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu,
bu yıl da Diriliş filmiyle en iddialı adaylardan biri.

kaldırmasını da can-ı gönülde temenni ediyorum. Filmin fragmanı
yayınlandığında herkesin şoke olduğu boz ayı saldırısının gerçekleştiği
sahne, son derece gerçekçi biçimde
yansıtılmış. Görselliğiyle göz dolduran filmin özellikle teknik konularla
ilgili adaylıklarında eli boş döneceğini sanmıyorum.
Filmin konusuna gelirsek, evet bir
intikam hikâyesi ama aynı zamanda
bir yaşamda kalma savaşını ince ince
her detayıyla anlatıyor. İnkâr edilemez insan dürtülerinin kanunsuz/
adaletsiz/kuralsız bir ortamda nasıl
pervasızca gün yüzüne çıktığı ve insanın hayvanla olan benzerliğine şahit oluruz filmi izlerken. Boz ayı sahnesi bu yüzden oldukça önemlidir.
Boz ayının yaptığını, film boyunca
başka kimlerin kimlere yaptığını izlerken ne yazık ki çirkin bir tebessüm
yüzünüze oturuyor olacak.
Filmin en önemli damarlarından
biri de, Kızılderililer meselesi. Her
Western filminde olduğu gibi Kızılderililere yapılan kıyımın haklı/haksız gerekçelendirilmesi, bu filmin
de ana temalarından birini oluşturuyor. Kıyım yapıldığı birçok sahneyle
ayan beyan göze sokularak kabul

edilirken, bir yandan da karşılıklı bir
kötücül ilişki yansıtılmaya çalışılıyor.
Ne yazık ki bu kötücül ilişki haklı bir
çerçevede sürdürülemiyor, barbarın
yaralarına yine bir Kızılderili merhem
oluyor.
Filmi izlerken olayları siyah/beyaz,
Kızılderili/yabancı gibi film içinde
fazlasıyla bulabileceğimiz dualitelere boğulmadan, ‘insan doğası’ kavramını akılda tutarak izlemek, kanımca
filmin ne anlatmaya çalıştığının daha
iyi anlaşılmasına vesile oluyor. Diğer
türlü bir izleme ve okuma çabası,
ama’larla süregiden bir anlamaya
çalışma gayesinden öteye gidemiyor.

Deniz Binici
Sosyolog
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Filmin başrol oyuncusu Leonardo
Di Caprio, Hugh Glass adında bir avcıdır. Kürkleri için hayvan avlayan bir
kuruluş için çalışır. Avlandıkları bölge
Amerika sınırıdır ve hikâye 1823 yılında geçer. Avlanılan bölge Kızılderililerin yaşam alanı, Fransız birliklerinin
ise yine avlandıkları ya da avlanan
kişilerden deri topladıkları /çaldıkları
bir bölgedir. Michael Punke’nin kitabından sinemaya uyarlanan filmin
orijinal adı The Revenant: A Novel
Of Revenge’dir. Yani Hortlak: Bir İntikam Romanı. Ancak Türkçeye Diriliş
olarak tercüme edilmiş. Sanırım filmi
izleyenler neden hortlak kelimesinin
filmi daha iyi tanımlayacağını ve intikamla bağlantısını çözeceklerdir.
İki buçuk saatlik filmin en belirgin
özelliği uzun diyalogların gerçekleştirildiği bir senaryonun olmamasıdır.
Filmin çekildiği bölgenin görselliği
öylesine uçsuz bucaksız ki, yönetmen de bunu ustalıkla değerlendirerek belgesel tadında bir filme imza
atmış.
Leonardo Di Caprio’nun oyunculuğu sorgulanamaz biçimde olağanüstü.. Her hareketi her bakışıyla
adeta destan yazdığını düşündüğüm
Di Caprio’nun, artık Oscar’ı havaya
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• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
• En İyi Erkek Oyuncu – Leonardo Di Caprio
• En İyi Erkek Oyuncu – Tom Hardy
• En İyi Görsel Efekt
• En İyi Kurgu
• En İyi Görüntü
• En İyi Müzik
• En İyi Kostüm
• En İyi Ses Kurgusu
• En İyi Ses Miksajı
• En İyi Makyaj
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teknolojİ

TEKNOLOJİK ALETLERİN
DOĞA İLE İLİŞKİSİ
Kullandığımız teknolojik aletlerin nelerden
esinlenerek icat edildiğini hiç düşündünüz
mü?
İnsanoğlu doğanın bir parçasıdır. Hayatını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğayı kullanmış, karşılaştığı problemleri de hep doğadan örnek alarak

çözmüştür. Doğada Oluşabilecek her türlü sorunun
çözümü yine doğanın kendisindedir. Yüce Allah, evreni
kusursuz bir tasarım ve mühendislikle yaratmıştır. İnsanın
doğayı, doğada olup biten her şeyi taklit etmiş, öyle ki
kuşlara özenerek uçma isteğini geliştirmiştir. Bununla ilgili Leonardo Da Vinci kuşları gözlemleyerek çalışmalar
yapmış ve ilk uçan makineyi icat etmiştir.

YUNUS BALIĞI ve SONAR SİSTEMİ
Yunus balıkları kendi aralarında ses dalgalarını kullanarak anlaşırlar. Baş
kısımlarında yer alan özel bir organ ile saniyede 200.000 titreşime sahip
ses dalgaları yollarlar. Bu sayede yollarındaki engelleri, söz konusu bir
cismin yönünü, büyüklüğünü, şeklini ve hızını ayrıntılı bir şekilde öğrenirler. Sonar cihazı da ses dalgalarına göre arama yapmaktadır.
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KUTUP TAVŞANI ve KAR AYAKKABILARI
Kutup tavşanları uzun ve yayvan arka ayakları sayesinde karda çok kolay hareket ederler. Kar ayakkabıları da
bu özellikten yola çıkarak yapılmıştır.
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MÜREKKEP BALIĞI ve JET UÇAKLAR
Mürekkep balığı ve jet uçakları jet itme tekniğini kullanırlar Mürekkep balığının gövdesinde cep benzeri iki
açıklık bulunur. Buradan içeri giren su güçlü kaslardan
oluşan bir kesede toplanır. Keseden arkaya doğru bir
kanal vardır. Kaslar kasılarak kesedeki suyu hızla dışarı
atarlar. Jet motorları da aynı sistemle çalışırlar. Bir ucundan havayı emer ve diğer ucundan da hızla dışarı verirler. Hızla çıkan hava özel kanallar aracılı ile püskürtülür.

KÖPEK BALIĞI ve MAYO
Yüzücüler için suyun vücutlarının üzerinde oluşturduğu sürtünme
direnci oldukça önemlidir. Bu nedenle mayolar yüzücünün bedenini
saracak ve suya en az direnç gösterecek şekilde yapılır. Bunun için
köpekbalıklarından ilham almışlardır. Köpek balıklarının derisinde dikey “U” şeklinde şekiller bulunur. Bu şekiller kanal görevi yaparak suyun vücuduna bağlılığını artırır ve yüzmeye karşı direncini düşürür.
Derisindeki dizayndan yola çıkarak yeni lifler ve dokuma teknikleri ile
mayolar üretilmiştir.
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BALİNALAR ve YÜZÜCÜ PALETİ
Balinaların çifte bölmeli geniş bir kuyruğu vardır. Benzer
şekilde üretilen yüzme paletleri dalış yapanlar ve yüzücüler için ideal bir stil ve hızlı dalış sunar.

HIZLI TREN ve BALIKÇIL KUŞLAR
Balıkçıl bir kuş olan yalıçapkını gaga yapılarından kaynaklı
gökyüzünden çok hızlı bir şekilde, su sıçratma sesi çıkartmadan suya dalar. Hızlı treni tasarlayan, aynı zamanda bir kuş bilimci olan Eiji Nakatsu, yalıçapkınının gagasından yola çıkarak
hızlı treni tasarlamıştır.

SIRÇA OTU ve VELKRO (CIRT CIRT)
Sırça otu dikenli bir bitkidir. Dikenlerinin ucunda küçük
yapışkan kancalar bulunur. Tesadüfen keşfedilmiştir. İsviçreli mühendis George De Mestral köpeği ile yürüyüş
yaparken pantolonuna yapışan sırça otundan rahatsız
olmuş ve neden yapıştıklarını incelemiştir. Dikenlerinde
küçük kancalar olduğunu bu kancaların kumaş ve benzeri malzemelere yapıştığını keşfetmiştir. Dokumacılarla
birlikte cırt cırtı geliştirmiştir. Buna da “Velkro” adını vermiştir.
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YUNUS BALIĞI ve DENİZALTI
Denizaltıların hızlarını artırmak için yunus balığının derisindeki katmanlara benzer sentetik bir kaplama yapılmıştır. Yunus balığının derisi 3 katmandan oluşur. En üstteki katman ince ve esnek, ortadaki
katman süngerimsi bir maddeden ve içteki son katman kalın ve fırça
görünümü sağlayan esnek kıllardan oluşur. Bu sayede hızla yüzen
yunusa etki edebilecek ani bir basınç absorbe eder. Benzer şekilde
kaplanan denizaltıların hızları % 250 oranında artmıştır.
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GÖÇMEN KUŞLAR ve GÖSTERİ UÇAKLARI
Göçmen kuşlar sürü halinde ve belirli bir dizilişle uçarlar. Havada “V” şeklini oluştururlar. Bu şekilde uçarak hava direncini
azaltırlar, bu sayede daha az enerji harcarlar. Gösteri uçakları
göçmen kuşlardan ilham alarak aynı dizilişte uçarlar.
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ÖZEL GÜNLERDE DOĞRU
BESLENME…
St. Valentine’e adına gelenekselleşen 14 Şubat dünya sevgililer günü pek çok yerde kutlanmaktadır. “Aşkın gözü
kördür” ama rahatsız bir mide ve sindirim sisteminizdeki sorunlarla geceyi noktalamak istemiyorsanız kör olan gözleri biraz açmanızda fayda var. Romantik bir akşam yemeğinin hem sağlıklı hem de lezzetli olamayacağını savunuyorsanız yanılıyorsunuz. Sevgililer günü gibi özel günlerde de sağlıklı seçimler yapmak veya sağlıklı yemekler pişirmek
sizin elinizde.

RESTORANTA GİDİYORSANIZ;
— İştah açıcı olarak kızartma ürünler yerine hafif bir peynir
tabağı siparişi verebilirsiniz.
— Ara sıcaklar kısmını geçerek salata siparişi verebilirsiniz.
Salatanız peynirli, deniz ürünlü veya tavuklu olabilir. Yalnız
salata sosları konusunda hassas olmalısınız. Sevgilinize en
güzel salata sosunu ben hazırlarım diyerek salatanızı sossuz
sipariş edin. Zeytinyağı, limon ve balsemik sosu ile salata harika olur. Taze karabiber serpme şansınız varsa salatanın da
lezzeti katlanacaktır.
— Ana yemek olarak ızgara bonfile, ızgara tavuk veya ızgara
balık siparişi verebilirsiniz. Yanında ızgara veya buharda pişmiş sebze isteyebilirsiniz. Bonfile siparişi verdiğinizde üzerinde peynir eritilmemiş olmasına dikkat edin. Peynir soslu et
ızgaralar, normallerine göre 200 kalori fazla içerir.
— Meze tercihiniz olacaksa kızartılmış mezeler yerine, peynir, yoğurtlu mezeler, patlıcan salatası, ezme gibi daha hafif
ve sağlıklı mezeleri tercih edin. Dışarıda pişirilen zeytinyağlılar
genelde çok fazla yağ içerir. Zeytinyağlı tüketirken yemeğin
suyundan tüketmemeye gayret edin.
— Menüde sıra tatlıya geldiğinde iki seçeneğiniz var. İlki sütlü tatlı siparişi verip, büyük porsiyon tüketmek veya çikolatalı
veya şerbetli bir tatlı seçip küçük bir porsiyon tüketmek. Kızartılmış meyve tatlılarından ve kaymakla sipariş edilen tatlılardan seçmemeniz daha sağlıklı olacaktır.
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EVDE KUTLUYORSANIZ;
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— Hafif ve lezzetli yemekler pişirmek elinizde. Menünüzü
oluştururken fırında veya ızgarada pişirebileceğiniz bir ana yemek seçin.
— Ana yemeğin yanında servis etmek için haşlanmış, buharda
pişmiş veya fırınlanmış sebzeler hazırlayın.
— İştah açıcı olarak küçük bir peynir tabağı hazırlayın.
— Ara sıcak olarak yufkadan hazırlayabileceğiniz fırında pişmiş
bir börek ideal ve sağlıklı olacaktır.
— Birkaç çeşit salata hazırlayın. Örneğin yeşil salata ve ızgara
sebze salatası gibi.
— Tatlı için düşük kalorili romantik bir seçenek hazırlayabilirsiniz. Örneğin eritilmiş çikolataya batırılmış meyveler lezzetli
ve baş döndüren bir seçenek olabilir. Meyve salatası hazırlayıp
üzerine eritilmiş çikolata dökebilir veya hazır çikolata soslarını
kullanabilirsiniz.
— Sofranızdan suyu eksik etmemelisiniz.
— Ekmeği küçük bir sepette bulundurun. Sofrada ekmeğin
fazla miktarda bulunması yemek uzun süreceği için fazla ekmek tüketmeniz anlamına gelebilir.

SAĞLIK

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN SAĞLIKLI
TARİFLER
FIRINDA PAÇANGA BÖREĞİ (2 KİŞİLİK)
1 adet yufka
70 gram pastırma
1 su bardağı dolusu az yağlı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet domates
1 tutam maydanoz
Yapılışı: Yufkayı dört üçgen elde edecek şekilde kesin. Pastırmaları ince ince dilimleyin. Domatesi küçük küpler halinde
doğrayın. Yağsız teflon tavada birkaç dakika sote yapın. Soğuyunca üzerine kıyılmış maydanoz ve kaşar peyniri ilave edip,
harmanlayın. Yufkalara malzemeyi paylaştırın ve 2-3 parmak
kalınlığında sarın. Önceden yağlanmış fırın tepsisine dizin ve
200 derecelik fırında yufkalar kızarıncaya kadar pişirin.
ÇİKOLATALI MEYVE (2 KİŞİLİK)
10 adet çilek
2 adet muz
½ su bardağı fındık rendesi
200 gram çikolata (tercihen şekersiz)
Yapılışı: Çikolatayı ben-mari usulü eritin. Çilekleri yıkayın ve saplarını
ayırın. Muzları soyun ve parmak dilimler haline getirin. Eritmiş olduğunuz çikolatayı meyvelerin üzerine dökün ve iyice bulanmasını sağlayın. Çikolatalı meyveleri fındık rendesi üzerinde çevirin. Servis tabaklarına bölüştürün ve soğuması için buzdolabında bekletin.

Dyt. Tuğba KUT
Beslenme Uzmanı
İnstagram/ dyttugbakut
dyttugbakut@gmail.com
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Yapılışı: Soğanları yarım ay halkaları halinde ince
ince doğrayın. Yağsız teflon tavada biftekleri soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar soğanlarla soteleyin.
Domates, patates ve havuçları yıkayıp, soyup, küçük
küpler halinde doğrayın. Biberleri yarım ay gibi dilimleyin. Biftek ve soğanları soğuyunca alüminyum
folyonun üzerine alın. Sebzeleri biftek dilimleri üzerine dağıtın. Folyoyu kapatın. 150 derecelik fırında 30
dakika pişirin. Fırın poşeti de kullanabilirsiniz, daha
sağlıklı olacaktır.
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KIRMIZI ET SEVENLERE: FIRINDA SEBZELİ
BİFTEK
(2 KİŞİLİK)
2 büyük boy biftek
2 adet domates
2 adet kırmızı çarliston biber
2 yemek kaşığı haşlanmış bezelye
1 adet patates
1 adet havuç
2 orta boy soğan
Fırın poşeti veya alüminyum folyo
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CANIM PETROL
YERE Mİ DÜŞTÜN SEN?

Mehmet Duman
Kentleşme ve Çevre
Sorunları Uzmanı

Petrol fiyatlarında düşüşlere yönelik yaşanan gelişmeler, tüketicileri umutlandırırken petrol ihraç eden ülkeler için de
sıkıntılı bir süreç söz konusu... Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşayan ülkeler bu
durumun uzun süre devam etmeyeceği,
tüketiciler ise mümkünse sert düşüşlerin
daha da devam etmesi gerektiği beklentisi ve düşüncesi içindeler… Peki, bu canım
petrolün durumu üreticilere göre neden
bu kadar içler acısı!
Petrolün varil fiyatı nerdeyse 1 litre suyun da altına indi. 1 varil 159 litredir. 1 dolar 1 litre şişelenmiş su markasına göre 75
kuruşla 1.25 kuruş arasında satılıyor. 1 litre
ham petrolün fiyatı ise yaklaşık 60 kuruş-

tan biraz daha fazla. Yani 1 litre su 1 litre
petrolden çok daha pahalı durumda şu
an…
Dünya piyasaları petrol ile yatar, petrol
ile kalkar oldu neredeyse. ABD ham petrolü 27.56 ile Eylül 2003’ten, Brent petrolün varil fiyatı da, dolardaki güçlenme ve
küresel büyümeye ilişkin endişelerin artmasıyla düşüşünü sürdürerek 27.08 varil/
dolar ile Ekim 2003’ten bu yana gördükleri en düşük seviyelere indiler. Geçtiğimiz
günlerde Suudi Arabistan-İran gerginliği
ile artan jeopolitik risklerle fiyatını yüzde 2
civarında yükseltmeye çalışsa da Çin’den
gelen imalar vergisinin beklentilerin altında kalması ardından piyasalardaki negatif
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petrolün önümüzdeki haftalarda
yeniden 30 doların altını deneyeceği tahmin edilmektedir.
Kimilerine göre örneğin Andurand
Capital Management kurucusu
Pierre Andurand’a, “Çok düşük fiyatların ardından çok yüksek fiyatlar görebileceğimiz bir dünyadayız.
Bence fiyatlar dibi gördü” yorumunda bulunarak 2016 yılının yükselişle
tamamlanacağı kanaatini belirtmektedir. Hatta kendince petrolün varil
fiyatının bu yıl 50 dolara, 2017 yılında ise 70 dolara kadar yükseleceği
kehanetinde bulunmaktan kendisini
alamıyor.
Kısacası kimisi öyle diyor kimisi
böyle… Her ne kadar bazı yorumcular yükseliş trendi çığırtkanlığı yapsalar da, kimilerine göre yükselişin
tersine uzun vadeli aşağı trend sürmektedir. Bu durum kırılana kadar
da piyasalar temkinli olmaya devam
edecektir.
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- ABD’de hali hazırda devam eden
ve önümüzdeki günlerde daha da
artması beklenen kar fırtınalarının
fuel oil talebini arttıracağı tahminleri
hacimsiz sert bir yükselişin önünü
açtı.
Petrol nereye kadar yükselir?
Piyasaları önce boğan, sonra da
kısmen rahatlatan petroldeki yükseliş Ocak sonu Şubat başında da
devam edecek gibi görünüyor. 22
Ocak Cuma gününü 32.17 seviyesinden kapatan Brent petrol, birçok
analiste göre Ocağın son haftası
içinde 35.50-36.00 dolar seviyesine
kadar yükselebilme ihtimali bulunmakta. Bu seviyenin, ilk denemede
aşılması biraz zor olsa da eğer bu
seviye hızlı bir şekilde aşılır, haftalık
kapanış da bu seviyenin üzerinde
gerçekleşirse; bu durum petrol fiyatlarında en azından önümüzdeki
birkaç ay için dip fiyatların görüleceği anlamına gelir. Ancak petrol uzmanı analistlerin naçizane beklentisi
olan 35.50-36.00 dolar seviyesinin
önemli bir direnç seviyesi olarak ilk
denemede aşılamayacağı ve Brent
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havanın, küresel ekonomiye ilişkin
tedirginlikleri beraberinde getirmesi
sonucu yönünü tekrar aşağı indirmişti. Bu türden haberlerin etkisi ile
neredeyse dip yapan petrol fiyatlarında artık 20 dolar gibi rakamlar
telaffuz ediliyordu derken, 22 Ocak
2016 Cuma günü yüzde 9’u aşan
bir ralli ile sert bir şekilde yükselerek
günü 32.17 dolar seviyelerinde kapattı. Bu yükselişe neler mi etki etti:
- Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın para politikası toplantısı sonrasında “şartların gerisinde kalmamak için Mart 2016’daki toplantıda
stratejilerini
değiştirebileceklerini
ve bunda ‘sınırlarının’ olmadığını”,
bir anlamda Mart’ta yeni olmasa da
daha büyük bir parasal genişlemeden söz etmesi,
- Japonya Merkez Bankası’nın
Ocak ayının son haftasında yapacağı toplantıda ek parasal genişleme
konusunun ele alınacağı beklentisi,
- Her ne kadar yalanlanmış olsa da
piyasaların severek yaydığı Rusya’ya
uygulanan yaptırımların yumuşatılabileceği dedikoduları...
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GELECEĞİN MUCİTLERİ VE
GELECEĞİN BULUŞLARI
Evrende bildiğimiz kadarıyla canlılığın bahşedildiği yegane gezegen tabii ki
dünyamız… Biz ise dünyanın göçmekle
mükellef misafirleri… Atlatılan üç büyük
buzul çağı, uzun ve zorlu göçler, veba,
kuduz ve çiçek gibi salgınlarla geçen
uzun sınavlardan sonra şimdi de küresel ısınma problemi… Atlattığımız bunca
yıkımdan sonra çözüm yine insanlığın

zihninde! Şimdi değişimin, değiştirmenin
zamanı, şimdi geleceğe gitmenin zamanı. Ürettiğimiz bizim yerimize düşünen,
hareket eden, sorular soran ve çözüm
üreten robotlardan sonra şimdi de bizi
istediğimiz yere götüren akıllı arabalar
üretiliyor. Buyurun yeni nesil fikirler ve
değişen dünya projelerini birlikte inceleyelim…

Estonya’da çocuk yaşta mucitler
Robotex 15 için buluştu
“Burada birbirinden genç yüzler görüyorum ve biraz
kıskandım doğrusu. Ben bir şeyler üretmeye başladığımda
hepsinden daha büyüktüm.”

Oğuzhan Aydemir
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Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji
Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı
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Üreten çocuklar yarının dünyasını tasarlıyor. Yarının dünyası robotlarla canlanıyor.
Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen robot yarışması yeni nesil robotları
tanıttı, 1.500’e yakın yarışmacının 650
robot sergilediği Robotex 15, Avrupa’nın
en büyük robot yarışması olarak anılıyor.
Yarışmanın amacı genç bilim aşıklarına
kendi robotlarını yapma ve tanıtma imkanı sağlamak.

Proje Müdürü Karl Laasik ise bu etkinliğin
yarışmadan çok festival havasında geçtiğini belirtti: “Aslında kendimizi bir festival
olarak yorumluyoruz. Birbirinden farklı
çalışma alanlarımız, seminerlerimiz var.”
Örneğin futbol maçı yapan robotlar yarışması. Sahadaki parlak renkli topu algılayan robotların her biri oyunda kendilerini
kontrol ediyor ve kendi enerjilerini üretiyorlar. Oyunda uzaktan kumada kullanılmıyor.
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Robot U-CAT deniz biliminde devrim yapacak
Dünyanın bilinen en derin yeri Mariana çukuru. Elimizdeki verilere göre
bu çukurun zeminine ayak basan insan sayısı uzaya çıkan insan sayısından
daha az. Denizlerin bilinmeyen ve yıllardır gizemini özenle koruyan tabanında neler olup bittiğini bilimin ve mühendisliğin ortak ürünü olan
U-CAT ile aydınlatacağız.
Estonya’da geliştirilen ve deniz kaplumbağalarından esinlenilerek tasarlanan U-CAT, deniz arkeologları adına umut dolu bir proje. Baltık
Denizi’nde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma batıkları araştırması için tasarlanan U-CAT’ı, tasarımının sahibi Tallinn Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Taavi Salumae tanıtıyor:
“Arkeoloji dalında bu robotun eşi benzeri yok, genelde kullanılan robotlar fazla büyük ya da pahalı. Diğerleri ise deniz altında çalışmaya uygun
şekilde tasarlanmamış olur.

Sürücüsüz otomobiller hayatımıza girmek için gün saymaya başladı
Yüksek teknolojik yazılımlarla donatılmış otomatik pilotlu
kendi kendine giden arabalar hayatımıza girmek için gün
saymaya başladı. Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarında (CES 2016) otomobil teknolojileri üreten 115 firma
ve 9 büyük araba üreticisi marka en yeni ürünlerini tanıttı.
Bu yıl fuar alanının gözdesi akıllı, sürücüsüz, elektrikli ve
düşük enerji yüksek performanslı arabalar oldu.

Washington’da düzenlenen Ulusal İHA Şovu’nda en iyiler tanıtıldı
Gelişen teknolojiyle birlikte her gün biraz daha ulaşılabilir hale
gelen dronların en üst düzey modelleri Amerika’da gerçekleştirilen bir festivalle görücüye çıktılar Geleceğin teknolojileri insansız hava araçları Washington’da büyük sükse
yarattı. Şehri yaklaşan seçimlerin ağır havasından uzaklaştıran National Drone Show Türkçe adıyla Ulusal İHA Şovu
Aralık ayı başında teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi.
Askeri ve tıbbi alanda sıklıkla kullanılan, arama kurtarma
çalışmalarında ve hatta son dönemlerde tarım alanında
adından söz edilmeye başlanan insansız hava araçları her
geçen gün geliştirilmeye devam ediliyor.
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Değişen çağ ile hastalıklar ve bağımlılıklar da boyut değiştiriyor. Şimdi zararlı alışkanlıkların tepesine yaklaşan teknoloji ve teknoloji başlığının altında hepimizin cebinde yer eden akıllı telefonlar. İletişim teknolojisinin geldiği noktada artık herkes internet, telefon ve bilgisayar
ile her yerde ve anında ulaşılabilir bir konumda. Ancak bu stres ve
hayal kırıklığını da beraberinde getiriyor. İnsanların hayatlarının
üzerinde flu bir gölge gibi beliren ve özel hayat kavramının üzerine
bir karabasan gibi çöken her an ulaşılabilir olmak psikolojik problemleri de beraberinde getiriyor. Buna nasıl son verilecek? Cevabını Digital Detox veriyor. Digital Detox cep telefonlarının günlük
hayatımızı bu düzeyde işgal etmesini sınırlandırıyor.
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Bu terapi internet ve cep telefon bağımlılığından kurtarıyor
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BİZ O’NU ÇOK SEVDİK’İN
KAZANANLARI UMRE YOLCUSU

Ç

ekmeköy
Belediyesi’nin
2015 yılında düzenlediği
“Biz O’nu Çok Sevdik” Siyer-i
Nebi Yarışması’nda “Umre ödülü” kazanan üniversite öğrencileri, kutsal
topraklara uğurlandı
Çekmeköy Belediyesi’nin 2015 yı-

lında düzenlediği ve Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla finali gerçekleşen Biz O’nu
Çok Sevdik Siyer-i Nebi yarışmasında
ilk 20’ye giren üniversite öğrencileri
Umre ile ödüllendirilmişti. Öğrenciler, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel tarafından

Atatürk Havaalanı’ndan yolcu edildi.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatı ile ilgili soruları
doğru cevaplayarak binlerce yarışmacı arasından ilk 20’ye girmeye hak
kazanan gençler, 15 günlük Umre ziyaretinin ardından yurda dönecekler.

KISSADAN HİSSE

KISSADAN HİSSE
İBRETLİK HİKAYELER...
Sen Doğru Ol Kem Belasını Bulur…

Padişah çok sinirlenmiş “çağırın o
dervişi” demiş. Gerçek dervişimize
sarayın fırıncısına verilmek üzere bir
pusula vermiş ve;
-“Al bunu fırıncıya götür” demiş.
Okuma yazması yok tabii tam kapıdan çıkıp fırıncıya gidecekken sahte

derviş:
-“İstersen ver o pusulayı ben götüreyim fırıncıya, belki Padişah ekmek
lütfetmiştir çocuklara götürürüm
senin ekmeğe ihtiyacın mı olur?” demiş.
Onun da okuması yok, pusula böylece sahte dervişin elinden fırıncıya
ulaşmış. fırıncı kağıtta yazılan ‘bunu
sana getireni kızgın fırına at’ emrini
hemen yerine getirip sahte dervişi küt, alev alev yanan kızgın fırına
yollamış. Ertesi gün gerçek derviş
yine saraya gelmiş. Padişah şaşırmış:
“Hayrola sen dün fırıncıya gitmedin
mi? diye sormuş. Derviş de olanları bir bir anlatmış. Padişah dervişin
kulağına eğilmiş: “SEN DOĞRU OL,
KEM BELASINI BULUR” demiş.
GÜNAHLARA KEFARETTİR GÖNÜLDEKİ KEDER NİYETLER HALİS
OLUNCA AMELLER OLMAZ HEDER
BİRAZ DAHA SABREYLE NELER
GÖRECEKSİN NELER MEVLAM
İHMAL DEĞİL İMTİHAN EDER
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-“Padişahım kabul ederse neden
olmasın sen de gelirsin tabii” demiş.
Gel zaman git zaman padişah her
muhabbet sonrası bir ona bir öbürüne birer altın verdirir olmuş. Sahte
derviş bir sabah dervişimizi çorba
içmeye davet etmiş. Garsona da
gizlice arkadaşının çorbasına bol sarımsak koymasını tembihlemiş. Gerçek dervişin “Padişahımla muhabbet
ederken kötü kokarım” sözlerine sözüm ona çare de üretmiş:
-“Ağzına mendil tutarsın kardeşim”
demiş. O gün aynen böyle olmuş
bizim derviş ağzını mendille örterek
padişahla söyleşisini sürdürmüş. Bu
arada sahte derviş fırsat bulduğunda
padişahın kulağına eğilip,
– “Efendim arkadaşım ağzını mendille neden kapatıyordu biliyor musunuz? Ağzınız kokuyormuş, o kokuyu duymamak için” demiş.
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Dervişin biri eski İstanbul sokaklarında:
- “Sen doğru ol kem belasını bulur.
Sen doğru ol kem belasını bulur,”
diye diye dolaşıyormuş. Tebdil-i kıyafet çarşıda gezen padişah, dervişin
sözlerini duymuş, ilgisini çekmiş ve
dervişe:
-“Her gün sarayıma gel seninle muhabbet ederiz” demiş.
Dervişimiz ertesi gün sarayın kapısına gitmiş padişahın karşısına çıkarılmış sohbet muhabbet zaman
geçmiş saraydan ayrılırken padişah
dervişin cebine bir altın konulmasını
emretmiş.
Sarayın dışında dervişimizi takip
eden sahte derviş kılıklı biri yanına
yanaşmış,
-“Ya arkadaş, Padişah seni neden
saraya davet etti? Derdi neymiş?”
gibi bir yığın soru sormuş. Her gün
bir altın aldığını da öğrenince. “Onun
yaptığı işi ben de yaparım” diye düşünmüş ve sormuş,
-“Ya kardeş, her gün ben de seninle
gelsem rahatsız olmazsın değil mi?”
demiş belki padişah bana da bir altın
verir çoluk çocuğum nasiplenir.”
Dervişimiz:
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BUNLARI

Yetişkin bir ayı bir at
kadar hızlı koşabilir.
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Timsah dilini dışarı
çıkaramaz.

Abdest almak bilimsel
olarak yükselen tansiyonu düşürür, baş ağrısını
hafifletir, uyuklamayı,
yorgunluğu ve öfkeyi
giderir.
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Hiçbir rüyanın nasıl
başladığını hatırlayamazsınız.

Dünya’ya en yakın yıldız
güneştir.

Filler parmak uçlarına
basarak yürür, çünkü
ayaklarının arka kısmında kemik yoktur. Bu
bölge sadece yağdan
oluşur.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünyanın en küçük
kuşu arı sinekkuşudur.
Ağırlığı ortalama 2
gramdır.

Tuzun kalbe zarar
verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise
tuzun içindeki yoğun
sodyum beyne de
zararlıdır, düşünme yeteneğini zayıflatır.

Vücudumuzda kalpten
kan almayan tek bölge
gözdeki korneadır.
Çünkü ihtiyacı olan
oksijeni direkt havadan
alır.
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Günışığından daha fazla
yararlanmak için saat
uygulamasını Benjamin
Franklin başlatmıştır.

Okyanusun en derin
yerinde, demir bir topun
dibe çökmesi bir saatten
uzun sürer.

Şekerin ayarı, doğal
nem ve sıcaklıkla orantılı
olarak değiştiğinden Antep’te yediğiniz baklava
başka hiç bir yerde aynı
tadı vermeyecektir.
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SOSLU DANA
BONFİLE
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ş
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MALZEMELER
1 kg. Bonfile
2 adet patates
2 adet havuç
2 adet soğan
2 adet çarliston biber
2 adet domates
1 adet kabak
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Geniş bir tencerede tereyağını
eritin ve bonfileyi her iki tarafı
da eşit kızaracak şekilde sık sık
çevirerek pişirin. Et kızardıktan
sonra 3 su bardağı kaynamış su
ilave edin. Soyup küp küp doğradığımız patates, soğan, havuç, kabak ve biberleri haşlanmakta olan etimizin bulunduğu
tencereye koyup 10-15 dakika
haşlayın. Sebzeler haşlandıktan
sonra bonfileyi tencereden alıp
fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine tencerede kalan haşlama
suyundan az bir miktar gezdirin ve 200 derecede önceden
ısıttığınız fırına verin 10 dakika

SOS MALZEMELERİ
4 adet domates
1 diş sarımsak
1 tutam fesleğen
Sıvıyağ

pişirin. Daha sonra ortalama
5 dakika arayla sebzeli sudan
gezdirin bu işlemi 5-6 defa tekrarlayın. Son seferinde tuz ve
baharatlarınızı ekleyin ve servis
tabağına yerleştirin.
Sos için 4 adet domatesi rendeleyin. Ayrı bir tencerede bir
yemek kaşığı sıvıyağda rendelenmiş domatesleri küçük küçük doğranmış bir diş sarımsağı
üzerine tuz ve fesleğeni ekleyerek pişirin ve Servis tabağındaki
bonfilenin üzerinde gezdirin.
Nar gibi kızarmış ve bir o kadarda yumuşak harika bir lezzet
elde edeceksiniz.
AFİYET OLSUN...

TARİFLER

DOMATES
SOSLU SPAGETTİ
MALZEMELER
1 paket spagetti,
5 adet domates,
2 yemek kaşığı margarin,
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 küçük boy soğan,
3 diş sarımsak,
2 yemek kaşığı salça,
1 yemek kaşığı tatlı toz biber,
1 tatlı kaşığı pul biber,
1 tatlı kaşığı kekik,
2 tatlı kaşığı nane,
Tuz,
HAZIRLANIŞI
Bir tencerede spagettiyi haşlayacağınız
suyu kaynatın, içine bir miktar tuz atın,
Su kaynadıktan sonra spagettileri ortadan ikiye bölerek suya atın, birbirine
yapışmaması için ara sıra karıştırın,
Bir yanda soğanı rendeleyin,
1 yemek kaşığı margarin ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı
sosu yapacağınız tencereye koyarak rendelenmiş soğanları içine ekleyin,
Soğanlar kavrulunca küp küp doğradığınız domatesleri
ve küçük küçük doğradığınız sarımsakları içine koyun,
Domateslerin parça parça kalmaması için bir çatal yar-

dımıyla ezebilirsiniz,
Domatesler piştikten sonra içine baharatları ve tuzunu
ekleyin,
Öte yandan pişen spagettiyi makarna süzgecinde süzerek soğuk sudan geçirin,
1 yemek kaşığı yağı eriterek makarnayı içinde çevirin,
Sosu sade makarnanın üzerine dökerek ya da makarnayla karıştırarak servis yapabilirsiniz.
AFİYET OLSUN…

ÇİKOLATA SOSLU KEK

YAPILIŞI
Sosu için, sütü, kremayı, toz şekeri ve kakaoyu küçük bir tencereye
koyuyoruz. Kaynamaya başlayınca
çikolataları koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Sosumuz pişince altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Yumurtaları karıştırma kabına

kırıyoruz. Toz şekeri döküyoruz
ve mi kserle iyice köpürene kadar
çırpıyoruz. Suyunu döküp karıştırıyoruz. Kakaoyu, unu, vanilyayı ve
kabartma tozunu koyup mikserle
karıştırıyoruz. Yağlanmış yuvarlak
cam fırın kabına kek harcını döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 de-

2 Su bardağı süt
1 Çay bardağı toz şeker
1 Çay bardağı krema
2 Çorba kaşığı kakao
100 Gr çikolata

recelik fırında pişiriyoruz. Kek pişip
de ılıyınca üzerine çikolatalı sosu
gezdirerek döküyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz. Servis tabağına fırçayla sostan yol çiziyoruz.
Kare kestiğimiz keki tabağa koyup
üstüne renkli çikolata koyuyoruz.
AFİYET OLSUN...
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SOS İÇİN
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MALZEMELER
3 Yumurta
1 Su bardağı toz şeker
1 Çorba kaşığı kakao
1 Paket vanilya
1 Paket kabartma tozu
Yarım çay bardağı su
5 Çorba kaşığı un
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ZEKA OYUNLARI

ZEKA OYUNLARI
FUTOSHİKİ

Sudokuya benzer bu oyunda büyük küçük işaretleri dikkate alınmalıdır.
Sayılar buna göre boşluklara yazılmalıdır. Aynı sayılar yatay ve dikey
sıralarda bulunmayacaklardır.

4x4 FUTOSHİKİ (1-2-3-4 rakamları kullanılmalıdır.)

ANAGRAM

Verilen kelimelerde harflerin yerini değiştirerek yeni kelimeler türetiniz.
Ayar

Eder

4 Harfli
yara

Roman

Elek

Zaman

Etek

Cüret

İman

Vatan
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İkon
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Aylak

Hariç

Koca

Yargı

Uısul

balya

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ
KENDOKU

5 Harfli

Şımarık

7 Harfli

Türemiş
kuşaklı

Okutman
Enerjik
Bıçaklı

Dayaklı

Aşamalı

PUZZLE SUDOKU

HAZIRLAYAN/DÜZENLEYEN: Fatma EROL

BULMACA
1

2
3
4

5

8

6

9

7

10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
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1-Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden
ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
2-Sıcak su elde edilen, bir kazan ve içindeki borulardan oluşmuş araç
3-Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi
4-Hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü
5-Disiplin (soldan sağa)
5-İstemeyerek yapılan (yukarıdan aşağıya)
6-Durumlar, hâller, vaziyetler
7-Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
8-Belirtme, gösterme, açığa vurma
9-Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz vermek
10-Pusula
11-Tahıl tanesi, evin
12-Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
13-Oyun
14-Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı
sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
15-Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı
16-Yabancı uyruklu sporcu
17-Olma, meydana gelme (soldan sağa)
17-Açık olma durumu, açıklık, aydınlık (yukarıdan aşağıya)
18-Zehir
19-Çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine verilen
genel ad
20-Sınır, uç, son
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PratİK BİLGİLER

PRATİK BİLGİLER
Satın aldığınız kahveyi taze olarak saklamak istiyorsanız cam kavanoza boşaltıp içine iki adet kesme seker atın. Ağzını sıkıca kapatın. Kahvenin taze
kaldığını göreceksiniz.

Üst üste koyduğunuz bardaklar yapışıp çıkmıyorsa bir leğenin içerisine koyun Üstteki bardağın
içerisine buz koyup leğenin içerisine yavaş yavaş
sıcak su koyun. Bardakların kolayca çıktığını göreceksiniz.

Pişirdiğiniz sebzelerin renklerini kaybetmemesi
için bir kesme şeker ya da limon suyu koyun.
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Kırmızı et ile hazırladığınız yemeklerin daha lezzetli olmasını istiyorsanız etin üzerine bir miktar
biberiye serpin, kemik uçlarına sarımsak sürün.
Daha sonra az yağ ile fırında kızartın.
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Patates pürenize değişik bir koku vermek istiyorsanız içine bir miktar hindistancevizi atın. Tat ve
kokunun çok değiştiğini göreceksiniz.

Satın aldığınız kiviler çok sert ve ham ise bir gece
boyunca plastik bir torba içerisinde elma ve armut
ile saklayın.

Hamur açarken merdane yerine içi buz gibi su
dolu bir şişeyi deneyin. Hamurunuzun daha kolay
açıldığını göreceksiniz.

