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Değerli Çekmeköy2023 okurları,

İnsan için aslolan değerleri adına mücadele etmektir. Bu mücadeleyi daha 

güçlü kılmanın yoluysa elde edilen birikim ve tecrübelerin gelecek nesillere 

en iyi şekilde aktarılmasından geçmektedir. Birey olgusundan çıkarak bunu 

devletler için düşünürsek, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini en iyi 

şekilde gelecek nesillere aktaran devletler varlıklarını sağlıklı bir şekilde 

devam ettirebilmektedir. Milletlerin bunu başarabilmesinin yöntemiyse 

benimsediği eğitim modelinden geçmektedir. Belirlenen bu model toplum 

yapısının nasıl olacağının belirlenmesinde temel etken olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

Özünde herkesi ortak değerlerde birleştiren, pozitif bakış açıları kazandıran 

ve teorinin pratiğe dönüştürülebilmesini sağlayan eğitim, insanlık için daha 

yaşanılır bir dünya oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla merhamet, 

adalet, sevgi, hoşgörü ve bunlara benzer birçok evrensel değerlerin 

öğretilmesi ve yeni nesillerin genlerine kodlanabilmesi için belirleyici rol 

eğitime düşmektedir. 

Değerli Dostlar,

Eğitim modelimizi akıl ve gönül birlikteliği ile tasarlayıp ve uygulamamız 

gerekmektedir. Bu yüzden çocuklarımızın rol modeli olan kişilere büyük 

görevler düşmektedir. Paylaşmanın önemini, sevmenin nefret etmekten daha 

düzel olduğunu çocuklarımıza öğretmek, öncelikli olarak anne babalara ve 

sonrasında öğretmenlere düşmektedir. Çocuklarımız için önemli olan salt 

bilgiye ulaşmaları değil, aynı zamanda insanı insan yapan evrensel değerleri 

de öğrenmelerdir. Bu şekilde yetiştirilmiş her birey, toplumumuz ve insanlık 

için büyük bir değerdir. Benimsenen bu eğitim sistemiyle şüphe yok ki erdemli 

bir nesil ve erdemli bir gelecek inşa edilecektir. 

Ülkemiz bugün bir ateş çemberi içerisinde. Suriye ve Irak sınırımız terör 

örgütleri ve onları maşa olarak kullanan güçler tarafından kuşatılmış 

durumda. Bize düşen ülke içerisinde ve dışarısında kurulan bu tuzakları 

bozabilecek basiret ve feraset sahibi yöneticilerimize destek olmaktır. Ayrıca 

bu nitelikleri haiz, donanımlı gençler yetiştirmektir.
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Her ay yenilenen içeriğiyle okuyucularının beğenisine 
sunulan Çekmeköy2023, bu ay da ilginizi çekeceğine 

inandığımız birbirinden renkli konu ve konuklarıyla 
karşınızda!

Şubat ayına özel röportaj köşemizde arabesk müziği-
nin son yıllarda tartışmasız bir numaralı ismi Serkan 
Kaya’dan, yoğun gündeme ışık tutan Prof. Dr. Me-

sut Hakkı Caşın’a, mizahıyla herkesi güldüren sosyal 
medya fenomenlerinden Nilay Toprak’tan, bilgi ve 

tecrübesiyle adından söz ettiren Maltepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’a kadar birçok ismi 

ağırladık. Yaptıkları açıklamalarla kendi alanlarında fark 
oluşturduklarına bir kez daha kanaat getirdiğimiz bir 

birinden değerli bu isimlerin röportajlarını satır atlama-
dan okumanızı tavsiye ediyoruz. 

Bugüne kadar sağlık, eğitim, aktüel, kültür-sanat, tarih, 
edebiyat, teknoloji gibi konularla, konusunda uzman 

kişilerin görüşleriyle kütüphanenize, iş yerlerinize, 
evlerinize kısacası kalplerinize misafir olduk.  Şubat 
sayımız itibariyle de Medikal Estetik ve Kozmeto-

loji Uzmanı Gülden Sarıkaya cilt sağlığı ve güzelliği 
üzerine,  Moda ve Marka Danışmanı Büşra Erdoğan 

Toroman ise moda trendleri ve kıyafet kombinleri üze-
rine siz değerli okuyucularımız için çeşitli tavsiyelerde 

bulunacaklar. 

“E daha ne olsun” dediğinizi duyar gibiyim ama azla 
yetinmeyin derim! Daha ne olacağını görmek için 

sayfaları yavaş yavaş çevirin derim…

@cekmekoy2023facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

SAYFAYI ÇEVİR

“Bir gece ansızın gelebil-
iriz” dedi Sayın Cumhur 
Başkanımız, çünkü söz konusu 
milli güvenliğimiz ve beka-
mız ise fazla söze hacet 
kalmaz. Ülkemizin Hatay ve 
Kilis kentlerine yaslanan Afrin 
harekâtının başladığı 20 Ocak 
2018 tarihinden bu yana bazı 
haber yorumcuları, emekli 
komutanlar, Afrin konusunun 
ve stratejik öneminin nasıl 
anlatılamayacağını adeta 
örneklerle ispatladılar bize 
günlerdir!
Bir kere ülkemiz ne doğunun 
ne batının ne de kuzeyin veya 
güneyin ekseninde hareket 
etmeden Ortadoğu’daki en 
büyük bölgesel güç olduğunu 
yeniden göstermiştir yedi 
düvele… Bunun kanıtıysa hiçbir 
küresel güç ya da bölgedeki 
diğer devletlerden izin al-
maksızın, sadece milli güvenlik 
tehdidiyle karşı karşıya olduğu 
gerekçesiyle Afrin’e harekât 
başlatmış olmasıdır.
Peki, neden Afrin bu kadar 
önemli? Önemli çünkü terörist 
YPG’nin işgali altında bulunan 

Afrin sadece jeopolitik konumu 
itibariyle de Akdeniz’e geçişte 
köprü niteliği taşıyan stratejik 
bir konumda olmasının yanı 
sıra ülkemize yönelik silah ve 
uyuşturucu kaçakçılığının en 
önemli noktalarından biridir 
aynı zamanda.  Ayrıca Af-
rin’in güvenliğinin sağlanması 
demek aynı zamanda Fırat 
Nehri’nin batısında PKK’nın 
varlığının ve mevcut kapasi-
tesinin azaltılması ve kontrol 
altında tutmak istediği bölge-
lerden çekilmesi anlamına da 
gelmektedir.
Birileri bu gerçekleri gör-
mezden gelmeye ve halkımızı 
kışkırtmaya çalışmaktadır. 
Sanki mazlumlara yönelik bir 
tutum sergileniyor diye or-
talığı velveleye vermekte ve 
halkı sokağa çekmeye çalış-
maktadır. Daha düne kadar 5 
bin tıra yakın silahın yanında 
2 bin civarındaki uçak dolusu 
silah ve mühimmatla buradaki 
teröristler destekleniyorken 
şimdi birileri oradaki teröristi 
mazlummuş gibi göstermeye 
çalışacak; kimse kusura bak-

masın!
Zaten Cumhurbaşkanımız da 
bu konuda gerekli açıklamayı 
yerinde ve zamanında yaptı: 
“Sadece uzaktan atıp tutarak, 
‘bizim arkamızda Amerika 
var’  diyerek siz Türkiye ile baş 
edemezsiniz. Bunun böyle 
bilesiniz. Çıkmış KCK’nın 
bazı temsilcileri meydanlara 
çağırıyor benim Kürt vatan-
daşlarımı. Şu ana kadar pek 
katılan olmadı. Sakın ha, bu 
çağrıya uyup da meydanlara 
çıkma yanlışına düşenler olur-
sa bedelini çok ağır öderler 
bunu da böyle söylüyorum. 
Karşımıza kim çıkarsa çıksın 
bedelini öderler.” 
Mesaj gayet açık sanırım! 
Bütün mesele Afrin’i gerçek 
sahiplerine teslim etmek. İşte 
bizim farkımız da bu. Biz barış 
ve huzurun tesisi için bura-
dayız ve bu da böyle bilin-
melidir.
Kim ne derse desin Afrin’e 
müdahalenin asıl anacı ülkem-
izin huzur ve güvenini teminat 
altına almaktır.

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

ABD’NİN DERDİ DEMOKRASİ Mİ?
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“Türkiye’nin durma hakkı yok 
daima koşmak zorunda...”
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

Ateşi Varsa 
Bunları Yapmayın!

Dr. İhsan Şehla

Yaptığı Her İşle Sosyal 
Medyada Fırtınalar Estiren
Nilay TOPRAK

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 
2 Nolu Şube Başkanı 
Rıfat Kavak İle Söyleşi

İş Görüşmesinde 
Doğru Bir İmaj Oluşturmak 

İçin 10 Stil Tüyosu
Büşra Erdoğan Toraman10 Osmanlıların Tıp 

Bilimine Katkılarından 
Örnekler
Prof. Dr. Tuncay Zorlu

Çöp Kuşağı
Musa Semih KILIÇ

“Nefes aldığım her güne 
şükrediyorum...”

Serkan Kaya

Cildi Tanıma ve Anlama
Gülden Sarıkaya

Çocuğunuzla İletişimin 
6 Altın Kuralı
Özde Gül Şen

GENÇ BİLİM 
ADAMLARI 
ARANIYOR

Hocalı Faciamızın 26. Yılında 

Geriye ve İleriye Bakarken

Mesim HACIYEV

Maltepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Şahin Karasar
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Günümüzde iş hayatı için kul-
lanılan mobbing (bezdiri) kav-
ramı ev hayatında da yaygın 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ortamda maruz kalınan psiko-
lojik baskı, yıldırma, yok sayma, 
kötü davranma olarak nitelenen 
mobbinge; çocukların, kadın-
ların, hatta kimse kabul etmese 
de erkeklerin de uğradığını 
görmekteyiz. 

Çocuklar ve gençler derslerinde 
başarısızlık söz konusu olduğun-
da mobbinge maruz kalmak-
tadır. Bu durum aldıkları notların 
küçümsenmesi, akılsız olarak 
nitelendirilmeleri, bilgisayar ya 
da cep telefonlarının ellerin-
den alınması ve devamlı ders 
çalışmaları konusunda uyarılarak 
psikolojik olarak baskı altında tu-
tulması şeklinde gerçekleşebilir. 

Aynı durum ev içindeki kurallara 
uyup uymama konusunda da or-
taya çıkmaktadır. Kuralların dışı-
na çıkıldığı zaman anne-baba ve 
varsa evdeki abi-abla bir araya 
gelerek çocukların iyice üzerine 
gitmektedirler. 

Kadınların karşı karşıya kaldığı 
mobbing, bundan biraz daha 
farklı olmaktadır. Evde yoğun 
iş yüküne maruz kalan kadın-
ların, sorumlulukları arttığı hal-
de kendisine yardım edilmeme 
durumu ortaya çıkabilmektedir. 
Bunun yanında bezdiriye maruz 
kalan kadın, kilosuyla alay  edilip 
davranışları sürekli eleştirilmek-
te, arkadaşları ile bir arada ol-
mak istediğinde tepki almakta, 
kendisini geliştirmek için kur-
sa gitmek istediğinde problem 
yaşamakta, kendisini ifade etmek 

Evde MOBBiNG

Sabri Yurdakul
Psikiyatrist Doktor 
syurdakul@psikiyatri.com

istediğinde ise söyledikleri kimse 
tarafından dinlenmeyip sindirme 
davranışlarına maruz bırakılarak 
kişiliği baskı altında tutulabilmek-
tedir. 

Erkeklerin yaşadığı mobbing 
daha örtülü olarak ortaya çık-
maktadır. Kadın, kocasını ilgi-
sizlikle cezalandırırken diğer 
yandan kötü bir insan olmak-
ta ve evi sahiplenmemekle ilg-
ili suçlamalarda bulunur. Amaç 
kocalık rolünü üstlenen bireyin 

kendi kendisinden nefret etme-
sini sağlamaktır. Herhangi bir 
yakınlaşmaya müsaade etmeyen 
kadın eşini kendisinden uzak 
tutmaktadır.  Bu durum çocuk-
ların kendisi ile vakit geçirmek 
istememesine, erkeğin ev içinde 
kendisini yalnız ve uzaklaştırılmış 
hissetmesine sebep olmaktadır. 
Bir süre sonra ise erkek, ev için 
tek faydasının para kazanmak 
olduğunu hissetmektedir. Bütün 
bu yaşananlar ev içinde az ya da 
çok olabilmekte, kişiler farkında 

olmadan kendilerini bu hayatın 
içinde bulabilmektedirler. Bu 
yüzden de iş yerinde yaşadıkları 
mobbingin farkına varamamak-
ta ve bunu normal hayatın bir 
parçası olarak görmektedirler. 

Sonuç olarak mobbing ne şekil-
de yaşanırsa yaşansın kimse 
kazançlı çıkmamakta ve evde-
ki herkes bu durumdan zarar 
görmektedir.

Mobbing ne şekilde 
yaşanırsa yaşansın kimse 

kazançlı çıkmamakta 
ve evdeki herkes bu 

durumdan zarar 
görmektedir.
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TAŞDELEN 
MEYDANINA KAVUŞTU

Sultan Murat Caddesi’nin trafiğe 
kapatılarak yayalaştırılması ve cami 
duvarlarının kaldırılması ile or-
taya çıkarılan meydan, Osmanlı 
kültürünü yeniden canlandırıyor.   
Camilerin duvarlarla sınırlar içine 
alınmasının ardından kaybedilen 
bir kültürü yaşatmak amacıyla 

hazırlanan proje, bölgeye 
sosyal ve ekonomik açıdan da 
hareketlilik kazandıracak.

Cuma Namazı çıkışında 
gerçekleşen Yusuf Cebir Camii 
Meydanı açılış törenine AK 
Parti İl Başkanı Selim Temurci, 
Çekmeköy Kaymakamı Cemal 
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Bele-
diye Başkanı Ahmet Poyraz, AK 
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Sa-
lih Kırıcı, meclis üyeleri, muhtar-
lar, cami dernek yönetimi ve 
çok sayıda Çekmeköylü katıldı.

7500 m2’lik alanda hazırlanan 
meydan projesinde; granit ve 

bazalt kaplama ile yeşil alan 
düzenlemesi yapıldı. Alana; ma-
nolya, çınar, ladin, selvi, kartopu, 
taflan gibi 2000 bitki dikilirken; 
oturma gruplarıyla cadde hem 
alışveriş hem de dinlenme alanı 
olarak tasarlandı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından 
cami önü meydan proje-
lerinin Alemdağ Merkez ve Vakıf 
Camileri ile devam etmesi plan-
lanıyor. 
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İslam dünyasının altın çağının 13. 
yüzyılla birlikte sona erdiği, Osmanlı 
döneminde ise bilim ve teknoloji 
alanında herhangi bir gelişme 
kaydedilemediği yönündeki yaklaşım-
lar, son zamanlarda yapılan akademik 
çalışmalar sayesinde artık çok da 
geçerli değil. Özellikle IRCICA yayın-
larından çıkan 18 ciltlik (astronomi, 
matematik, coğrafya, musıki, tıp, ask-
erlik, tabii ve tatbiki bilimler, astroloji 

vs.) Osmanlı Bilim 
Literatürü Külliyatı 
ve benzeri çalışmalar, 
Osmanlılarda bilim 
adına neyin olup 
neyin olmadığını 
göstermede önemli 
bir rol oynadı. Ayrıca 
üniversitelerimizde 
kurulan bilim tarihi 
bölümleri, tıp fakül-
telerinin tıp tarihi ve 
etik bölümleri ile bu 
bölümler bünyesinde 
yaptırılan yüksek lisans 
ve doktora tezleri 
sayesinde artık çok 
daha sağlıklı bilgiler 
edinebiliyoruz. Tüm bu 
bilgiler çerçevesinde 
Osmanlıların bilim 
ve teknoloji alanına 
yaptığı bazı katkılar-
dan örnekler vermek 
yerinde olur. 

Tıp, Osmanlıların özgün 
katkılar yaptığı alan-
ların başında geliyor. 
Osmanlılı bilim insanları, 
kendilerinden önceki 
medeniyetlere ait birçok 
farklı geleneği kültürel 
önceliklerine ve ihti-
yaçlarına göre harman-
layıp kendilerine has 
yeniliklerle içselleştirdiler. 

Bir başka deyişle, Osmanlılar tıp etiği, 
önce zarar vermeme ilkesi (Hipokrat), 
baştan ayağa teşhis ve tedavi yön-

temleri (Ali b. Abbas), cerrahlık ve 
tabipliğin iki ayrı disiplin olduğu 
(İbni Sina), koruyucu hekimlik (İbni 
Sina), cerrahlık aletleri (Zehravi), kan 
dolaşımı (İbni Nefis), tecrübeye dayalı 
ilaç hazırlama, eczacılık, farmasotik 
ve farmakoloji (Galen) gibi temel tıbbi 
bilgilere sahiplerdi.

Osmanlılar kendilerinden önceki tıbbi 
birikimi, yanlış tedavi yöntemlerini 
ortadan kaldırmak ve yerel teda-
vi uygulamalarını devreye sokmak 
suretiyle daha da geliştirdiler. Birçok 
şehirde darüşşifalar kurdular. Bu-
ralarda herkese ücretsiz ve kaliteli 
tıp hizmeti sundular. Bursa Yıldırım 
Darüşşifası (14.yy), Edirne Cüzzam-
hanesi (15. yy), Edirne Darüşşifası (15. 
yy), Fatih Darüşşifası (15.yy), Kara-
caahmet Cüzzamhanesi (Leprozeri-
si), Manisa Hafsa Sultan Bimaristanı, 
Haseki Darüşşifası, Toptaşı Atik Valide 
Bimarhanesi, Süleymaniye Darüşşifası 
ve Tıp Medresesi bu sağlık merkezleri 
arasında bulunuyordu.

Osmanlı Devleti birçok darüşşifa 
içerisinde akıl hastalıklarının teda-
vi edilmesine yönelik çalışmalar 
yapılıyordu. Bu çalışmaları önemli 
kılan ise bu döneme kadar hiç uygu-
lanmamış tekniklerin kullanılmasıy-
dı.  Mesela Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde yapılan 30 odalı, 2 avlulu,  
40-50 yataklı Süleymaniye Darüşşi-
fası’nda bir asabiye servisi bulunuyor-
du. Burası akıl hastalıklarının teda-
visine hasredilmişti. Burada çalışacak 
olan hekimler üst düzey tabipler 
arasından seçiliyordu. Hekimlerin, 
o zamanki teorik ve uygulamalı tıp 
bilgilerine sahip, ilaç imali-kullanımı 
ve etkilerine hakim, hastalık bilgisi 
yüksek, kavrayışlı, zeki, tecrübeli; 
mizaç, huy, tabiat ve karakter özel-
liklerini kolayca kavrayacak düzeyde 
olmaları isteniyordu.  Özellikle akıl 
hastalarına karşı sabırlı davranmaları, 
hastaların yemek ve temizliklerine 
dikkat etmeleri bekleniyordu. Ayrıca 

Prof. Dr. Tuncay Zorlu
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Fen - Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri 
Bölüm Başkanı

burada müziko-terapi 
uygulanıyordu. 

Aslında Süleymaniye 
Darüşşifası’ndan çok 
önceleri bu konularda 
eserler yazılmaya başlan-
mıştı. Sinoplu (Mümin 
b. Mukbili) ya da kısaca 
Mukbilzade olarak bilinen 
hekim henüz 1437 gibi 
erken bir dönemde kaleme 
aldığı Zahire-i Muradiye 
isimli eserinde akıl ve baş 
hastalıklarına ait önemli 
bilgiler veriyordu. Bah-
settiği konular arasında 
histeri, anksiyete, obezite, 
anoreksiya nevroza, 
alkolizm, opium ve tütün bağımlılığı, 
şuur bulanıklığı, hezeyan, saplantı, 
ateş, titreme, menenjit, aşırı uyku 
hali, uykusuzluk gibi günümüzde de 
önemini koruyan hususlar vardı.

Tıp alanında bir başka önemli isim 
ise Fatih Sultan Mehmet döneminde 
yaşamış ünlü cerrah,  Şerafeddin 
Sabuncuoğlu’ydu. 1465 yılında 
kaleme aldığı Kitabu’l Cerrahiyyeti’l 
Haniyye isimli eseri o döneme kadar 
Osmanlı topraklarında kaleme alınmış 
yegâne resimli cerrahlık kitabı olarak 
bilinir. Kitapta ameliyatlar minyatürler 
eşliğinde anlatılır. Sabuncuoğlu’nun 
bir başka önemli katkısı ise Mücer-
rebname isimli eczacılık kitabıdır. 
Burada müellif, hayvanlar ve bizzat 
kendisi üzerinde deneyerek geliştir-
diği ilaçlardan bahseder.

Müzikle tedavi, Osmanlı tıbbının 
diğer önemli uygulamalarından 
biridir. Müzik, Farabi’nin ilimler tasnifi 
içerisinde matematiksel bir ilim olarak 
ele alınır. Farabi, Musiki-ul-Kebir adlı 
eserinde müziğin fizik ve astronomi 
ile olan ilişkisini açıklamaya çalışır. 
Türk müziği makamlarının ruha olan 
etkileri sınıflandırır. 

Ayrıca İbni Sina ve Abdülkadir Meragi 
de bu konuda eserler vermişlerdir. 
Musıki ile tedavinin mantığında, 
nabız atışlarıyla müzik makamları 
arasındaki ilişki yatar. Örnek vermek 
gerekirse, isfahan makamının zekâya 
iyi geldiği ve zihin açıklığı verdiği; 
zirefkend makamının felç ve sırt 
ağrısına iyi geldiği; rehavi makamının 
tüm baş ağrılarına iyi geldiği; zirgüle 
makamının kalp, beyin hastalığı, me-
nenjit ve mide hararetine iyi geldiği; 
uşşak makamının ayak ağrıları ve 
uykusuzluğa iyi geldiği şeklinde bazı 
tespitler yapmışlardır. Ayrıca, duy-
gusal olarak makamların insan üze-
rindeki tesirlerine dair bazı sonuçlara 
ulaşmışlardır. Mesela, ırak makamının 
insana tat ve çeşni;  zirgüle 
makamının uyku; rehavi makamının 
ağlama; hüseyni makamının güzellik; 
hicaz makamının alçak gönüllülük; 
neva makamının yiğitlik ve uşşak 
makamının da gülme hissi verdiğini 
belirtmişlerdir. Bu çerçevede, Os-
manlılar İstanbul’da Fatih ve Edirne’de 
Bayezid bimaristanlarında müzikle 
psikoterapi uygulamışlardır.

Çiçek aşısı uygulamaları, Osmanlı tıb-
bının bir başka önemli yönünü teşkil 
eder. Osmanlıların birçok Avrupa ül-
kesinden önce bu aşıyı yaygın olarak 
kullandıklarını biliyoruz. Bu konuda, 
eşi İngiliz elçisi Edward Wortley Mon-
tagu’nun 1717-1718 yıllarında İstan-
bul’da görevli bulunması dolayısıyla, 
kendisine eşlik eden ve birçok konu-
daki gözlemlerini 20 mektup halinde 
kaleme alan Lady Montagu’nun 
yazdıkları oldukça aydınlatıcıdır. Lady 
Montagu mektuplarından birinde, 
İstanbul’da çiçek hastalığı için yapılan 
aşılama işleminin son derece yaygın 
olduğunu ve hastalığın etkisiz hale 
getirildiğini hayretle anlatır 

Bazı yaşlı kimselerin, 
genellikle Eylül’ün ikinci 
yarısında bu aşılama faali-
yetine giriştiklerini, çiçekli 
hastaların yaralarından 
aldıkları cerahati, bir ceviz 
kabuğunun içini doldura-
cak kadar topladıktan 
sonra aşı yapacakları 
kimseye nereden yaptır-
mak istediklerini sorup 
gösterilen yere, ucunu 
bu cerahate batırdıkları 
büyükçe bir iğneyi 
batırdıklarını belirtiyor. 
Bu işlemin hiç can 
acıtmadığını, iğnenin 
ucundaki cerahat dam-

lacığının hepsinin bu şekilde damara 
aktarılmış olduğunu, sonra iğne 
batırılan yerin hemen üstünü, küçük 
bir kabuk koyup bir bezle sardıklarını, 
fazla bir iz kalmadığını, hatta çocuk-
ların aşılama olayından sonra oyun-
larına devam edebildiklerini, bu işle-
min, biraz ateş yapabildiğini, ancak bir 
iki günlük yatak istirahati sonrasında 
hiç hasta olmamış gibi ayağa kalkabil-
diklerini belirtir.

Yatakta hasta olarak yatılan süre 
içerisinde iğnenin batırıldığı yerde 
bir küçük yara meydana geldiğini ve 
akıntı yaptığını belirten Lady Mon-
tagu, binlerce kişinin bu şekilde aşı 
yaptırarak bu korkunç hastalıktan 
korunduğunu, bu aşı dolayısıyla 
kimsenin hayatını kaybetmediğini ve 
herhangi bir risk oluşturmadığını vur-
guluyor. Lady Montagu, küçük oğlunu 
da aşılatır ve bu aşıyı kendi ülkesi olan 
İngiltere’de yaymanın çok vatan-
severce bir davranış olacağına inanır.

İşin ilginç tarafı, zikredilen dönem-
de Çiçek hastalığı Avrupa’yı kasıp 
kavurmaktadır ve yarım milyona yakın 
kişi bu salgından hayatını kaybet-
miştir. Lady Montagu da bu hastalığı 
geçirmiştir ve yüzünde çocukken 
geçirdiği hastalığın izi kalmıştır. Lady 
Montagu bu uygulamayı kendi 
ülkesine de taşır ve yaygınlaştırır.

Ansiklopedilerin büyük bir kısmı çiçek 
aşısını bulan kişinin 1775’te çalışma-
lara başlayan ve 1796’da ilk raporunu 
yazan İngiliz Edward Jenner oldu-
ğunu belirtirler. Doğal olarak işin 
patentini de o almıştır. 

Peki, Lady Montagu’nun gelip takdirle 
ve hayretle izlediği, Osmanlı toplu-
munda çok önceleri yaygın olarak 
bilinen ve uygulanan çiçek aşısına 
ne demeli? Acaba Jenner’in Osmanlı 
uygulamasından hiç mi haberi yoktu?
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Avusturya
Avusturya’yı düşündüğünüzde 
aklınıza ilk gelen, temiz dağ havası 
ve son derece huzurlu bir sahne…

Avusturya aynı zamanda kültür 
kokan şehirlere, sanat galerilerine 
ve nefes kesen bir mimariye ev 
sahipliği yapmaktadır. Avusturya 
kesinlikle gezilip görülmesi gere-
ken ülkelerden…
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Viyana
Avusturya’nın başkenti olarak Viyana belki de 
Avusturya hayatı ile ilgili en bilgilendirici şehir. 
Şehir geçmişte Hofburg, Habsburg hanedanları-
na ev sahipliği yapmış. Görkemli imparatorluk 
sarayları, çarpıcı müzeleri ve muhteşem mimari-
siyle sizi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kasvetli 
havasını ortadan kaldıran ise tiyatroları, bale ve 
opera salonları, galerileri ve daha pek çok sanat 
faaliyetleri. Avusturya’ya geldiyseniz mutlaka 
Viyana’yı görmelisiniz.

Hallstatt
Avusturya’nın ziyaret etmek için en gü-
zel yerlerinden biridir. Bu küçük kasaba 
Hallstatt gölün sakin sularına bakmak-
tadır. Bu şirin kasabada kaya tırmanışı, 
doğa yürüyüşü ve tekne turu yapmanız 
gerekenlerin başında geliyor. Hallstatt 
kasabasında ziyaret etmek için ilginç 
yerler de var. Beinhaus ismi verilen ke-
mik evi bunların başında geliyor. Mezar 
alanı sıkıntısı nedeniyle ölüler 10-15 yıl 

burada bekletilip daha sonra beyaz-
lamaları için güneşe çıkarılırmış. Daha 
sonra Beinhaus’ta dekoratif olarak ser-
gilenirmiş. 70’li yıllarda Katolik kilisesinin 
ölülerin yakılmasına onay vermesin-
den sonra bu ritüele son verilmiş. Buz 
mağaraları ve tuz mağaraları Hallstatt 
kasabasının görülmeye değer diğer 
yerleri.

Salzburg
Salzburg müzik tutkunlarının 
kesinlikle görmesi gereken bir 
yer. Mozart’ın doğduğu ev müze 
olarak ziyaretçileri ağırlamak-
tadır. Ayrıca olağanüstü galer-
ileri, müzeleri, restoranları, lüks 
mağazalarda alışveriş olanak-
larıyla Avusturya ziyaretçilerinin 
beklentilerini yüksek tutuyor.
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Innsbruck
Innsbruck tepesi karlı dağları ve 
yüksek renkli binalarıyla kartpostal 
fotoğraflarını andırıyor. Kayak seven-
ler için iyi yönetilen kayak merkezleri 
ve mükemmel kış spor tesisleri ile 
unutulmaz bir Alp deneyimi ola-
cak. Kalesi, Halk Sanatları Müzesi 
ve Mahkeme Kilisesi ziyaret edebi-
leceğiniz tarihi yerleri.

Alpbach
Alpbach Avusturya’nın en güzel köyü 
olarak kabul edilir ve bu yüzden fır-
sat varsa görmek gerekir. Kış ayların-
da görkemli karlarla kaplı dağlar, yaz 
aylarında yeşilin her tonuna sahip 
tabiatı doğaseverlere unutulmaz anlar 
yaşatıyor. Geleneksel mimari ile inşa 
edilmiş ahşap evleri, Alp’lerin temiz 
havası ve modern kayak tesisleriyle 
Alpbach bir köyün ötesine geçiyor.

Grossglockner 
Alp Yolu
Bu dönerek ilerleyen, güvence-
siz, güzel manzaralı yol kesinlikle 
görülmeye değer. Bu yol sizi buzu-
lların arasından, Hohe Tauern Milli 
Parkı’nın kalbinin yanı sıra Gross-
glockner (Avusturya’nın en yüksek 
dağı) ve baş döndürücü yüksekliğe 
götürecektir. Bu dağ ormanları, 
alpin çayırları, buz ovaları ve dik 
kayalıklara doğru geçecek gibi, en 
iyi Avusturya manzara deneyimi için 
ideal bir yoldur. Bir eski model araba 
kiralayabilirsiniz ya da bir tur oto-
büsüyle gidebilirsiniz. Motosiklet ve 
bisiklette seçenekler arasında fakat 
yorucu olacaktır. Bu deneyim her 
şekilde unutulmaz olacak.
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Faaker See, 
Avusturya’nın 
Karintiya eya-
letinde bir dağ 
gölüdür. Avustu-
rya’nın yüzölçümü 
bakımından beşinci 
büyük gölü ve 
kesinlikle en güzel 
göllerinden biridir. 
Görkemli, berrak, 
masmavi suyuyla 
ünlüdür. Yerli halk 
ve turistler arasında 
popülerdir. Burada 
suya girebilir, balık 
tutabilir, tekneyle 
gezebilir ya da göl 
kenarında oturarak 
Avusturya gezisini 
fotoğraf çekilerek 
ölümsüzleştirebi-
lirsiniz.

Mostviertel
Mostviertel, Aşağı Avusturya’nın en büyüleyici 
bölgesidir. Bu bölge Güney’de kar kaplı zirveleri 
ve Kuzey’de yeşil çayırları mükemmel bir şekilde 
birleştirir. Manzaranın bu kombinasyonu bölgenin 
sonsuz cazibesine doğrudan katkıda bulunmak-
tadır. Bölge müzeleri, anıtları ve aile faaliyetlerinin 
yanı sıra kayak şansı da sunuyor.

Hochosterwitz’in Avusturya’nın en etkileyici kalesi olduğunu 
düşünüyorum. Ortaçağ’dan kalma bu kale, adeta bir masalda gibi, 
160 metre yüksekliğindeki Dolomit kaya oluşumu üstünde dimdik 
ayakta durmaktadır. Her yıl Paskalya’da ve Ekim ayının sonuna 
kadar ziyaretçilerin kalenin bazı bölümlerini gezmesine izin verilir. 
Kalenin en üst noktasına 
ulaşmak için 14 ilginç 
kapıdan geçmeniz 
ve 620 metre 
yürüyüş yap-
manız ge-
rekecek.

Hochosterrwitz Kalesi

Krems An Der Donau
Krems an der Donau, Aşağı Avusturya’da, 
Tuna’nın Wachau Vadisi turizm bölgesinde 
bir şehirdir. Nehir kenarındaki bu şehir insani 
gerçek olduğu hakkında şüpheye düşürür. 
Şarap üretimi ile ünlü olan bu şehir aynı 
zamanda tarihi merkeziyle UNESCO dünya 
mirası listesine girmiştir. Wachau Vadisi, Avru-
pa’nın en güzel nehir vadilerinden biridir.

Faaker See
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Açılış törenine katılan vatandaşları selamlayan Çekme-
köy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şöyle dedi:
“Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok sağlık 
yatırımı yaptık. Çok şükür bugün Aydınlar Mahalle-
mize de bir aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Bu 

aile sağlığı merkezini kullanıma hazır hale getir-
erek ilçe sağlık müdürlüğümüze teslim 

ettik.  Çamlık ve Taşdelen Mahalleler-
imizde aile sağlığı merkezlerimiz hazır, 
ufak tefek eksikleri var onları tama-
mlayacağız. Merkez Mahallesi ve 
Mimar Sinan Mahallelerinde  iki 
yeni  aile sağlığı merkezi inşa ede-
ceğiz. İnşallah bu yılın ortalarında 

ÇEKMEKÖY’E BİR 
AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ DAHA
Çekmeköy Belediyesi’nin İlçe Sağlık 
Müdürlüğü’ne tahsis edip içini hazır hale 
getirdiği 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi  tören-
le açıldı. Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Sul-
tangazi  Caddesi üzerinde açılan 8 Nolu 
Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine 
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü 
Kansız, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Memişoğlu, Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz,  AK Parti Çek-
meköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, meclis 
üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar  
ve vatandaşlar katıldı. 

ülkemizde parmakla gösterilecek 
hastanemizin de açılışını yapacağız. 
Ben huzurlarınızda bugünkü açılış-
ta bizleri yalnız bırakmayan, 
İl Sağlık Müdürümüz Kemal 
Memişoğlu’na yatırımlar için teşek-
kür ediyorum. İnşallah ilçemizde 
sağlık adına güzel projelere imza atacağız. Aile sağlığı merkezimiz mahallemize hayırlı olsun.”

Bizlere sağlık alanında desteklerini esirgemeyen ve birçok yerel yöneticiye örnek olacak Bele-
diye Başkanımız Ahmet Poyraz’a teşekkür ediyorum diyerek sözlerine başlayan İstanbul İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise şunları kaydetti: “Yıl ortasında açılacak Çekmeköy 
Devlet Hastanesi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Hastanemiz tek kişilik odaları, kapsamlı 
ameliyathaneleri, acil servisi, helikopter pistiyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.” 

İstanbul İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz

Çekmeköy Kaymakamı 
Cemal Hüsnü Kansız

AK Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı

Haber
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Uzaya gönderilen başarılı atışların 
en önemli keşiflerinden biri de hiç 
kuşkusuz Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi’nin (National Aeronautics 
and Space Administration (NASA)) 
1 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 
11 ile Neil Amstrong ve ekibinin 
ay yüzeyine yaptığı iniş olarak 
gösterilebilir. Bu inişi Neil Amstrog 
şu tarihi sözlerle taçlandırmıştır. 
”Benim için küçük insanlık için çok 
büyük bir adım.”

Uzayda galaksimizin sınırlarını 
zorlayan bu keşiflerin ardı arkası 
kesilmedi. Özellikle Mars gibi yakın 
gezegenlerin yörüngele-
rine yerleştirilen uydular sürekli 
bizlere “kızıl gezegen” hakkında 
heyecan verici bilgiler gönder-
di. Yıllarca araştırılan konuların 
başında, Marsta su var mı Dünyaya 
benzeyen başka bir gezegen var 
mı ya da en fazla sorulan soru 
olan, “Bu evrende bizden başka bir 
canlı var mı?“ sorularının cevapları 

arandı. İşte tüm bu soru-
ların cevabı yine bizlerin 
uzaya gönderdiği uydu-
lar ve onlardan gelecek 
bilgilerle araştırılmaktadır. 
İletişim ağlarının gelişmesi, 
navigasyonlar, harital-
ar ve sayısız hâkimiyetin 
yegâne mimarı dünya 
yörüngesinde dönmekte 
olan uydulardan alınan ve 
yönlendirilen bilgilerdir. 

Uzay seyahatlerinin nasıl 
yapılması gerektiği ile ilgili 
çalışmaların takip edile-
bilmesi ve uzayda daha 
uzağa insan seyahatler-
inin yapılabilmesi için 
sayısız araştırma ve deney 
yapılması gerekmektey-
di. Astronotların uzayda 
hayatta kalabilmeleri ve 
daha uzun seyahatlerin 
yapılabilmesini kolay-
laştıracak araştırmaların 
gerçekleşmesi için dünya 
alçak yörüngesinde hare-
ket eden uzay istasyonları 
kuruldu. Bu istasyonlarda 

astronotlar hem yaşamlarını uzay 
ortamında deneyimliyor hem de 
uzay ve galaksimiz hakkında en 
basit yaşamsal faaliyetleri bile 
gerçekleştirirken nelere dikkat 
edilmesi gerektiği konusunda 
bizlere inanılmaz tecrübeler 
sunuyor. 

İnsanoğlunun uzaydaki ileri kara-
kolu olarak adlandırılan Uluslar-
arası Uzay İstasyonuna ilk yerleşim 
2 Kasım 2000 tarihinde gerçekleş-

ti. Dünyanın alçak yörüngelerin-
den birinde (400 metre dünya 
yüzeyine) seyahat eden Ulusla-
rarası Uzay İstasyonu yaklaşık bir 
futbol sahası büyüklüğünde ve 
dünya üzerinde bir tam dönüşünü 
90 dakikada tamamlıyor.

Şimdide yakın zamanlarda Avrupa 
Uzay İstasyonunda yaşanan bir 
olayı inceleyelim. 23 Ağustos 2017 
saat 17: 07'de, Avrupa Uzay Ajansı 
(ESA) kontrol merkezindeki uzay 
operatörleri, bir şeylerin yanlış 
gittiğini fark etti. Amiral gemisi 
Dünya gözlem uydusu Senti-
nel-1A aniden farklı bir yörünge 
içine girdi ve farklı bir yönelimle 
karşılaştılar. Daha da önemlisi 
elektrik gücü düşmüştü. Uzay 
aracı, yörüngede yalnızca üçüncü 
yılında bulunuyor. Aracın planla-
nan ömrü göz önüne alındığında 
daha yeni doğmuştu ve önünde 
uzun bir gelecek olması gerekiy-
ordu. Operatörler, güneş paneller-
inin kullanımını izlemek için iki yıl 
önce kullanılan yerleşik kameraları 
devreye sokarak sorunu tespit etti.

KUŞAĞI
ÇÖP 

Musa Semih KILIÇ
Çevre Mühendisi
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Teknik İşler Şefi

İnsanoğlunun uzay merakı yüzyıllardır bitmek 
tükenmek bilmeyen bir öğrenme merakı ve 
ulaşılan en üstün teknolojilerle her dönemde 
devam etmiştir. Mimar Sinan, Farabi, Harezmi, 
Biruni gibi bir çok âlimin uzay üzerine çok ciddi 
araştırmalar yaptığı bilinmektedir. 4 Ekim 1957 
tarihinde ilk yapay uydu Sputnik 1 in yörüng-
eye oturması ile başlayan uzay yolculuğu son 
zamanlarda gelişen teknoloji sayesinde dur 
durak bilmeden evrenin sınırlarını zorlamaya 
devam etmektedir. 
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Bu sorun üzerinde çalışan bir mühendis incele-
meler sonunda gördükleri yüzünden hayretler 
içinde kalmıştı. Çünkü yapılan planlamaların ve 
ayrılan devasa ekonominin çökmesine sebep 
olabilecek bir problem vardı. Güneş panellerin-
den birinde 40 santimetre genişliğinde hasar 
oluşmuştu. Olay sonrasında yayınlanan rapora 
göre bu hasara sebep olan bir uzay çöpüydü ve 
tahmin edilen yaklaşık boyutu 5 cm den daha 
küçüktü. 

Uzay çöpü olarak adlandırılan yapılar, insanlığın 
bu zamana kadar göndermiş olduğu uydu vb. 
yapıların çeşitli nedenlerle birbirleriyle ya da 
uzayda yer alan meteorlarla çarpışarak küçük 
parçalara ayrılması veya ömrünü tamamlamış 
uyduların başıboş hareket etmeleri olarak ad-
landırılmaktadır. Uzay çöplerinin mevcut hız ve 
boyutları dışında en önemli sorunlardan biri de 
hareketlerinin öngörülememesi ve bu sebeple 
her an başka bir çarpışmaya sebep olabilecek 

olmalarıdır. Yörüngelerde yaşanan bu çarpışma-
lara en çarpıcı örnek ise 2009 yılında Amerikan 
ticari iletişim uydusu Iridium-33 ile Rus yapımı 
askeri Kosmos 2251 uydularının çarpışması ve 
bu çarpışma sonucu yaklaşık 2200 parçalık bir 
uzay çöplüğü oluşturması gösterilebilir. 
Sadece 10 cm ve üzerindeki parçaların yörünge 
hareketleri NASA tarafından izlenebiliyor ve 
daha küçük parçaların tıpkı bir kum fırtınası gibi 

yörüngelerde bulunan uydu ve uzay istas-
yonlarını dövdüğü belirtiliyor. Özellikle hızları 
saatte 40.000 km ye ulaşan bu parçacıklar 
uzayda yer alan tüm nesneleri tehdit ediyor. 
Bu kadar yüksek hızda milimetrik nesneler bile 
telafisi olmayan zararlara sebep olabilmekte-
dir. Bu bilgiler ışığında yapılan açıklamalarda 10 
cm den büyük boyutta yaklaşık 16.000 cisim 
olduğu kum tanesi boyutlarında ise bu sayının 

16.000.000 olduğu ve bu rakamların her gün arttığı 
görülmektedir. Bu artışlar neticesinde uzay istasyon-

larında yörüngesi takip edilebilen çöplerden kurtulmak için 
yörünge değişikliği yapılarak yapının zarar görmesi engellenmeye 

çalışılmaktadır. Fakat 10 cm’nin altında olan ve takibi yapılamayan cisim-
ler için ise hazırlanmış olan koruma sistemlerinin işe yaraması bekleniyor.

Bu şekilde uzayda artan çöp bulutları yüzünden yakın gelecekte özellikle 
düşük yörüngelerde araştırma yapmak neredeyse imkânsız hale gelecek.  
Bu durumların önüne geçmek üzere her yıl konu ile ilgili bilim adamları 
Almanya’nın Darmstadt kentinde bir araya gelerek çözüm önerileri-
ni ve yöntemlerini tartışıyor. Öneriler içerisinde uzayda mekanik ağlar 
kullanarak yakalama (balıkçılık modeli), manyetik yakalama gibi birçok 
alternatif kullanılarak atıkların atmosferden geçirilerek tekrar dünyaya 
düşürülmesi planlanmakta. 

Bu konu üzerine yetkin ve küresel bir topluluk bu sorunun üstesinden 
gelmek için ivedilikle bir araya gelmedikçe uzay yolculukları ve araştırmaların 
yapılması çok daha zor hale gelecek ve her gün milyonlarca dolar harcanan 
sistemler risk altında olmaya devam edecektir. Belki daha da kötüsü şu anda 
öngöremesek de ekosistemimiz için çok daha büyük tehlikeler oluşturacak-
tır.
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Hayatının nasıl bir 
dönemindesin? 
Nasıl hissediyorsun 
kendini?

Nefes aldığım her güne 
şükrediyorum ve geldiğim 
yeri unutmadan hedefle-
diğim noktaya emin fakat 
kibirden uzak bir şekilde 
tırmanmaya devam edi-
yorum. Çok şükür iyiyim 
ve daha iyi olabilme adı-
na mücadele ediyorum. 
Yıllardır ateş çemberinin 
içinde bir damla su misali
 var olmaya ve kalplere 
coşkulu bir nehir misali 
akmaya çalışıyorum. Sevdim 
ve sevilmeyi yürekten hisset-

tiğim gönüllere daha iyi şeyler 
verme adına dimdik ayaktayım 

ve ayakta durmaya da Allah’ın 
izniyle, nefes aldığım sürece 

devam edeceğim.

Hayatında dönüm noktası 
olarak tabir edeceğin bir zaman 

dilimi var mı? 

Ben insanın hayatında birçok dönüm 
noktası olduğunu düşünüyorum. 
Sözü ve müziği bana ait olan ‘’Mesele’’ 
şarkısı hayatımın en önemli dönüm 
noktası diyebiliriz.

Her şeyi  zamana ve akışına 
bırakanlardan mısın yoksa sıkı sıkıya 
bağlı olduğun hedeflerin var mı? 

Zamana bırakılacak ve bırakılmayacak 
şeyler vardır. İşimle ilgili disiplinli bir 
insanım. Düzen ve tertibi severim. Her 
şeyin doğru zamanda, doğru şekilde 
ilerlemesinden yanayım. Herkes gibi 
benim de hedeflerim var. Hedeflerimi 
günümüz şartları doğrultusunda, her 
şeyi dikkatli bir şekilde inceleyerek 
gerçekleştirmeyi seviyorum.

Karşıdan bakıp değerlendirirken 
kendini, değiştirmek isteyeceğin 
bir şeyler çıkıyor mu?

SERKAN
KAYA
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Ben kendi kendine problem yaratan, devamlı şikayet 
eden biri değilimdir. Kendimle barışık bir insanım. 
Her yaşın bir güzelliği var, insan her an yeni bir şey 
öğrenebiliyor. Kendimi geliştirmeyi, araştırmayı, 
öğrenmeyi seviyorum. Hayattan edindiğim tecrübe-
lerimle kendimi doğru yönlendirmeye gayret ediyo-
rum.

Eleştirilmeye tahammülün var mıdır?

Elbette var. İyi niyetli eleştiriler kesinlikle 
değerlidir. Haddini aşmadan, yapıcı, geliş-
tirici olan her türlü eleştiriye tahammülüm 
var. Fakat birinin eleştirisini dikkate almanız 
için karşınızdaki kişinin de o konuyla ilg-
ili bilgi ve tecrübe sahibi olması lazım ki 
eleştirinin de bir etki ve anlamı olsun. 

Serkan Kaya özel hayatında nasıl biridir?

Eşim ve 2 erkek çocuğum ile birlikte güzel bir 
aileyiz. İş hayatımdaki düzen ve disiplin aile 
hayatımda da devam ediyor. Evdeki herkes 
ile güzel bir iletişim halindeyiz. Benim hayat-
ta en önemsediğim unsurlardan biri saygı ve 
sevgidir. Biz temelinde saygı ve sevginin 
olduğu güzel bir hayat yaşamaya 
çalışıyoruz. Özel hayatım-
da da bu sevgi-saygı-aile 
ilişkisini dengeli ve doğ-
ru şekilde idare etmeye 
özen gösteriyorum. Bu 
dünyadaki tek ve gerçek 
servet ailedir. Paradan, 
şan ve şöhretten daha 
önemlidir. Unutmayın, 
bu dünyada sırtınızı her 
zaman dayaya-
bileceğiniz tek dağ 
ailenizdir.

Müziğe başlayışın 
nasıl oldu?

Sivas’ta yaşadığım 
zamanlarda arka-
daşlarımla bir 
araya gelir devamlı 
şarkı söyler, müzikle 
ilgili bir şeyler öğren-
meye çalışırdık. Son-
rasında askerlik dönemi 
geldi ve askerliğimi 
Ankara Armoni Mızıka 
Birliği’nde yaptım. Askerlik 
dönemimi bu yüzden şanslı 
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sayıyorum. Çünkü Armoni Mızıka 
Birliği birçok usta müzisyenin görev 
yaptığı bir yerdi. Sürekli müzik 
odalarında orkestrayla birlikte 
çalıştık. Bu çalışmalar benim 
müzikal bilgimi geliştirmeme 
büyük katkı sağladı. Zaten 
askerliğin sonrasında İstanbul’a 
geldim ve serüven başladı. 

Hayatın sana öğrettiği en 
kıymetli şey ne?

Zamanı doğru kullanmak. 
Çünkü geri alamadığımız tek 
şey geçip giden zaman. Zamanı 
ve sözleri dikkatsizce kullanma, 
zira ikisi de geri alınamaz. Her 
işin başı zamanlamadır. Bir işin ne 
zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı 
kadar önemlidir.

Kendini Türk müzik piyasasının 
içerisinde nerede görüyorsun?

“Bitti” denilen Arabesk müziği tekrar 
canlandırdık. ‘’Arabesk Geceleri’’ konsep-
tiyle başlattığımız konser serisi, ardından 
albüm çalışmalarımızla birlikte insanlara 
Arabesk müziği tekrar sevdirmenin gururunu 
yaşıyorum. Her dönem bazı müzik türleri öne 
geçebilir, fakat arabesk müzik hiçbir zaman 
bitmez. Çünkü en saf en temiz duygularla an-
latılan bir müzik türüdür. Genç dinleyicilerimin 
“Arabesk müziği senin sayende sevdik.” demeleri 
beni gururlandırıyor ve doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor. Konserlerimde 7’den 70’e dinleyicilerimin 
olması bunun en güzel kanıtı. 

Ün-şöhret senin için ne ifade ediyor?

Ateşten gömlek… Ben müziği ün-şan-şöhret için yap-
mıyorum. Müzik benim en büyük hayalimdi. Şarkılarımı 
büyük kitlelere söyleyebilmek, tüm ülkede şarkılarımın 
bilinmesi, sevilmesi en çok istediğim şeydi. Ün-şan-şöhret 
bunlarla birlikte geliyor tabi, biz de o gömleği giymek 
zorunda kalıyoruz. Önemli olan o gömleği hata yapmadan, 
o gömlek seni yakmadan doğru bir şekilde taşıyabilmek. 
Kibri yenmenin en basit yolu, şöhretin gelip geçici ve en 
önemlisi bir sınav olduğunu bilmek. Şöhret denen ateşten 
gömleğin ağırlığını taşıyamayan, şımaran ve had çizgisini 
aşan insanları gördükçe onlar adına maalesef üzülüyor ve 
açıkçası utanıyorum.

“Zamanı ve sözleri 
dikkatsizce kullanma, 

zira ikisi de geri alınamaz.“
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Cilt Tipleri
Geçmişi nasıl değerlendiriyor ve 
gelecekten ne bekliyorsun?

Geçmişten ders almıyorsak en büyük hatayı 
yapıyoruz demektir. Geçmişimi asla unutmam ama 
geçmişe de takılı kalmam. Geleceğe bakıp rotamı 
belirlerim, hedeflerimi ideallerimi ona göre yön-
lendiririm. Gelecekten beklediğim çok şey var ama 
en önemlisi dünya için barış; kendim ve ailem için 
de sağlık ve huzur. 

Müzisyen olmasaydın hangi mesleği yapardın?

Eğer müzisyen olmasaydım ticaretle uğraşırdım. Si-
vas’ta ailem ticaret ile uğraşıyordu, ben de okuldan 
arta kalan zamanda ailemin işlerine yardımcı oluy-
ordum. Eğer müzik hayatım olmasaydı başarılı bir 
ticaret adamı olurdum diye düşünüyorum. 

“Geçmişten 
ders almıyorsak 
en büyük hatayı 

yapıyoruz demektir.”

Gülden Sarıkaya
Be Plus – Daha Fazlasını İste
Medikal Estetik ve Kozmetoloji Uzmanı
beplus.danisma@gmail.com

CİLDİTanıma ve Anlama
Cilt vücudun en önemli organ-
larından biridir. İdeal cilt sağlığına 
ulaşmak için, çeşitli cilt tiplerini 
ve durumlarını anlamak ve hasara 
neden olabilecek faktörleri bilmek 
önemlidir.
Her cilt farklıdır; farklı cilt tipi ve 
farklı cilt durumlarının kombi-
nasyonları kendine has özelliklere 
sahiptir.
Cildimiz; katmanları, yapısal pro-
teinleri ve içerikleriyle vücudun en 
geniş organıdır. İdeal cilde ulaşmak 
için kilit nokta bu dinamik organın 

içteki işleyişini anlamaktır. 
Cilt tiplerini ve durumlarını ince-
lerken temel olarak neler yapa-
bileceğimizi de görmüş olacağız. 
Ancak tek başına yeterli olmayacak 
durumlarda mutlaka profesyonel 
uzmanlardan gerekli destek alınma-
lıdır.
Cilt tipleri, cilt durumları ile birlikte 
doğru analiz edildiğinde sorun-
ları ve ihtiyaçları belirlemek daha 
kolaylaşacak, böylece göreceksiniz 
ki sağlıklı ve güzel bir cilde ulaşmak 
hayal değil gerçek olacak. 

216 402 20 20
530 516 60 00
www.beplusguzellik.com
intagram : @beplusclub
Facebook: Be Plus

Normal Cilt
Epidermis: Vücut ve çevre arasın-
da bariyer görevi yapan, cildin en 
üst katmanıdır. En üst katman kor-
neositlerden (yassı, ölü cilt hücreleri) 
oluşur ve cildin bariyerini oluşturur. 
Esas alt katman yani dermis üretim 
merkezidir.

Dermis: Cildin orta katmanıdır. 
Sinirler, yağ bezleri, yaşamsal pro-
teinler, enzimler ve kan damar-
larını barındırır. Cildin operasyon 
merkezidir. Kolajen, elastin gibi cilde 
şekil ve destek veren en önemli un-
surlar buradadır.

Yağ Bezleri: Kıl köklerinde bu-
lunan bu bezler yağ üretir. Bu yağ, 
saçları ya da cildi suya dayanıklı hale 
getirir. Yağ bezleri el ayaları ve ayak 
tabanı hariç her yerde bulunur.

Sebum: Bu yağa benzer mad-
de yağ bezleri tarafından üretilir. 
Sebum cildin suya dayanıklı 
olmasına yardımcı olur. Sebum 
suyu ciltte ve rahatsızlık verici 
etkenlerle, zararlı çevresel fak-
törleri dışarda tutmaya yarayan 
bir film gibidir.

Görünümü şeffaf, nem ve yağ 
durumu dengeli, gözenekleri 
kapalı ve pürüzsüz bir cilt nor-
mal cilt olarak kabul edilir. En 
sorunsuz cilttir.  Kullanılabilecek 
ürünler: 20-30 yaşlarda misel 
(micellar) makyaj temizleyiciler, 
sabunsuz köpüren jel temizleyiciler, 
alkolsüz tonik, hafif nemlendiriciler 
ve haftada 1-2 kez peeling krem ve 
maske tercih edilebilir. Otuzlu yaşlar-
dan itibaren haftada 1-2 günden 
başlayarak uygulanan besleyici gece 

kremi, göz çevresi kremi, 40’lı yaşlar-
da bol vitamin ve besleyici maddeleri 
içeren anti-aging serum ve kremler 
eklenmelidir.
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Yağlı Cilt
Epidermis: En üst tabaka kalın-
laşır, hücrelerin birbirine yapışması-
na ve gözenekleri tıkamasına neden 
olur.

Yağ Bezleri: Yağ bezleri fazla yağ 
üretimi nedeniyle genişler. 
Sebum : Sebum fazlalığı ciltte 
parlak ve yağlı bir görünüme neden 
olur.

Görünümü parlak ve yağlıdır. 
Gözeneklerin içi dolu ve açık, siyah 
noktalı, sivilceye müsait cilt tipidir. 
Yağlı cildi 3'e ayırmak mümkün: 

Problemsiz yağlı cilt: Cilt par-
lak, nem oranı normal, gözenekler 
açık ve içleri genellikle siyah nok-
talıdır. Kullanılabilecek ürünler; jel 
tipi sebum dengeleyici ve arındırıcı 
temizleyici, tonik ve su bazlı sebum 
dengeleyici nemlendirici, sıkılaştırıcı 
maskeler ve peeling krem. 

Yağlı ve Hassas Cilt: Cilt yağlı 
olmasına rağmen nemsizdir. Geniş 

gözenekler boş da olabilir. Deri 
hassasiyete bağlı hafif kırmızıdır 
pul pul kalkabilir. Nemsizlik ve 
pullanma çok sık kuru ciltle 
karıştırılmakta ve bu nedenle 
yanlış ürünler kullanılmaktadır. 
Kullanılabilecek ürünler; süt tipi 
temizleyici, alkolsüz tonik, su 
bazlı dengeleyici nemlendirici, 
hassasiyet giderici kremler, 
serumlar, hassasiyet gide-
rici ve yağ dengeleyici 
maskeler. Bu tür ciltler, yaş 
ilerledikçe kırışmaktan ziyade 
gevşeyip sarkma eğilimindedirler. 
Bu yüzden yağlı cildi olanlar 30lu 
yaşlardan itibaren sıkıştırıcı to-
parlayıcı bakım ürünlerini tercih 
etmelidirler. 

Akneli Yağlı Cilt: Yağ salgısı 
normalin üstünde olduğundan 
devamlı parlayan bir cilttir. Sivilce, 
akne ve siyah nokta yoğundur. 
Gözenekler genişlemiş, içleri 
doludur. Nem oranı normaldir. Kul-
lanılabilecek ürünler: Akne; mutlaka 
bir uzman denetiminde, medikal 

olarak tedavi edilmelidir. Medikal 
tedaviye ek olarak günlük bakımda 
verilebilecek ürünler; jel tipi sebum 
dengeleyici temizleyici ve tonik, 
su bazlı nemlendirici, temizleyici, 
arındırıcı, denegeleyici ve sıkılaştırıcı 
maskelerdir.

Kuru Cilt
Epidermis: En üst tabaka nem 
eksikliği nedeniyle ince ve pürüz-
lüdür. Hücreler etkisiz bir şekilde 
yayılır, birbirine yapışır ve yeni cilt 
hücrelerinin cilt yüzeyine ulaşması-
na engel olur. 

Dermis: Nem olmadan, dermis 
genç yoğunluğunu kaybeder. 
Yağ Bezleri : Yağ bezleri cilde 
yetecek kadar yağ üretimi yapmaz. 
Sebum olmayınca cilt bariyersiz 
kalır.

Sebum: Sebum eksikliği cilt bari-
yerine etki eder, suyu ciltte tutamaz 
ve kuruluğa neden olur.
Görünümü mat, yağ salgılanması 
normalin altında ve nem oranı çok 
düşük bir cilt tipidir. Hem  beyaz 
hem de esmer cilt tiplerinde 
rastlanabilir. Gözenekler ufak ve 
kapalıdır. Kullanılabilecek ürünler: 

Süt tipi temizleyici, alkolsüz 
tonik, yoğun bir nemlendirici, 
yoğun yağ ihtiva eden besleyi-
ci gece kremi, nem maskeleri, 
göz çevresi ve boyun kremleri, 
peeling krem, yaş ilerledikçe 
serumlar ve ampuller eklen-
melidir. 

* Sert temizleyicilerden ve anti-
bakteriyel sabunlardan; kuruma, 
pullanma ve kepeklenmeye neden 
olacağı için uzak durun.

* Cildinizi kurutacağından 
alkollü tonik vb ürün tercih 
etmeyin.

* Yazın hafif yağlı, kışın ve sonba-
harda yoğun ve daha yüksek yağ 
içerikli nemlendirici kullanın.
Bu tip ciltler , 20’li yaşlardan iti-

baren özellikle güneşten ve rüzgar-
dan çok çabuk etkilenirler ve hızla 
kırışma eğilimindedirler. Bu yüzden 
yaz-kış bakım ürünlerinin ardından 
güneş koruyucu kullanımı da ihmal 
edilmemelidir.

Karma Cilt
Epidermis: En üst katman 
yüzeydeki belirli bölgelerdeki 
su azlığı nedeniyle pürüzlü ve 
incedir.

Yağ Bezleri: Yağ bezleri 
fazla yağ üretimi nedeniyle 
genişler. 

Sebum: Sebumun eşit olmayan 
dağılımı bazı bölgelerde kuruluğa 
bazı bölgelerde yağlılığa neden 
olur. 
T bölgesi (alın, burun ve çene) 
yağlı, yanaklar ve göz çevre-
si daha normal veya kurudur. 
Bazen nemsizlik söz konusu olabilir. Yağlı kısımlarda 
gözenekler açık olabilir, siyah nokta ve sivilce görülebilir. 
Diğer bölgelerde gözenekler kapalıdır. Kullanılabilecek 
ürünler: Süt veya jel tipi temizleyici, alkol oranı düşük 

tonik (yüzde 3-5), cildin ihtiyacına göre 
nemlendirici, dengeleyici, sıkılaştırıcı 
maskeler, peeling krem, otuzlu yaşlardan 
itibaren cildin ihtiyacına göre gece kremi 
ve göz çevresi kremi ilave edilmelidir. 

Karma ciltler iklimlerden çok etkile-
nir. Yazın yağlı bölgeler daha çok 
yağlandığından akne sorunu olur. 
Kış aylarında ise yanaklar çok 

kurur, gerilme pullanma, kızarıklık ve 
kaşıntı ortaya çıkar.

* Mevsimlere göre dermokozmetik 
ürünler seçin. Sonbahar ve kışın, yanak-

larınıza daha çok nemlendirici sürün.

* Temizleyici kullanırken alın ve burnu 
temizleyin. Toniği sadece T bölgesine sürün. Nemlendi-
riciyi ise yanaklara yoğun sürdükten sonra, kalan kısma, 
yani T bölgesine daha az uygulayın.

Hassas Cilt
Epidermis: Cilt yüzeyi kırmızı ve 
rahatsızdır.
Dermis: Sinir uçları iltihaplıdır. 

Yağ Bezleri: Yağ bezleri çok ya 
da az üretici olabilir.

Sebum: Hassas cilt çok ya da az 
sebuma sahip olabilir.

Deri, damarları gösterecek kadar 
incelmiştir. Kızaran, kaşınan dalga 

dalga olan ve yanan bir cilt türüdür. 
Kötü koşullara hemen reaksiyon 
gösterir. Genellikle alerjik bir yapıya 
sahiptir. Susuz ve çok gerilen cilt-
lerdir. Kullanılabilecek ürünler: Süt 
tarzı temizleyiciler, alkolsüz tonik ve 
hassasiyet giderici bakım kremleri. 
Bu cilt tipine sahip kişiler, yeni 
bir ürün satın almadan önce, o 
ürünü kulak arkası veya dirseğin iç 
kısmı gibi bir bölgede 3 gün kadar 
denedikten sonra herhangi bir reak-
siyonla karşılaşmadıkları takdirde 
yüzlerine kullanmaları tavsiye edilir. 

Cilt Durumları
Yaşlanma
Epidermis: Yüzey hücreleri daha yavaş dökülür, bu da 
solgun ve yorgun görünüme neden olur.

Dermis: Cilt metabolizması yavaşlar, bu durum integral 
hücre tiplerinin üretimini etkiler. 

Yağ Bezleri: DEJ yaşla birlikte yassılaşır, cildi sarka-
maya daha meyilli hale getirir.

Dermal Epidermal Bağlatı (DEJ): 
Hassas cilt çok ya da az sebuma sahip olabilir.

Elastin: Elastin zamanla hasar görür, cilt; sıkılığını ve 
‘iyileşme’ özelliğini kaybeder.

Kolajen: Kolajenin azaldığı ve doğal üretiminin 
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Akne 
Epidermis: Etkin ol-
mayan hücre soyulması 
tıkanık gözeneklere 
neden olur.

Yağ Bezleri: Yağ 
bezleri fazla yağ üretimi 
nedeniyle genişler.

Sebum: Foliküller ölü 
hücreler, yağ ve birikin-
tilerle tıkanır.
Genellikle ergenlik 
döneminin sorunu 

olduğu için 12-25 yaş arasında daha sık olarak görülür. 
Günümüzde bu yaş aralığı bazen özellikle kızlarda 
9-10’lu yaşlara kadar inmiştir. Ergenlik döneminde 
olmasına rağmen genellikle kan hormon düzeyleri 
normaldir. Ancak androjen hormonlar denilen baskın 
olan hormonlar cilt üzerinde sebum üretimini arttırarak, 
cildi parlak ve yağlı, gözenekleri genişlemiş, içleri siyah 
nokta (komedon) ile dolmuş hale getirebilir. Hatta bu 
hormonlar geçici olarak ciltte tüylenme de yapabilir. 

Bununla birlikte 
kızlarda daha şid-
detli tüylenmeler 
varsa ve beraberinde 
adet düzensizliği de 
görülüyorsa polik-
istik over denilen 
(yumurtalıklarda 
kistik yapı) durum 
açısından bir jineko-
loji uzmanı tarafından 
değerlendirilmekte 
fayda vardır. Aknenin 
tedavisinde prensip, 
cildi düzenli olarak 
sabah ve akşam ılık suyla ve yağlı veya akneli ciltlere uy-
gun jellerle yıkamaktır. Ardından tonik kullanmak bu tip  
durumlarda kalan yağı uzaklaştırmak ve gözenek içlerini 
daha iyi temizlemek için uygundur. Bu amaçla formüle 
edilmiş hafif salisilik asitli solüsyonlar, aynı zamanda 
sivilceler üzerinde de iyileştirici özelliklere sahiptir. 
Temizlenen cilde akneli ciltler için geliştirilmiş nemlendi-
riciler kullanılabilir. Ev bakımı dışında profesyonel destek 
almak da önemlidir..

Hiperpigmentasyon (Leke)
Epidermis : Melanositler epidermisin altlarında çok fazla 
melanin üretir. Epidermisin üzerindeki fazla melanin cilt 
yüzeyinde koyu lekelerin oluşumuna neden olur.
Ciltte “leke” denince ilk akla gelen oluşum derinin nor-

mal renginden daha koyu renkteki değişimlerdir. Hiper-
pigmentasyon adıyla anılan bu lekeler “melanin” adı 
verilen boyar maddenin (yani pigmentin) derimizin bazı 
alanlarında yoğunlaşmasıyla ortaya çıkar. Nedeni derinin 

Cilt Sağlığını Koruma ve Ameliyatsız 
Cilt Gençleştirme Yöntemleri
Genç kalmak ve genç görünmek 
insanoğlunun çağlar boyunca 
üzerinde en çok düşündüğü ve 
araştırdığı konulardan biri olmuş-
tur.  Hem kronolojik yaşlanma hem 
de çevresel faktörlerin (UV ışınları, 
dengesiz beslenme, uykusuzluk, 
alkol, sigara ve çevre kirliliği vb.) 
etkisiyle  ciltte meydana gelen 
yağlanma, siyah nokta, akne, matlık, 
kuruluk, lekeler, kırışıklıklar, elastiki-
yet kaybı ve sarkma  gibi problemler 
ergenlikte başlayıp, 30’lu yaşlardan 
sonra yavaş yavaş etkisini arttırmaya 
başlar ve zamanında önlem alınma-
ya başlanmazsa 40 yaşından sonra 
bu belirtiler vücudumuza iyice 
yerleşmektedir.

Cildi temiz tutmak, ihtiyacına, tipine 
ve durumuna uygun ürün kul-
lanmak, beslenme, tütün ve alkol 
ürünlerinden uzak durmak, düzenli 
uyku başta geliyor. 

Ayrıca profesyonel destek ile 
düzenli bakım yaptırmak da çok 
önemli. Medikal estetik uygu-
lamalarında çok çeşitli yöntemleri 
konuşur olduk.

Bunlardan en çok sorulan BePlus 
hizmetleri arasında olan mikro 
iğnelemeden bahsetmek istiyorum. 
Diğer yöntemleri ve teknolojileri 
sonraki sayıda daha detaylı in-
celeyeceğiz. 

Mikro iğneleme nedir ? 
Mikro iğnelemede roller silindir 
şeklinde bir cihazın üzerinde en az 
200-500 adet çok ince iğne olan 
bir el cihazıdır. Mikro iğneler sıra 
halinde dizilmiştir, 0,5-3 mm uzun-
lukta ve 0,1 mm çapındadır.  Mikro 
iğneler paslanmaz özelliktedirler. 
Ayrıca elektrikle çalışan kalem şek-
linde modelleri de mevcuttur. 

Mikro iğneleme nerelerde 
kullanılır? 
Küçük iğnelerle yapılan mikro 
iğneleme tedavisi kırışıklık, sarkma, 
sivilce izleri, gözenek küçültme, 
yara izleri, leke tedavisi ve çatlak 
gidermede kullanılan bir yöntemdir.  

Mikro iğneleme 
nasıl etkili olur? 
Tedavi sırasında, silindir şeklindeki 
roller veya elektrikli kalem şek-
lindeki mikro iğneleme cihazı ciltte 
gezinirken iğneler cildin üstünde 
yüzlerce minik kanallar açılır. Bir al-
andan 15 kez geçildiğinde, ortalama 
cm2 ‘de 250-500 delik açılır. Mikro 
iğnelerin oluşturduğu mikro kanal-
lar, cilt tarafından yara gibi algılanır. 
Cildin doğal yara iyileşme sürecinde 
ortaya çıkan büyüme faktörleri, 
kollajen, elastin ve hyaluronik asit 
yapımı tetikler. Bunun sonucu 

olarak o bölgede cilt yenilenmesi 
meydana gelir.  

Mikro iğneleme nasıl 
uygulanır? 
Cilt yenilemede mikro iğnele-
menin öncesinde anestezik etkili 
krem sürülebilir. Tedavi alanından 
yaklaşık 15-20 kez düz, dik ve 
oblik şekilde geçilir. Küçük nok-
tavi kanamalar görülebilir. İşlem 
esnasında veya sonrasında cilt 
yenileyici losyon, kremler ve özel 
içerikli serum kokteylleri sürüle-
bilir. Mikro iğneler, cilde uygu-
lanan krem, losyon, serum gibi 
ürünlerin cildin alt tabakalarına 
geçişini 200 kat arttırır. Büyüme 
faktörü, peptid, antioksidan ve 
vitaminler gibi cildin yenilenme-
sini uyaran ürünlerle kullanılarak, 
işlemin etkinliği arttırılabilir. 

Mikro iğneleme ne sıklıkta ve 
kaç seans uygulanmalıdır? Mikro 
iğneleme işlemi uygulama ala-
nına göre ortalama 15-20 dk. 
sürer. 2-4 hafta aralıklarla uygu-
lanabilen yöntemin sonuçlarının 
iyi olabilmesi için en az 5-6 
seans yapılması gerekmektedir. 
Mikro iğneleme sonuçlarını gö-
zlemlemek için en az 3 ay beklen-
melidir. 

yavaşladığı zaman cildin altındaki destekleyici yapı 
zayıflar ve kırışıklıklar oluşur.

Cilt yaşlanmasının hızını sadece genetik mirasınız belir-
lemez. Cildinizin nasıl yaşlanacağına yalnızca genleriniz 
karar vermez. Dış etkenler yani çevresel yaşlanmanın 
etkileri çok daha önemlidir.
Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır.  Cilt sadece 
içten değil, dıştan da yaşlanır.  Vücudunuzun en büyük 

organını, cildinizi diğer 
organlardan ayıran başlıca 
fark onun dış etkilere de 
açık olmasıdır. Kalbiniz, 
karaciğer veya akciğeriniz 
dış ortamın ısısından ya 
da nem değişikliklerinden 
habersizdir. İç organlar 
havanın yağmurlu, karlı, 

rüzgarlı, kuru veya 
rutubetli olmasın-
dan etkilenmez-
ken, cildiniz bütün 

bu değişimlerin 
tam ortasında kalır. 
Hem içten hem dıştan 
yaşlanır. İç dünyanızın 
dışında beslenme, 
güneş, hava kirliliği, fab-

rika dumanları, endüstriyel buharlar, tütün ürünleri, alkol, 
egzoz gazları da cildinizi etkiler.
Cilt yaşlanmasını önlemek için, 20’li yaşlardan itibaren 
temel cilt bakımınıza dikkat etmeniz gerekiyor. 30’lu 
yaşlardan itibaren anti-aging özellikli dermokozmetik 
ürünlere başlamak gerekir. Ev bakımı dışında ameliyatsız 
medikal estetik yöntemleri de cildin sağlığını korumak 
için gereklidir. Bunları da ilerleyen zamanlarda daha 
detaylı inceleyeceğiz. 

herhangi bir biçimde hasar görmesi ve 
“enflamasyon” sürecinin başlamasıdır. 
Enflamasyon derinin uğramış old-
uğu hasarı onarma sürecidir; bu 
onarım sırasında daha fazla 
hasar görmemek adına da 
melanin pigmentini salgılar. 
Temel sorun bu pigmentin 
bazı alanlarda yoğunlaşması 
ve dağılmamasıdır. Leke te-
davisinin en önemli unsuru 
güneşten korunmaktır. An-
cak leke oluştuktan sonra 
güneş koruyucular yeterli olmaz. 
Hem profesyonel yardım almak 
gerekir, hem de evde bakım 

prosedürlerine uymak gerekir.
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Mikro iğneleme etkinliğini 
hangi 
faktörler belirler? 

Mikro iğneleme tedavisinde kul-
lanılan iğnelerin uzunluğu önem-
lidir. Mikro iğnelerden 0,5 -1 mm 
cilt yenileme, leke tedavisi, çatlak 
tedavisi, gözenek küçültmede kul-
lanılır. Mikro iğnelerden 1,5-2 mm 
uzunlukta olanlar akne ve yara izi 
tedavisinde kullanılmaktadır. 

Mikro iğneleme sonrası 
nelere dikkat edilmelidir? 

Mikro iğneleme sonrası 2-3 gün 
sürebilen kızarıklık olabilir. İşlem 
sonrası birkaç gün cilt yenileyici 
krem kullanılabilir. Güneşten ko-
runmalıdır. İşlemden sonra ertesi 
gün günlük yaşama dönülebilir.

Mikro iğneleme diğer cilt 
yenileme yöntemleri ile bir 
arada kullanılabilir mi? 
Mikro iğneleme yöntemi diğer cilt 
yenileyici yöntemlerle kombine 
edilebilir.  Kimyasal peeling, fraksi-

yonel lazerler, PRP ve mezolift 
ile birlikte tedavi etkinliği 
artırılabilir.  

Mikro iğneleme son-
rası yan etki görülür 
mü? 
Mikro iğneleme sonrası yan 
etki beklenmez. Esmer ve 
lekeli ciltlerde aşırı mikro 
iğneleme yapılırsa lekeler 
artabilir. Kemik üstü bölge-
lerde uzun iğnelerle aşırı 
uygulamalardan sonra iz 
gelişimi bildirilmiştir. 

Mikro iğneleme 
kimlere 
uygulanmaz? 
Mikro iğneleme gebelik 
ve emzirme dönem-
lerinde,  cilt enfeksi-
yonu varlığında, keloid 
eğilimi olanlarda, 
kemoterapi ve rad-
yasyon tedavisi gören-
lerde uygulanmaz.



Haber Haber

Çekmeköy Belediyesi ve Uzun Etap 
tarafından geceyi gündüze çevirmek 
için yıllardır düzenlenen ve gelenek-
sel hale gelen Gece, Orman ve Spor 
Partisi’nin 5.si Taşdelen Mesire Ala-
nı’nda yapıldı. Gece boyunca koşarak 
ya da pedal çevirerek yol kat eden 
yüzlerce sporcu, soğuk hava ve çamu-
ra aldırış etmeden hem eğlendi hem 
de kıyasıya yarıştı. Yarışlar koşu ya da 
bisiklet olmak üzere iki farklı dalda 

YÜZLERCE SPORSEVER ÇEKMEKÖY’DE BULUŞTU

SOĞUK HAVA VE GECEYE 
    MEYDAN OKUYAN

Çekmeköy Belediyesi 
ve Uzun Etap tarafından 
düzenlenen geleneksel 

gece koşularında 
yüzlerce sporsever soğuk 
havaya ve yağmura aldırış 

etmeden kıyasıya yarıştı.

eşzamanlı olarak 
gerçekleşti. Koşu 
8K, koşu 20K, ultra 
maraton 45K, bisiklet 
30K ve bisiklet 
45K olmak üzere 5 
ayrı kategoride top-
lamda 800 spor-
cu soğuk havaya 
ve geceye meydan 
okudu.

Yarışmaya katılan spor-
cular zorlu etap önce-
sinde sahne alan Retro 
grubun konseriyle 
doyasıya eğlenirken 
ateş başında sohbet 
etti ve sürekli kaynayan 
semaverlerden çaylarını 
içerek ısındılar. 

Yarış öncesi parkur hak-
kında bilgi alan spor-
culara acil durumlarda 
yapılması gerekenler 
hakkında bilgiler verildi. 
Kıyasıya yarışlar sonun-
da dereceye girenler 
kupa ve madalyalarını 
aldılar.



Köşe Yazısı Köşe Yazısı
4

2
4

3
Şu

b
at

 2
0

18
Şu

b
at 2

0
18

ÇOCUĞUNUZLA 

İLETİŞİMİN
ALTIN 
KURALI6 E

beveyn-çocuk ilişkisinin temelini iletişim oluşturur. Her ebe-
veynin isteği çocuklarının özgüvenli, topluma duyarlı, sorum-
luluk sahibi bireyler olmasıdır. Bunu beklerken, ebeveynlerin 
de üzerine düşen görevler vardır. ‘’Ebeveyn çocuk ilişkisi nasıl 
olmalı?’’ sorusunun cevabı iletişim temeli üzerine kuruludur. 

Doğru iletişimin 6 altın kuralı vardır. 

Bunlar: tutarlı davranmak, cesaretlendirici olmak, iyi dinlemek, 
açıklayıcı olmak, sen değil ben dilini kullanmak ve yaşına uygun 
beklentilerde bulunmaktır.

TUTARSIZLIK 
GÜVENİ ZEDELER
Ebeveyn önceden 
tahmin edilebilir şekilde 

çocuğuna davranmalıdır, 
tutarlı olmalıdır. Mantıkla 
hareket eden ebeveyni 
çocuk kısa süreli fark 
etmese de ailenin belirli 
yaptırımları kararlılık-
la sürdürmesi çocukta 
güven duygusu yaratır ve 
bu duygu iletişimi 
kuvvetlendirir. 

AÇIKLAYICI 
OLMAK 
ÖZGÜVENİ 
ARTIRIR

Çocuğun yeni girdiği 
bir ortama ya da eği-
tim öğretim dönemini 
kapsayan okul çağına 
karşı yapacağımız hazırlık 
onunla olan iletişimimizi 
kuvvetlendirir. Çocuğu 
önceden belirli du-
rumlara karşı hazırlama 
onun  özgüvenini arttırır. 
Elini yıkamadan sofraya 
oturmaması gerektiğini 
açıklayarak yaptığımız 
bir konuşma çocuk için 
bir sonraki seferde bir 
uyaran haline gelir ve 
kurmuş olduğumuz 
iletişim ona istendik 
davranışları yaptırtabil-
ir. İstendik davranışları 
sergileyen çocuk çevre 
tarafından onaylandığın-
da, aileden gelen bildi-

rimleri ve uyarıları daha 
dikkate alma girişiminde 
olur. Bu da aile ile sağlam 
iletişim kurmasına  sebep 
olur.

CESARETLENDİRMEK 
KENDİNİ İFADE 
ETMEYİ
KOLAYLAŞTIRIR 

Çocuk ile iletişimde 
onu cesaretlendirmek 

çok önemlidir. Ce-
saretlendirme sürecinde 
çocuğa küçük sorum-
luluklar verilerek ‘’lütfen 
ve teşekkür ederim’’ 
sözcükleri kullanılmalıdır. 
Empati, mizah, övgü ve 
ödül ile desteklemek, 
çocuğun yapmaktan 
çekindiği durumlara karşı 
istekli hale gelmesini 
sağlayacaktır. Bu şekilde 
çocuk ileriki dönemlerde 
ailesine veya arkadaşları-
na karşı ifade etmek iste-
diği durumları kolaylıkla 
söyler.

DİNLENİLMEYEN 
ÇOCUK İÇİNE 
KAPANIR

Kendilerinin din-
lenilmediklerini 

düşünen çocuklarda 
özgüven problemi ile 
birlikte içe kapanıklık 
gözlemlenebiliyor. 
Çocukla her konuştuğu-
muzda aktif bir dinleyen 
olmalıyız. Onu dinleyen 
tavrımızı baş sallayarak 
ve göz kontağını daimi 
tutarak ifade edebiliriz.

SEN DEĞİL BEN 
DİLİNİ KULLANIN
Çocuklara uyarılar-
da bulunurken ‘’Sen 
televizyonu çok 

izliyorsun, bu yanlış 
ve izin vermiyorum’’ 
değil ‘’Ben televizyon 
başında çok uzun süre 
kaldığını düşünüyorum 
ve bu durum beni çok 

üzüyor’’ şeklindeki bir 
ifade çocukla aramızda-
ki iletişim köprüsünün 
zedelenmemesini sağlar. 

BEKLENTİLERİNİZ 
YAŞINA 
UYGUN 
OLMALI

Çocuktan yapmasını 
istediğimiz şeyler onun 
gelişim düzeylerine 
uygun olmalıdır. Beklen-
tilerimizi onların yaş gru-
bunu göz önüne alarak 
oluşturmalıyız. Örneğin 
2. sınıf çocuğunun 1 saat 
kitap okumasını istemek, 
onu kitaptan soğutmak-
tan başka bir işe yaramaz. 
Çocukları beklentilerimiz 
ile değil kendi yapmak 
istedikleri şeyler üze-
rinden biçimlendirirsek 
iletişim bağlarımız daha 
da kuvvetlenir.

Özde Gül Şen
Yön Koleji Rehberlik 
Danışmanı
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Yüzüğümün Elmas Taşı

Yüzüğümün elmas taşı
(ah) Durmaz akar gözüm yaşı
Ayrılıktır yar bunun başı

Bir gemim var deryaya kardı
(ah) Etrafını düşman sardı
Kavuşmamız mahşere kaldı

Çekilir Şumnu üstüne

Bir gemim var dört direkli
(ah) Bir annem var taş yürekli
Kavuşmamız pek meraklı

Ah atılır Varna topları
Çekilir Şumnu üstüne

Şehrin İsmi Nereden Geliyor?

Kırklareli şehrinin ismiyle ilgili en yaygın rivayet kırk kilise 
hikâyesidir. Bizans döneminde şehrin isminin Saranta 
Ekklesies olduğu ve bu ismin 40 kilise anlamına geldiği 
söylenmekte. Kırk kilise olarak anılan şehrin Kırklareli olması 
ise şu şekilde gerçekleşmiştir; şehrin fethi sırasında doğu 
cephesinde 40 yiğit Türk askeri şehit olmuştur. Bu olaya 
ithafen Kırklar Baba Dergâhının kitabesine; “Kırk kimesne 
şehit oldu bu yerde Bu nam ile anıldı be belde" yazılmıştır. 
Daha sonra 23 Aralık 1924’te Gazi Mustafa Kemâl Paşa'nın 
onayı alındıktan sonra 14.01.1925 tarih ve 82 numarayla 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla şeh-
rin ismi Kırklareli olmuştur.

 İğneada
Yaz aylarında hafta sonu tatili 
için bulunmaz nimet, sakin-
liği ve doğal yapısıyla insanı 
mest eden cennet; İğnea-
da. Bölgeye ulaştığınızda 
önceliğiniz 33 km uzun-
luğundaki sahilde doyasıya 
yüzmek olmalı. Yalnız 
yüzerken dikkat etmelisiniz, 

Karadeniz’in hırçınlığından 
nasibini almış denizin derinliği 

adım başı değişmekte. Diğer 
seçenekler arasında; Longoz 

Ormanları, Mert, Saka, Hamam, 
Pedina ve Çilingoz Gölleri’ni 
gezmek, bolca fotoğraf çekilmek 
ve en önemlisi yeşille mavinin 

tadını çıkarmak var! Lakinnn, tav-
siyem gezi için listenizde Longoz 
Ormanları olmalı… Avrupa’nın 
en büyüğü unvanına yaraşır 
büyüklükte Longozlarda sulu 
maceralar sizi bekliyor. Ağaçların 
köklerinin su içerisinde olduğu 
Longoz sayısız canlıya ev sahip-
liği yapıyor. Özellikle birbirinden 
farklı bitki ve kuşlar geziyi zengin-
leştiriyor. Tabi koca yer İğneada, 
nereyi gezeceğiniz tamamen 
keyfinize kalmış. Yalnız şunu da 
paylaşmadan geçemeye-
ceğim; İğneada’yı fethetmek için 
haftalar harcamanıza da gerek 
yok. Zamanın boşa harcanmadığı 
birkaç günle gezilmedik yer 
bırakılmaz Alimallah!

Dupnisa Mağası
Dupnisa Mağarası; 2 katlı, 3 girişli bir yer 
altı sistemidir. 2720 metre uzunluğunun 
yanı sıra sulu, kuru, kız mağaraları olarak 
ayrılmış durumdadır. Oluşumunun 4 
milyon yıldır sürdüğü düşünülen mağara 
harika bir orman havasına sahip. Büyük 
salonlarındaki dikit ve sarkıtlara yansıtılan 
ışıklarla süslenmiş manzarası bizlerden 
tam not almayı başarıyor. Beklenti-
nin üzerinde bir güzellikle misafirlerini 
karşılayan mağara, yürüyüş yolunun 
olmasıyla da dip köşe, dilediğince 
gezileceğini gösteriyor. Ziyaretçilereyse 4 
milyon yıllık bir oluşuma şahit olmak ve o 
anları fotoğraf karesiyle 
ölümsüzleştirmek kalıyor.

KIRKLARELİ
Türkiye’yi Geziyoruz
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GENÇ 
BİLİM 
ADAMLARI 
ARANIYOR
Çekmeköy Belediyesi’nin 
gençleri bilime teşvik etmek için 
üçüncüsünü düzenlediği Bilim 
Olimpiyatları, bu yıl milli üretim 
ve dışa bağımlı olmayan bir Tür-
kiye hayaline ömrünü adayan 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
adına düzenleniyor.
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Yöresel Yemekler
Limonlu Hardaliye, Yağlı Turşu, Tarhana, Pancarlı Erik Kompos-
tosu, Höşmerim, Manca, Tarla Yumurtası, Pekmezli Kaçamak, 
Mısır Unlu Lahana Sarması, Sini Mantısı, Anız Fasulyesi, Kuzu 
Kapama, Labada Boranisi, Ciğerli Tavuk Suyu Çorba, Papara, 
Labada Sarması, Kırklareli Köftesi, Tavuklu Kalle, Papaz Yahnisi, 
Kupriva, Sütlü Biber Turşusu, Kırklareli’nin başlıca yöresel lez-
zetleri arasındadır. Sizin için seçtiğimiz tarif;

Kuzu Kapama 
Malzemeler: kemiksiz kuzu eti (450 gr.), 
1 adet soğan, 1 su bardağı pilavlık pirinç, 
1 adet orta boy soğan, 3 su bardağı su, 
3 dal taze nane, 1 tutam karabiber, 1 tatlı 
kaşığı tuz.

Hazırlanışı: Kuzu etleri tencereye 
konarak kıyılmış kuru soğan ile haşlanır. 
Pişmeye yakın içine bir tutam tuz atılır. 
Tereyağında pirinçler kavrulur. Kavrulan 
pirinçler tepsinin altına yayılır. Üstüne 
soğanlı kuzu eti ve suyu konur. Su, etlerin 
hizasına gelmelidir. Yeterli gelmezse su 
ilavesi yapılır. Üzerine kıyılmış taze soğan 
ve taze nane konur. Karabiberi ilave edi-
lerek fırına verilir. 30 dakika kadar pişirilir. 
Piştikten sonra fırının içinde üstü kapa-
tılarak 20 dakika dinlendirilerek servis 
edilir. Afiyet olsun…

Kırklareli Hatırası
Hediye olarak; peynir, helva, kavala 
kurabiye, Hardaliye, Poyralı köyü 
pekmezi gibi ağzınızı tatlandıracak 
yöresel lezzetlerden satın alabilir-
siniz. Geleneksel ahşap ev eşyaları 
da bölgeden alınabilecek hediye-
likler arasındadır.

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Kırklareli Kadı Camii, Beyazıt Camii, 
Karakaş Camii, Hızırbey Camii, Kapan 
Camii, Üsküpdere Camii, Babaeski Ce-
did Ali Paşa Camii, Babaeski Fatih (Eski) 
Camii, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi, Lüleburgaz Sokollu Mehmet 
Paşa Camii, Lüleburgaz Kadı Ali Camii, 
Pehlivanköy Camii, Kuştepe Köyü Camii, 
Pınarhisar Hundi Hatun Camii, Vize Küçük 
Ayasofya (Gazi Süleyman Paşa) Camileri 
görmeden; Zindan Baba Türbesi, Binbir 
Oklu Ahmet Baba Türbesi’ni gezmeden;  
Kadı Ali Çeşmesi, Paşa Çeşme, Kapan (Salı 
Yeri) Çeşmesi, Kayyumoğlu Çeşmesi, Kara 
Umurbey Çeşmesi, Hapishane Çeşme-
si, Kuru Paşa (Kayalık) Çeşmesi, Söğütlü 
(Söğütçük) Çeşmesi, Büyük Camii (Alman) 
Çeşmesi, Gerdanlı Çeşmesi, Kocahıdır 
Çeşmesi, Babaeski Dördüzlü (Dört Yüzlü) 
Çeşme, Lüleburgaz Çarşı (Orta) Çeşmesi, 
Lüleburgaz Zafer Çeşmesi, Vize Cemilzade 
Mahmut Ağa Çeşmesi’nden su içmeden; 
Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Ker-
vansarayı, Hızırbey Hamamı (Çifte Hamam), 
Babaeski Hamamı, Lüleburgaz Sokollu 
Mehmet Paşa Hamamı, Sokollu Mehmet 
Paşa Köprüsü, Babaeski Köprüsü, Alpul-
lu (Sinanlı) Köprüsü, Pehlivanköy Akarca 
Köprüsü, Vize Mağara Manastırları, Aya 
Nikola Manastırı, Koyunbaba Kilisesi’ne 
bakmadan DÖNMEYİN…

Burak Akkul – Ege Kökenli – Seher Terzi – 
Göksel Baktagir – Barış Hersek

Candan Erçetin

Işıl Yücesoy

 Ahmet Özaslan

Zeynep Kaçar

KIRKLARELİLİ ÜNLÜLERİMİZ
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Çekmeköy 
Belediye-
si Prof. Dr. 
Necmettin 
Erbakan Bilim 
Olimpiyat-

ları’na başvurular başladı. 
Bilimle ilgilenen gençleri 
teşvik etmek ve çalışabi-
lecekleri alan oluşturmak 
için hayata geçirilen pro-
jenin tanıtım toplantısı 
Taşdelen Turgut Özal Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi. 

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın ev sa-
hipliği yaptığı toplantıya; 
Çekmeköy Kaymakamı 
Cemal Hüsnü Kansız, AK 
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı 
Salih Kırıcı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Aktaş, jüri 
üyeleri ve projeye destek 
veren kurumların yetkilileri 
katıldı.

“Değiştir Dünyayı” sloganıyla 
gençlere seslenilen yarışma-
da başvurular, 6 Nisan 2018 
tarihine kadar www.icat-
makinesi.com web sitesi 
aracılığıyla alınacak. Araştır-

ma, Teknoloji ve Enerji 
Verimliliği adı altında 3 kate-
goride ele alınacak projeler, 
akademisyenlerden oluşan 
jüri tarafından değerlendiri-
lecek. Değerlendirmeler so-
nucunda dereceye gir-meye 
hak kazanan gençler para 
ödülü ve projeye destek 
veren üniversite-
lerden burs kazanacaklar. 
Mayıs’ta düzenlenecek ödül 
töreninde kategori birincile-
rine 10 bin TL, ikincilerine 5 
bin TL, üçüncülere 3 bin TL, 
4. ve 5.’lere ise 2 bin TL ödül 
verilecek.

Tamamı akademisyenler-
den oluşan jüride; Doç. Dr. 
Numan Sabit Çetin,  Prof. 
Dr. Emin Murat Esin, Doç. 
Dr. Hamit Topuz, Yrd. Doç. 
Dr. Ayşe Cilacı Tombuş, Yrd. 
Doç. Dr. Önder Tombuş, 
Yrd. Doç. Dr. Abbas Dündar,  
Prof. Dr. S. Gonca Telli Ya-

mamoto, Yrd. Doç. Dr. 
Mürşide Özgeldi, Yrd. 
Doç. Dr. Hikmet Tosyalı, 
Yrd. Doç. Dr. Hakan 
Yıldırım yer alıyor.

İlki Nobel Ödüllü Türk 
bilim adamı Prof. Aziz 
Sancar adına, ikincisi 
Bilge Kral Aliya İzzet-
begoviç adına düzen-
lenen Çekmeköy Bilim 
Olimpiyatları’na bugüne 
kadar 26 farklı ülkeden 
1269 proje başvurdu.

Katılımcılara seslenen 
proje koordinatörü Çek-
meköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Şahmettin 
Yüksel şunları ifade eti: 
“Bu yıl Bilim Olimpiyat-
larını ülkemizin saygın 
siyaset, düşünce ve 
bilim adamlarından biri 
adına, ülkemizi daha 
iyi günlere taşımak için 

bir ömrü feda eden 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan hocamız adı-
na yapıyoruz. Daha 
önce Aziz Sancar ve 
Aliya İzzetbegoviç 
adına düzenlediğimiz 
Bilim Olimpiyatlarına 
hem ülkemizden hem 
de dünyanın pek çok 
ülkesinden projeler 
katıldı. Bu projeler in-
sanlık için, geleceğimiz 
için büyük bir umut 
oldu.”

Programa katılanları 
selamlayan Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz da şöyle dedi: 
“Üç yıldır geleneksel 
hale getirdiği-
miz Uluslararası Bilim 
Olimpiyatlarını, bu yıl 
merhum Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ın adıyla 
düzenliyoruz.
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Merhum 
Erbakan ho-
camız, bu 
memleket için 
büyük bir değer-
di. Yaptıklarını 
asla unutmayız. İn-
şallah sizler de onun gibi bu 
memlekete hizmet için var gücünüzle 
çalışırsınız.  Geçtiğimiz yıllarda düzen-
lediğimiz olimpiyatlara  dünyanın çeşitli 
yerlerinden binlerce başvuru oldu. İnşallah 
bu yıl da yüksek katılımlı bir bilim olimpiyatı 
düzenleyeceğiz. Dokuz yıldır  her zaman siz 
gençlerimizin yanında oldum. İnşallah bu 
can bu bedende olduğu sürece hep sizlerin 
yanında olacağım ve projelerinize destek 
vereceğim. Bu güzel projede emeği geçen 
mesai arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, bi-

zlere kapılarını açan Maltepe 
Üniversitesi’ne ve birbirinden 

kıymetli jüri üyelerimize teşek-
kür ediyorum.”

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız 
ise: “Bizler geçmişte çağ açıp çağ kapatan 
Fatihleri ceddimizi konuşuyorduk. Bizler 
şimdi anlıyoruz ve inanıyoruz ki beledi-
yemizin bu çalışmasıyla ileride yeni Fatihler 
olacak çağlara yön verecek olan sizleri 
konuşacağız. Dünyanın değişmeye ihtiyacı 
var ve bu dünyayı sizler değiştireceksiniz. 
Ben başta Belediye Başkanımız Ahmet Poy-
raz olmak üzere bu projede emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, hayatınız boyunca 
hepinize başarılar diliyorum,” dedi.

DİN Ü DEVLET

Tarih boyunca din-dev-
let ilişkisi önemli sorunlara 
neden olmuş, netameli bir 

meseledir. Bazen din devletin, ba-
zen de devlet dinin kontrolünde 
olmuş ancak ne din devletten, ne 
de devlet dinden ayrı kalabilmiştir. 

Bilindiği gibi Kur’an’da yer yer dev-
let ve krallıklardan söz edilse de 
herhangi bir devlet modeli öneril-
mez. Hz. Peygamber’in bu konuda 
bir miras bırakmadığı için kendi-
sinden sonra ilk devlet başkanı olan 
Hz. Ebubekir seçimle; kendisinden 
sonra Hz. Ömer ise atama ile iş 
başına gelmiştir. Bu yönüyle İslam 
Devleti’nin, daha çok bir cum-
huriyet rejimini andıran özelliği 
aşikârdır. Devletin temel özellikleri 
ise şu ilahi mesajlarda saklı:

 “…Toplumu ilgilendiren 
her konuda onlarla istişare et…” 
(Al-i İmran,3/1599)
 “…İşlerini istişare ile yürütür-
ler…”(Şura,42/38) 
 “Allah size emanet ve işleri eh-
line vermenizi ve insanlar arasın-
da hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder. Allah 
size ne kadar güzel öğütler veri-
yor…” (Nisa,4/58)

Tarihi tecrübeler göstermiştir ki, 
şeriatın kural koymadığı durum-
larda fetva kurumu özellikle de 
kamu işlerinde yetersiz kalmış ve 
devlet başkanı tarafından ihtiyaca 
göre hemen her konuda kanunlar 
çıkarılmıştır. Gerekçe olarak da sivil 
otoritenin devamı ve Müslüman-
ların menfaati gösterilmiştir. 
Başka bir ifadeyle “İslam’ın ve 
halkın hayrı” prensibi gereği 
dini otoriteden bağımsız olarak 
çıkartılan hukuk kuralları, devlet 
hukuku olarak uygulama alanına 
konulmuştur.

 Hz. Ömer, halifeliği döneminde 
komşu kültür ve medeniyetlere 
ait uygulamaları alıp uygulamıştır. 
Fatih Sultan Mehmet, devlet düze-
nini ve halkın statüsünü belirleyen 
iki kanunname düzenleyerek dev-
letin temel kanunu olarak ilan et-
miştir. Görünen o ki, hemen bütün 
Müslüman devletlerde kamu ha-
yatına ilişkin yeni durumlarda 
bağımsız bir kanun koyma faaliyeti 
bir zaruret olarak hep var olmuş-
tur.

Esasen her toplumda, her zaman 
diliminde uygulanmak üzere tüm 
detaylarıyla bir devlet yönetim 
şekli ve idare sistemi önerilmesi 
de beklenmemelidir.  Ancak devlet 
yönetimiyle ilgili, bildirilen temel 
hükümlere bağlı kalarak, toplu-
mun ihtiyaçları, yaşanan çağın 
özellikleri dikkate alınarak, akıl ve 
ilim yoluyla tercihler, yöntemler, 
politikalar belirlemek günümüzde, 
siyaset biliminin, siyasetçilerin 
görevidir.

Buna göre Kur’an’ın belirlediği te-
mel esasları kapsayan, detayların 
ise zamanın şartlarına ve insanların 
ihtiyaçlarına göre belirlendiği ayrı-
ca dinin ve dindarın istismar edil-
mediği, siyasi çıkarlara alet edil-

mediği bir rejim olan Cumhuriyet 
ve onun vazgeçilmezleri olan 
demokratik, laik, sosyal, hukuk 
devleti anlayışı, Kur’an’ın işaret 
ettiği yönetim tarzına hiç de ters 
değildir. 

LAİKLİK 
DİNSİZLİK Mİ?
Katolik dünyasındaki ruhaniler 
sınıfından hiçbirine ait olmayan 
Hristiyan’a laik denildiği için, 
Meşrutiyet yıllarında laiklik keli-
mesi dilimize ladini/dinsiz olarak 
tercüme edilmiştir. Müslüman-
lıkla Hristiyanlık arasındaki esaslı 
ve köklü ayrılık sebebiyle laikliğin 
anlaşılması zorlaşmıştır. Oysa 
Müslümanlıkta ruhbanlar ve ruha-
niler diye imtiyazlı sınıflar yoktur 
ve laiklik de yepyeni bir anlam ka-
zanmıştır. Zaten laiklik anlayışı da 
kişi için değil, devlet için gereklidir. 

Nitekim günümüzde laiklik artık 
demokrasinin ve hukuk devletinin 
alt yapısını oluşturur. Dolayısıyla 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve 
laiklik ilkesi birbirini destekleyen, 
tamamlayan değerler olmuştur. 
Açıkça görülmektedir ki laiklik il-
kesinin benimsenmediği veya ge-
reği gibi uygulanmadığı yönetim 
sistemleri kesinlikle demokra-
siden, hukuk devleti ilkelerinden 
ve adaletten uzak yönetimlerdir. 

İslam’la çelişen anlayış da tam 
olarak böylesi anlayışlardır. Laik-
likten, demokrasiden, hukuktan ve 
adaletten uzak totaliter rejimlerdir. 
Laiklik ilkesinin İslam’la çelişme-
si söz konusu değildir.  İslam’la 
bağdaşmayan; laiklik anlayışın-
dan, demokrasiden, hukuktan, 
adaletten uzak diktatörlük rejim-
leridir.
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Hayata erken başlayan, dünyaya 
adını duyurmuş başarılı bir asker,

Donanımlarıyla göz 
dolduran gerçek bir 

Profesör,

İnsanlara yaklaşımıyla 
babacan ve eğitici bir 

öğretmen…

Değerli Prof.Dr. 
Mesut Hakkı Caşın ile hayatına ve 

Türkiye’nin gündemine ilişkin samimi 
sohbetimiz;

Hayat hikâyenizden ve bugüne 
geliş sürecinizden bizlere bah-
seder misiniz? 
1956, İzmir doğumluyum. Orta 
ve lise öğretimimi İzmir’de 
tamamlayarak askeri okula 
girdim. Astsubay olarak mesleğe 
başladım. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni kazandım. 
Hava Kuvvetleri’ndeki görevimde 
F-16 projesine seçildim, Anka-
ra’ya tayin olmuştum. Amerika’da 
4 ayrı eyalette eğitim aldım ve 
NATO öğretmeni oldum. F-16 
lazer elektro optik ve güdüm 
tahsili gördüm ve Türkiye’yi de 
bu konuda çok iyi temsil et-
tiğimi düşünüyorum. Birkaç aydır 
İstinye Üniversitesi’nde Uluslar-
arası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, 
İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Bölümü Müdürlüğü yapıyorum. 
Bölümümüzde master ve doktora 
programlarıyla ilgileniyorum. Hali 
hazırda Harp Okuluyla, Harp Aka-
demilerinde dersler veriyorum. 
Evliyim ve 3 çocuk babasıyım. 

Başarılı bir askerken 
akademisyenliğe yönelme 
sebebiniz nedir?
Herkes askerleri çok sert bilir 
fakat askerlik sadece hazır ol, 
rahat değildir. Bilimsel askerlik, 
askeri strateji kavramları var. 
Orduya katılmadan önce Türk 
Hava Kurumu’nda paraşütçü 
ve pilottum. Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne dahil olduktan sonra 
da bu bilgiler dahilinde Türk 
Hava Kuvvetleri’ne adadım 
kendimi. Gördüm ki bizler çok 
okuyup-yazmayı sevmiyoruz. Hal 
böyle olunca üniversitede Askeri 
Ceza Hukuku’nu seçerek askeri 
mahkemelerde görev aldım. Hava 
Hukuku’nu seçtim, Türkiye’nin 
hava ve uzayla ilgili problemlerini 
çözmeye çalıştım. Bu beyanda 
İstanbul ve Ankara Barolarında 
da yeni gelişen havacılık tekno-
lojileri ve ulaştırma konusunda iyi 
hadiseler oluşturduk, hem askeri 
olarak hem de sivil olarak Hava 
Harp Okulu’nda pilotları eğittim. 
Çünkü Türkiye sivil havacılıkta 
en önemli atlamaları yapan bir 
devlet. Havacılık sektörü dünya-
da yüzde 5 iken bizde yüzde 10 
oranında büyüyor. 

Yakın dönemle ilgili 
projeleriniz var mı?
İki kitap projem mevcut. Bunlar-
dan bir tanesi Türkiye’de eskiyen 
disiplin, 90’lı yıllar ve sonrasına 
dair Siyasi Tarih Kitabı. Metodik 
olarak bu kitapta takip ettiğim 
1648’lerde yaşanan Protes-
tan - Katolik kavgalarından, din 
savaşlarından yola çıkarak ulus 
devletlerin kurulması, Fransız 
ihtilali, Osmanlı’nın yükseliş ve 
çöküş nedenleri, 1. ve 2. Dünya 
Savaşları, savaş esnasında neden 
tarafsız kaldık, Cumhuriyet 
Dönemi’nden sonra özellikle 
Soğuk Savaş Dönemi ve Soğuk 
Savaş sonrasında bugünkü 
yaşadığımız dünyayı anlatacak 
yeni bir süreç var. Bu süreci 
Türkiye çok iyi takip edemiyor. Bu 

dönemi takip etmek ve bizden 
sonraki nesillere de aktarabilmek 
için bu kitabı yazıyorum. Yaz 
aylarında tamamlamayı planlıyo-
rum. 

Tamamlanmak üzere olan ikinci 
kitabım ise; özellikle harp 
akademilerindeki subaylarımıza 
yönelik hazırladığım bir kitap. 
Subaylarımızın muharebe bilgisi 
çok yüksek fakat askeri planlama 
ve strateji kısmında eksikliklerimiz 
bulunuyor. Bu bağlamda; Viet-
nam savaşı, Arap-İsrail savaşları, 
Ukrayna’nın işgali gibi modern 
harpleri anlatan İkinci Dünya Harp 
Tarihi kitabının hazırlığı içerisinde-
yim. Kitabın amacı; “O savaşlar 
bugün olsaydı çıkarması nasıl 
yapılırdı,” sorusunu cevaplandır-
maktır.

Askeri kökenli kişiler için çok 
katı ve kuralcı derler. Bu genel 
yargılar sizin için de geçerli 
midir?
Askerlik çok zor bir zanaat. Sizin 
bu sorduğunuz soruyu ben de 
lise eğitimim sırasında hocama 
sormuştum, kendisi hem Kore 
Savaşı’na katılmıştı hem de 
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Kıbrıs Harekâtı’na katılmıştı. “Askerlik 
nedir” diye sorduğumda; “Bir gün 
bayram geldiğinde terzi ustası çırağa 
kıyafetleri yapmasını emreder,  eğer 
çırak görevini yerine getirmezse ku-
laklarını çeker. Ama askerlikte insan-
lara ölmeyi emredeceksin, aradaki 
fark budur.” Ölümü emredecek insan-
ların da o emre uyacak insanların da 
disiplinli olması gerekir. Disiplin ol-
madan başarı olmaz! Bu askeri lisede 
verilecek bir eğitimdir. Harp okulları 
açıldı, askeri liselerin de bir an önce 
açılması gerektiğini düşünüyorum. 
Bütün dünya ordularında da Os-
manlı’da da askeri eğitim çok küçük 
yaşlarda başlar. FETÖ’nün ülkemize 
verdiği zarar herkesin malumu fakat 
askeri liselerden mikroplar ayıklandık-
tan sonra bu okulların tekrar açılması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Askerlerde de şu vardır: Görev 
zamanında disiplinlilerdir evet fakat 
görev haricinde gerçekten güler 
yüzlü ve iyiliksever insanlardır. Zira bu 
vatanı ve insanı 
sevmeden uğrunda 
ölemeyiz. 

Derslerinizde 
öğretici olduğunuz 
kadar esprili 
olduğunuz da 
söyleniyor. Öğren-
cilerinizle aranız 
nasıl? 
Öğrencilerimin tem-
belini de çalışkanını 
da seviyorum. Öğren-
cilerime her zaman 
özgüven ve çalışma azmi 
aşılamaya çalışıyorum. Onları 
motive etmek için elimden gele-
ni yapıyorum. Bir sınıfın içerisinde 
her öğrenci çok iyi olmayabilir ama 
öğretmen olmak için orta bir seviye 
yakalayabilmek için dengeyi kurmanız 
gerekiyor. Ders anında öğrencile-
rin dikkatini toplamak için zaman 
zaman eski hatıralarımı paylaştığım da 
oluyor. Kendi deneyimlerimi pay-
laşıyorum. Kısacası öğrencilerimi çok 
seviyorum ve derslerine olan ilgilerini 
arttırmak için elimden geleni yapıyo-
rum. 

Başarılarla dolu bir hayat 
yaşamanıza karşın, oldukça 
mütevazı ve samimi birisiniz... 
Silahlı kuvvetlere girmeden evvel 
bakkal dükkanımızda esnaflık yaptım. 

Fırından sabah namazının ardından 
sıcacık ekmek alır diğer esnaflar-
la sohbet ederim. Babam rahmetli 
olunca aileme bakmak bana düştü 
ve pazarcılık yapmaya başladım. 
Balıkhanelerden balık alıp satıyordum, 
fabrikalarda işçilik yaptım, lunapark-
larda çalıştım, gazinolarda garsonluk 
yaptım. Kimsenin kimseden üstün 
olmadığını daha çok küçük yaşlarda 
kavradım. Daha sonra Türk Silahlı 
Kuvvetlerine girince çok çalıştım, 
örnek biri olmaya gayret ettim. Ve bu 
örnekliğin sadece benim için değil 
tüm milletimiz için önemli olduğu-
na inandım. Hayatımdaki en güzel 
şey Amerika’daki eğitimlerimde de 
Türk Bayrağını öptürmekti. Örnek 
bir Türk aydını ve subayı olmak çok 
güzeldi. Bir Türk olarak NATO sub-
aylarına öğretmenlik yaptım. Birey 
olarak milletimizi başka ülkelerde 
temsil etmek beni çok gururlandırdı. 
Bu bakımdan bizi yetiştiren başta 
ailemiz olmak üzere tüm öğretmen-

lerimize ve komutanlarımıza çok 
şey borçluyuz. O nedenle 

Türk bayrağı yolunda 
hizmetçilik bizim 

şiarımızdır. 

Sizce Türkiye 
Avrupa Birliği’ne 
dahil olmalı 
mıdır? AB’nin 
bizim açımızdan 
eksi ve artıları 
nelerdir?

Avrupa Birliği iyi 
organize olmuş 

siyasi ve ticari bir 
örgüttür. Türkiye’nin 

buna dahil olması iyi bir şey 
olacaktır elbette ki. Lakin gel gör ki 
Yunanistan’ı almalarına rağmen bizleri 
almıyorlar. Bu durumda Türkiye kendi 
eksiklerini görmeli ve tamamlamalıdır. 
İlk olarak insan hakları ve yargı 
konusunda ciddi sorunlarımız var. Bir 
diğer konu ise ekonomimizin onlarla 
rekabet edecek hale gelmesi gereki-
yor. Ekonomide çok önemli aşamalar 
kaydettik, dünya sıralamasında 17. sır-
adayız. Şöyle bir durum var: Ne işimiz 
var Avrupa Birliği’nde diyemeyiz. 
Ticaretimizin yüzde 52’sini onlarla 
gerçekleştiriyoruz, bizden ileriler, 
onlara yetişmemiz gerekiyor. “Bizim 
ne işimiz var Batı medeniyetleriyle, 
kaybederiz” diye düşünerek Avrupa 
Birliği’ne girmemize karşı duranlara 
da şunu söylemek isterim: NATO’ya 

girdiğimizde de Müslü-
mandık, dinimizden de 
kültürümüzden de vazgeç-
medik.

Biz neler yapmalıyız? 
Türkiye, dışarıdan bakıp 
eleştirmek yerine eksiklerini 
tamamlamak yolunda ilerle-
melidir. Avrupa Birliği Türki-
ye için çok ciddi bir pazar, 
ülkemiz de bu pazara dahil 
olmayı hedeflemiş ve bunu 
milli strateji haline getirmiş 
durumda. Tarihimize bak-
tığımızda da atalarımızın 
hep Batı’ya doğru ilerlediğini 
göreceğiz. Fakat Batı şu anda 
içine dönmüş durumda, 
İslamofobi dediğimiz Batı 
tarafından oluşturulmuş 
tehlikeli hadiseler bulunu-
yor. Neden tehlikeli? Soğuk 
savaş dönemi içerisinde 
hedef Sovyetler Birliği ve 
Kızıl Ordu’ydu. Bugün hedef 
ise Ay Yıldız’dır. Bu kadar 
baskı altına olmamız tesadüfi 
değildir. Bizim yapmamız 
gereken kendi içimizi temiz-
leyerek adaleti temin etmek-
tir. Üniversitelerimize en iyi 
öğretmenleri getirmemiz 
gerekiyor. Türkiye’nin davası 
ekonomiden çok adalet ve 
eğitim olmalıdır.

Sınır ötesi operasyon-
larımızda destekçimiz olan 
Rusya’yla önümüzdeki 
dönemlerde ilişkilerimiz 
hakkında sizden bir öngörü 
istesek?
Ruslar bizim kadim dostu-
muz ve komşumuz. Zaman 
içerisinde savaşmışız zaman 
içerisinde birlikte hareket 
etmişiz. Kurtuluş Savaşı 
Döneminde Sovyetlerin 
silah ve parasal yardımını 
aldık. Bugün Rusya’ya bak-
tığımızda dünyanın en 
geniş coğrafyasına sahip bir 
süper güç. Ayrıca nükleer 
güce sahip bir devlet. 
Rusya’nın çıkarları boğa-
zların kontrolünü ve Akden-
iz’e inmek. Bizim Rusya’yla 
olan iş birliğimiz rekabet 
içerisindedir, her açıdan aynı 
noktada olmamız imkansız. 
Fakat Rusya Batı’nın oyununa 
da gelmemiştir, içerisinde 
çok ciddi oranda Müslüman 
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türüne bakmak gerekiyor. Bu 
bir vekalet savaşıdır. Yani büyük 
güçler en güvendiği silahlarını 
göstererek ve bu surette silah 
pazarlarını genişletmeyi amaçla-
maktadır. Bu bağlamda Amerika 
herkesi korkutup Körfez’de 
Katar’a silah sattı. Japonya’ya, Ko-
re’ye de satıyor. Bu savaş Almanya 
ile komünist Sovyetler Birliği - İs-
panya arasındaki iç savaşın aynısı. 
En iyi silahları burada deniyor, 
askerler DAEŞ adı altında her yeri 
yıkıyor. Bugün Suriye diye bir dev-
let kalmadı, yıkıldı. Burada pay-
laşılan bir Suriye ve Irak var. Bu 
oyuna müsaade etmek istemeyen 
İran ve Türkiye var. Öbür taraftan 
Suriye’ye en az 5 yıl daha barış 
gelmeyeceğini tahmin ediyorum. 
Türkiye’nin bu konuda ihtiyatlı 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Astana ve Soçi süreci iyi gidiyor 
fakat Cenevre’deki yolun çok 
uzun olduğunu düşünüyorum. 
Nitekim Vietnam’da Amerika’nın 
ve Rusya’nın biz silahları bıraktık 
açıklaması siyasal sürecin devam 
edeceğini ancak askerlerin ora-
dan gitmediğini gösteriyor. As-
kerler gitmeden barış nasıl sağla-
nacak? PKK ve PYD’nin bize karşı 
saldırıları ve en modern silahları 
karşımıza dikmeleri söz konusu. 
Tüm bunlardan çıkardığım sonuç 
şudur: 65 bin adamı eğittiler, 
bu sayı 150 bine çıkmak üzere. 
Düzenli bir orduyla PKK’yı bize 
saldırtma planıyla karşı karşıyayız. 

Bu bağlam-
da gidişat 
Türkiye için 
bir beka 
meselesidir. 
Türkiye dik 
durmazsa toprak 
bütünlüğümüz ve 
egemenliğimiz tehdit 
altındadır. 

Türkiye’de terörü kesin olarak 
bitirmek mümkün müdür? Bu 
konuda yapılacak hamleler 
neler olmalı?
Terör dolaylı bir stratejidir. Bugün 
büyük güçler nükleer savaş ilan 
edemedikleri için dolaylı strateji 
ile ülkenin zayıf noktalarındaki 
insanları silahlandırarak ideoloji 
adı altında terörü oluşturuyorlar. 
Dolayısıyla terörün kısa süreçte 
biteceğini zannetmiyorum. 
Türkiye, uluslararası hukuk ve 
demokrasi içerisinde mücadele 
ettiği için süreç uzuyor. Diğer 
yollara başvurulduğunda durum 
farklı olacaktır. Ama bu da bir 
çözüm değil çünkü en başta biz 
Kürtlerle düşman değiliz. Mesele 
burada aynı bayrak altında barış 
içerisinde yaşamaktır. Terör 
örgütüne çeşitli yollarda yan-
daşlık yapanlara da şunu söyle-
mek istiyorum: Mesele Kürdistan 
değil mesele Ermenistan ve İsrail 
devletidir. 

Türkiye artık kendi savun-
ma sistemini, silahlarını, 
arabasını üreten bir ülke 
konumunda. Gösterdiğimiz 
gelişmelerden rahatsız 
olan aynı bayrak altında 
yaşadığımız insanlar var. 
Rahatsız olmalarının asıl se-
bepleri nelerdir?
Onlar rahatsız oluyor diye Tür-
kiye yaptıklarından vazgeçecek 
değil. Geçmişten ders alarak 

yeni silah sanayisi kuruldu. 
Özellikle uçak fabri-

kasının kurulmasıyla 
Aselsan, Roketsan 

harekete geçti 
ve ürettiklerim-
iz dünya piya-
sasına çıkma-
ya başladı. 
Yeterli 
mi? Hayır. 
Hava Kuv-
vetleri’nden 
bahsede-
cek olursak; 

Hür Kuş, 
Anka İnsansız 

Hava Aracı, Si-
lahlı İnsansız Hava 

Aracı yaptı. Çünkü gelecek bu 
tür insansız hava araçlarınındır. 
Aynı zamanda ülkemiz milli jet 
savaş uçağını yapıyor. Çeşit-
li eksikliklerimiz var ve bunları 
aşmaya çalışıyoruz. Gelelim Kara 
Kuvvetleri’ne; milli piyade tüfeği, 
milli top yapılıyor. Fakat motor-
ları kendimiz üretmediğimiz için 
çeşitli engellerle karşılaşıyoruz. 
Demek ki bazı noktalarda eksik-
liklerimiz mevcut. Ayrı olarak 
karadan karaya füzeleri yaptık, 
uçak savar füzeleri, orta menzilli 
uçak savar yaptık. Yani birlikler-
imizin ileri mekanize harekatını 
havadan ve karadan koruyacak 
duruma geldik. Hava kuvvetlerinin 
modern mühimmatının içerisinde 
seyir sınıfı füzeler yaptık. Aselsan 
sayesinde milli yazılımlarımızı 
yapmaya başladık. Üç tarafı de-
nizle kaplı olan ülkemizde 
hücumbot, denizaltı yapabili-
yoruz. Milli Gemi Projesiyle 
yazılımlarını yapıyoruz, helikopter 
gemisi yapıyoruz. Erken uyarı 
uçaklarıyla 7/24 hava sahası 
yaklaşık 250 kilometre öteden 
taranıyor. Çok önemli ilerlemeler 
kaydetmiş 

nüfus barındırıyor.  Sayın Pu-
tin’le pek çok defa görüştüm ve 
toplantılarda imam ve rahiplerin 
aynı yerde oturabildiğine şahit 
oldum. Rusya’nın algıladığı bir 
Çin tehdidi var, Batı ve Amerika 
Rusya’yı çok sıkıştırıyor. Ayrı bir 
dezavantajı da büyük bir coğrafi 
kısmı kullanılamıyor, demografik 
yapı olarak o boşluğu Çin doldu-
ruyor. O halde Türkiye Rusya için 
çok önem arz ediyor, bizimle 
iyi geçinmek durumunda. Bi-
zim açımızdan da gaz açısın-
dan Rusya’ya bağlı durumdayız. 
Kendimize yeni alternatifler 
oluşturmalıyız, İran ve Katar gibi. 
Ve Türkiye, batısına ve doğusuna 
hakim olabilecek kuvvettedir. De-
mek ki Rusya bize tam anlamıyla 
güvenmiyor. Fakat Rusya’nın 
da bizim de algıladığımız tehdit 
aynı, parçalanmak. Bu bağlamda 
müttefik olmak karşılıklı ilişkile-
rimizi iyi tutmak durumundayız. 

Çok kritik bir dönemden geçiy-
oruz. Terörle tüm gücüyle mü-
cadele etmeye çalışan bir Tür-
kiye, Türkiye’nin dostu olarak 
teröre açıkça yardım etmekten 
çekinmeyen ABD. Bu bağlamda 
ABD ile ilişkilerimizde sizce 
nasıl bir yol izlemeliyiz?
Amerika kendi içerisinde 
çok ciddi sorunlar yaşıyor ve 
parçalanma riskiyle karşı karşıya. 
Planı ise silah yardımı ile kuzey-
de kurulacak bir Kürt devletini 
ilerde Barzani ile birleştirerek 
Akdeniz’e çıkmak. Türkiye bunu 
kabul edemez, bu bizim için 
savaş demektir. Ne yapabiliriz’e 
gelince NATO müttefiki olan bir 
ülke olarak Amerika’yla direkt bir 
savaşa giremeyiz. Amerika da illa 
dediğini kabul ettirmek istiyor; 
Kürt koridoruna yani devletine 
müsaade etmemizi bekliyor. 

Böylece Amerika uzun vadede 
İsrail’i, İran’ı ve belki de Türkiye’yi 
parçalayacak. Çünkü dört parça 
Kürt devletinden bahsediliyor. Irak 
ve Suriye’den alacağını aldı, sırada 
İran ve Türkiye var. O zaman 
Türkiye masada oturup Amerika 
ile tekrar konuşmak durumunda. 
Yeni bir sayfa açılması konusunda 
çeşitli emareler var. Bunun için 
de Amerika’nın Türkiye’ye ga-
ranti vermesi ve bu gittiği yanlış 
yolda teröristlerle olan ilişkilerini 
yeniden düzenlemesi gerekiyor. 
Böyle olmadığı sürece eninde 
sonunda karşı karşıya geleceğiz. 

Bugün Suriye’de atılan bir 
kurşunun parası kimlerin ce-
bine giriyor?
Suriye’ye herkes silah satıyor. Şu 
anda görünen Rusya fakat biliy-
oruz ki Suriye herkesten silah aldı. 
Buradaki mermiden ziyade savaş 
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olmamıza rağmen kritik teknolo-
jilere hala ihtiyacımız var. Bunun 
için dünyanın gelişmelerini yakın-
dan takip edip, mühendislerimizi 
çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. 

Batı dünyası neden Ortadoğu’yu 
yağmalamak istiyor? Ve 
Müslüman dünyasının kay-
namasının sebebi Batı’nın 
hedefi olmak mı? 
Batı’ya kızmaya hiç hakkımız 
yok, düşman düşmansa 
eğer her türlü saldırıyı 
yapacaktır. Sen de 
düşmanını tanıyıp 
gerekli tedbirlerini 
alacaksın. İslam 
dünyası aynayı 
kendine çevirip 
bakmalıdır. İslam 
coğrafyasında 
mezhep kavgası 
çıkarmak istiyor-
lar, bu tarz oyun-
lara gelmememiz 
gerekir. Öncelikle 
İslam dünyası ne yazık ki 
okumuyor, İslam’ı ideolo-
jiyle karıştırıyorlar ve tembeller. 
Yenilikler takip edilmiyor.  İslam 
coğrafyasında Pakistan ve Türkiye 
dışında dimdik durabilen ülke yok 
maalesef. Demek ki önce İslam 
dünyasının kendisini toparlaması 
gerek. Koskoca İslam İşbirliği 
Örgütü var, eylemde hiçbir şey 
yok. Çünkü Osmanlı’nın tasfiye-
sinden sonra kurulan tüm dev-
letlerin başında Batı’nın adamları 
var. İslam coğrafyasındaki oyun 
bu. Batı maalesef tıpkı Haçlı 
Seferleri’ndeki gibi bir Kudüs 
mantığıyla hareket ediyor. Hz. 
İsa’nın geleceğine, yeniden bir 
dinler savaşı olacağına inanıyor. 
Ama bu şekilde devam ede-
mez, işte burada akıllı İslam’a iş 
düşüyor, ideolojiden arındırılmış 
gerçek İslamiyet’e. Ortadoğu’nun 
kurtuluşu halkların kendi kendine 
yetmesiyle mümkün olacak-
tır. Miskinlikten kurtulmalıyız. 
Geçmişten ders almalıyız. Bu 
bağlamda Allah Türkiye’ye öncü 
misyonu vermiştir. Haşhaşileri 
de Haçlı Seferlerini de bitiren 
Türklerdir. Türkiye her zaman 
için Ortadoğu’nun yanındadır ve 
Türk her zaman için beklenendir. 
Bekleniyoruz, tüm mazlum-
lar tarafından bekleniyoruz. Bu 

bağlamda sorumluluğumuz çok 
yüksek.

21. yüzyılda Türkiye’nin lider bir 
devlet olacağına inanıyorum. Aynı 
zamanda savunma sanayinde 
ve uzay teknolojilerinde dünya 
sıralamasında ilk 10’da olacak-
tır. Türkiye’nin durma hakkı yok 
daima koşmak zorunda. Liderlik 
yaparak arkasından gelenleri de 

korumak zorundadır. 
Bunun için de 

ilimle imanı 
birleştirmek 

durumun-
dayız.

Gezi Parkı, 17-25 Aralık olayları, 
15 Temmuz Darbe girişimi… 
Şimdi ne tür tehlikeler bizi 
bekliyor?
Gezi Parkı olayları planlıydı, 
Ukrayna’daki meydan olayları 
gibi ve başarısız oldu. Bu olayda 
bizim de hatamız oldu, gençle-
rin çadırlarını yaktılar ve nitekim 
belediye başkanı ve valinin kim 
için çalıştığı meydana çıktı. Öbür 
taraftan bu Türkiye’nin üzerinde 
ciddi bir kumpas olayıdır. Siyasi, 
askeri, ekonomik hatta akademik 
açıdan bile. Şu anda akademis-

yenler güvenli olmadığını 
düşünerek ülkemize gelmiyorlar. 

Dış politikada iki türlü devlet var, 
her şeyi kabul eden ve etmeyen. 
Türkiye artık eskisi gibi değil. 
Bu durumdan rahatsız olanlar 
üstümüze terör, ekonomik baskı 
ve içeriden bölme gibi planlar-
la geliyorlar. FETÖ bir günlük 
değil 40 yıllık bir plandı. Yani 
düşmanımız organize olmuş 
durumda. Bizi silahlı çatışmaya 
da sokuyorlar, bugün Türkiye 
sınırlarının dışına çıktı ve terörü 
bitirme yolunda birçok başarılara 
imza attı. Zorluklarla yaşamayı 

öğreneceğiz. Her zorluk Türki-
ye’yi güçlendirdiği gibi kardeşlik 
bağlarını da arttırmaktadır. Bugün 
bir tane daha devlet var mı 3 
milyon insanla ekmeğini pay-
laşan? Yok. O zaman ne yap-
mamız gerekiyor, aynı mukadder-
atı paylaştığımız insanları sevmeli 
ve ayrıştırmadan birlik olmalıyız. 
Nasıl ki Çanakkale’de bir Ermeni, 
bir Arap bizim için can verdiyse 
o ruhu ve vizyonu vermemiz 
gerekiyor. 

Ülkemiz gerek konumu gerek 
vicdanıyla Suriyeli vatandaşlara 

kucak açmış durumda. Ve bu 
konuda oldukça eleştiri aldık. 
Milli çıkarlar doğrultusunda 
Suriyeli vatandaşlara 
kapılarımızı açmamız doğru bir 
hamle miydi?
Bizler de mülteci olabilirdik. 
Eksikliklerimiz var; en başta 
kapımızı açtığımız gençlere, 
çocuklara eğitim tesis etmemiz 
gerekir. Türkiye doğru bir hamle 
yapmıştır. Bizler adaletiyle maz-
lumlar tarafından beklenen bir 
devletiz. Bu bakımdan dünyanın 
her yerinde Türkiye beklenir. 
Bizim de adaletimizle örnek bir 
devlet olmamız gerekir. Türki-
ye’nin başka bir seçeneği yok en 
iyi olmak zorundayız. 

Türkiye dünyada 
yalnızlaşıyor mu? 
Öyle bir imaj oluşturuluyor, 
Türkiye yalnız değil! Türkiye bir 
bölge devletidir; Ukrayna’ya gittik 
itibar gördük, Sırbistan’a gittik 
itibar gördük, Soçi’ye gittik itibar 
gördük. Bu konuda çok büyük bir 
algı operasyonu var. Batı tuzak 
kurdu, 15 Temmuz tutmayınca 
teröristi bize vermediği gibi olay-
lar için bir de bizi suçluyor. Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış. 
Suçlu o, darbe planlıyorsun, 
başarısız oluyorsun ve demokra-
siyi savunan bir milleti takdir 
edeceğine o milleti yanıltmaya 
çalışıyorsun. Türkiye’nin üze-
rindeki sahte algı operasyonlarına 
karşı dimdik durması gerekiyor. 

Sohbet için çok teşekkür ediyo-
rum, tüm okuyuculara saygı ve 
sevgilerimle… 

Röportaj – İrem MERT

Mesut Hakkı Caşın’ın Eserleri:
•	 Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri
•	 Rus İmparatorluk Stratejisi
•	 Avrupa Birliği
•	 Uluslararası Terörizm
•	 Novgorod Knezliği’nden XXI. Yüzyıla Rus İmparatorluk 

Stratejisi
•	 Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresin-

den Yeni Ufuklar
•	 Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları
•	 Rusya'nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi An-

laşmazlık mı?
•	 Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığı
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Yüzyıllardır bilinmesine karşın 
son yıllarda yapılan araştırmalar 
sayesinde ateş, artık çok daha iyi 
anlaşılmış durumdadır. Uzman-
lar her ateşten değil, ateşin bazı 
derecelerinden korkulması gerek-
tiğini söylüyor.

Genel olarak vücut sıcaklığının 
normalin üstünde ölçülmesi 
durumu ateş olarak tanımlanır. 
Ancak elde edilen değerler ölçüm 
yerine göre değişiklik gösterdiği 
için, sıcaklığın koltuk altından 
37, kulaktan 37,3 ve makattan 38 
derece ve üzerinde ölçülmesi 

durumunda ateşin varlığından söz 
etmek doğru olur. Her ne kadar 
aileler ateşli durumlarda yoğun 
bir endişe hissetseler de yapılan 
deneysel çalışmalar orta derecede 
ateş (39 dereceye kadar olan) ile 
kişinin mikroplara karşı savun-
ma işlevlerinin arttığı ve mikrop 
üremesinin baskılandığını gösterir. 
Bu nedenle ateşe müdahale edi-
lirken paniklememek ve çocuğun 
genel durumu iyiyse, huzursu-
zluğu yoksa, belli bir dereceye 
kadar (38-38.5 derece) ateşe izin 
verilmesi gerekmektedir.

ATEŞİ VARSA 
BUNLARI YAPMAYIN!

Ateş, çoğu zaman korkutucu ve hatta bazen paniğe kapılmaya 
neden olan bir belirtidir. Özellikle de ateşlenen çocuksa… 

Dr. İhsan Şehla
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı

Ateşe yaklaşımda 3 önemli yanlış uygulama!
Gereksiz ilaç 
kullanma:
Vücut sıcaklığının normal 
sınırlarının bilinmemesi 
nedeniyle havale endişesiyle 
tehlike sınırlarının çok altında 
gereksiz ve abartılı ilaç kul-
lanımı en önemli yanlışlardan 
biridir. Ateş düşürücülerin 
önerilenden daha sık aralıklar-
la veya üst üste kullanımı 
ilaçların zararlı etkilerinin or-
taya çıkmasına sebep olabilir. 
Ayrıca yanlış ilaç kullanımın-
dan biri olarak çocuklarda As-
pirin kullanımı Reye Sendromu 
denilen hayatı tehdit eden bir 
hastalığa neden olabilir. Yine 
çocuklarda önerilmeyen Me-
tamizol kullanımı da tansiyon 
düşüklüğü ve kemik iliğinin 
baskılanması sonucu bağışıklık 
sistemi hücrelerinin ciddi 
oranda azalmasına sebebiyet 
verdiği için önemli sorunlara 
yol açabilmektedir.

Soğuk su ya da buz 
uygulama: 
Yapılan yanlış uygulamalar-
dan biri de ılık ıslak uygulama 

yerine, aşırı soğuk su hatta 
bazen buzlu su ile ateşin 
düşürülmeye çalışılmasıdır. 
Bu durum, hipotermi denilen 
ve çocuğun ateşinin hayatını 
tehdit edebilecek derecede 
düşmesiyle sonuçlanabiliyor. 
Ayrıca ilk anda düşen ateş 
daha sonra rebaund etkisiyle 
tekrar yükselebilir. Soğuk su/
buz uygulamasının sıcak çarp-
ması veya malign hipertermi 
denilen ve ateşin 40’ın üzerine 
çıktığı istisnai durumlar dışında 
kullanımı gereksiz ve zararlıdır.

Antibiyotiğe başlama:
 Ailelerin sıklıkla yapığı yan-
lışlardan biri de ateşi bakteri 
enfeksiyonuyla ilişkilendire-
rek bir an önce antibiyo-
tik başlatmak istemeleridir. 
Oysaki çocuklarda ateşin en 
sık görülen sebeplerinden 
biri virüslerdir ve antibiyotik 
kullanımına gerek yoktur. Bu 
nedenle doktor muayenesi 
olmadan antibiyotik başlan-
maması ve doktora antibiyotik 
uygulaması veya yazması için 
baskı uygulanmaması önem 
taşır.

Ateş neden önemli
Peki ateş neden bu denli önem-
li bir durum ve aileler neden 
panikler? Ateş halinde vücut-
ta birçok mekanizma etkile-
nir. Yüksek ateş, sıvı ve kalori 
ihtiyacının artmasına neden 
olduğu gibi oksijen tüketimini 
artırdığı için, karbondioksit oluşu-
mu ve kalp yükü de artar. Bu durum 
kalp yetersizliği olan hastalarda ye-
tersizlik belirtilerinin ağırlaşmasına 
da neden olabilir. Ateş aynı zaman-
da, kan hücrelerinin yıkımıyla giden 
bazı kansızlık durumlarında kansı-
zlığı, kronik akciğer hastalığında ak-
ciğer yetersizliğini olumsuz etkiler. 
Ayrıca diyabette kan şekerini, diğer 
doğumsal metabolik hastalıklarda 
ise hastalığın türüne göre şiddetini 
veya atakların oluşumunu etkiler. 
6 ay-5 yaş arası çocuklarda ateş, 
ateşli havale riskini artırabildiği gibi 
epilepsili çocuklarda da kasılmaların 
sıklığını arttırır. 

Ateşi düşürmek 
için…
Ateş düşürücü tedavi, 
enfeksiyon hastalıklarının 
gidişatında herhangi bir 
değişiklik yapmadığı gibi 
sonucu da etkilemez. An-
cak ateşi 39 derecenin üze-
rine çıkan çocukta huzursuzluk 
baş gösterir. Bu durumda çocuğun 
rahatlamasını sağlamak için ateşin 
düşürülmesi gerekmektedir. İlk adım 
üzerinin açılması, kıyafetlerinin in-
celtilmesi veya çıplak bırakılmasıdır. 
Ortam ısısını düşürmek için de 
odanın soğutulması gerekir. Buna 
rağmen ateş yüksekliği devam eden 
çocuklara ılık ıslak uygulama (suyun 
sıcaklığı 29,4-32 derece, bu elin ar-
kası veya dirsekle suya bakıldığında 
hafif ılık hissedilecek ısıdır) yapılmalı. 
Fiziksel önlemlere rağmen ateşi de-
vam eden çocuklara, hekim tarafın-
dan önerilen ateş düşürücüler mut-
laka önerilen miktarda ve aralıkta 
kullanılmalıdır.

Acil müdahale gerektiren durumlar
1. 0-3 ay arası bebekler. Bu dönemde ateşli küçük çocukların 

yüzde 70’inde bakteri enfeksiyonu sorumlu olurken, yüzde 
10-15’inde ağır bakteri hastalığı saptanıyor. Özellikle yeni 
doğan dönemi denilen 0-28 günlük bebeklerde ateş has-
taneye yatırılarak izlem ve tedavi gerektirmektedir.

2. Çocuk daha önce ateşli ya da ateşsiz nöbet veya havale 
geçirmişse,

3. Kronik akciğer hastalığı varsa,
4. Doğumsal kalp hastalıkları bulunuyorsa,
5. Diyabet gibi metabolik hastalıklar tanısı almışsa,
6. Yoğun sıvı kaybı ve şok tablosu varsa,
7. Çocuk enerjisiz ve düşkün görünüyorsa,
8. Ateş vücutta döküntüyle seyrediyorsa,
9. Ateş 40 derecenin üstündeyse

Sağlık ve Yaşam dergisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Sağlık
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

MEVLÜT UYSAL’DAN 
ÇEKMEKÖY’E ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal Çekmeköy’ü ziyaret 
ederek yapılan yatırımların son du-
rumları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal, Çekmeköy’ü ziyaret etti. 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı Çek-
meköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz ve AK 
Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı  
karşıladı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen istişare 
toplantısında, Çekmeköy’e yapılan yatırım-
lar, planlanan projeler ve devam eden projeler 
üstüne görüşmeler gerçekleştirildi. İstanbul’un 

ikinci Çamlıca Tepesi olma özelliği taşıyacak 
Seyir Tepesi projesi çalışmaları hakkın-

da bilgi veren Başkan Poyraz; okullara 
spor salonları, itfaiye binası, Taşdel-

en-Yenidoğan Kavşağı, Köy fırınları, 
yeni kültür merkezleri gibi birçok 

proje ile ilgili sunum yaptı.

Toplantının ardından Doğa 
Park’a geçen İBB Başkanı 

Mevlüt Uysal ve Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet 

Poyraz parkta vatan-
daşlarla sohbet etti.
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İş Görüşmesinde Doğru Bir İmaj 
Oluşturmak İçin

10
1

2

Stil Tüyosu

Tesettürlü kadınların en 
kararsız kaldığı konular-
dan biri de “İş görüşme-
sine giderken ne giyer-
im?” konusu.. Çünkü 
iş deneyimi, birikim 
ve donanımlarınız ka-
dar; dış görünümünüz 
ve imajınız da o iş için 
uygun aday olup ol-
madığınızın bir kriteri 
olacaktır. İlk görüşmede 
karşınızdaki kişiye pozitif 
bir izlenim vermek için, 
doğru bir imaja sahip 
olmanız önemli. Peki 
hem ciddi hem şık hem 
de “tam bu işe göresin” 
havasını verecek kom-
binleri nasıl oluştururuz? 
Buyrun size 10 farklı stil 
tüyosu.

Öncelikle her firmanın kendi 
kurum kültürü ve kimliği vardır. 
Buna göre o kurumdaki kıyafet 
tercihleri de değişiklik göstere-
bilir. Örneğin daha küçük ölçekli 
bir kurumda fazla klasik ve ciddi 
duracak parçalardan ziyade gün-
lük şıklık yeterli olabilecekken; 
daha büyük ölçekli ve üst düzey 
bir firmada çok daha ciddi ve 
presentabl bir görünüme sahip 
olmak gerekebilir.

Kurum 
hakkında 
ön araştırma 
yapın

Fazla 
renkten 
uzak durun

3
Topuğunuzun 
yüksekliğini 
ayarlayın

4

5

6

İş görüşmesi stili için dikkat edi-
lecek şeylerden biri de ayakkabı 
tercihiniz. Bu tarz bir görüşmede 
mutlaka kapalı bir ayakkabı 
tercih edilmeli ve topuk boyu 
iyi ayarlanmalı. Maksimum 5-6 
cm topuk boyu iş görüşmesi 
için idealdir. Renk tercihi olarak 
ise nude, gri, siyah, lacivert gibi 
dikkat çekmeyen tonları tercih 
etmeniz önemlidir.

İş görüşmesine giderken daha 
önce denemediğiniz renkleri 
tercih etmek yerine, yüz renginize 
yakışan ve size enerji veren renk-
leri tercih etmenizde fayda var. 
Göz yoran aşırı renkli ve canlı 
parçalardan ziyade, nötr ve pastel 
tonlar gibi dikkat dağıtmayacak 
renkleri kullanabilirsiniz.

Tesettürlü 
kadınların 
kurtarıcı 
parçası 
“takımlar”

Kombin yapmakta zorlanıyor-
sanız, her daim kurtarıcı takımları 
değerlendirin. Pantolon ceket, 
etek ceket ya da elbise ceket 
kombinleri iş görüşmesi için 
idealdir. Örneğin tek parça uzun 
bir elbiseyi, blazer bir ceketle 
tamamlayarak  sade ve şık bir iş 
görüşmesi kombini oluşturabilir-
siniz. Ya da aynı şekilde, etek ve 
ceket takım tercih edip, ceketin 
içine sade desensiz bir gömlek 
giyerek kombininizi tamamla-
yabilirsiniz.

Göz yoran 
aksesuarlardan 
uzak durun

Aksesuar tercihinde de göz yoracak 
parçalardan uzak durmak gere-
kiyor. Karşınızdaki konuşmacının 
dikkatini dağıtacak şekilde büyük 
ve parıltılı takılardan ziyade; daha 
minimal takıları kullanmalısınız. 
Örneğin bileğinizdeki ince bir saat 
hem göz yormaz, hem de stilinize 
ciddiyet katar. Aynı şekilde ince 
bir bileklik, sade yüzükler, uzun 

ve kibar bir kolye 
iş görüşmesinde 

tercih edilebilecek 
takılardan olabilir.

Resmiyetin ve ciddiyetin rengi 
lacivert, iş görüşmeleri için de 
anahtar renklerin başında geli-
yor. Rafine ve dikkat çekmeyen 
bir görünüm oluşturmak için bu 
renkten ilham alabilirsiniz.

Lacivert 
ciddiyetinden 
faydalanın

Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı
www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman
instagram.com/nasilgiyerim
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İmajınızın ciddi, şık ama aynı 
zamanda farklı ve kendine has 
olması, özgüveninizi pozitif 
yönde etkileyecektir. Bu sebep-
le mutlaka sizi yansıtan küçük 
parçalarla, stilinizi özelleştirmeyi 
deneyin. Örneğin boynunuza 
minik bir fular takıp kombininize 
ufak bir hareket katabilirsiniz.

İş görüşmesinde tercih ede-
ceğiniz başörtü ve baş bağlama 
şekliniz de önem arz ediyor. 
Çiçekli ve puantiyeli gibi dikkat 
çekecek desenli başörtüler; ya 
da bu sezon trend olan tüllü 
püsküllü şallar yerine; sade bir 
modelde pastel tonlardaki bir 
başörtüyü tercih edebilirsiniz. 
Baş bağlama şekliniz ise; göz 
yoracak devasa topuzlarla değil, 
daha minik bir topuz ve terci-
hen şifon ya da pamuklu yerine; 
düz renk ipek dokulu eşarplarla 
olabilir. 

Stilinizi 
özelleştirecek 
parçalardan 
yararlanın7

8 9 10Başörtü 
seçiminiz 
önemli

İçinde kendinizi en iyi hissetiğiniz 
kıyafet aslında en iyi taşıyacağınız 
kıyafettir. Önemli olan özenli ve 
temiz bir görünüme sahip olmak. 
Lekeli bir elbise, ütüsüz başörtü, 
kirlenmiş ayakkabılar iş görüşme-
sinde kimsenin görmek istemey-
eceği manzaralar.. Ne kadar bilgili 
ve deneyimli olursanız olun, bu 
şekilde özensiz bir görünümle 
eksi puan alarak imajınızın yanlış 
algılanmasına sebep olursunuz. 

Tesettür giyime dair tüm kombin 
önerilerimi görmek için bana ins-
tagram.com/nasilgiyerim ve www.
busraerdogan.com adreslerinden 
ulaşabilirsiniz.

Sizi yansıtmayan, sizi başka biri 
gibi gösteren her türlü şeyden 
uzak durun. Buna abartılı mak-
yajlar dahil.. Sizinle görüşecek 
kişinin aklında parlak kırmızı 
rujunuzla değil, bilgi birikimi-
niz ve o işe uygunluğunuzla 
yer etmelisiniz. Bu sebeple iş 
görüşmesinde sizi samimi ve 
pozitif gösterecek sade bir 
makyaj yeterli olacaktır.

Abartılı 
makyajdan 
kaçının

Özensiz bir 
görünümden 
uzak durun

ÜNLÜ MİSAFİRLERİ

İSTANBUL’UN
İZ BIRAKAN

Çağlar boyunca farklı 
kültür ve medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış kutlu şehir 
İstanbul, başkent olduktan 

sonra çok sayıda siyaset, 
ilim ve fikir adamlarını, 
sanatçıları, seyyahları, 

tarihçileri misafir etmiştir. 
Çoğunlukla görev ya da 

gezi maksadıyla İstanbul’a 
gelen ünlü isimler, şehrin 

tarihi ve doğal dokusundan 
etkilenerek silinmez izler 
bırakmış bu kadim şehre. 

İstanbul’da Müslüman olan 
ilk Türk Japon’u, Fran-

sa’nın Osmanlı topraklarını 
işgaline karşı çıkan Fransız 

askerini, Osmanlı tarihini 
dev bir külliyat şeklinde 

yazan Avusturyalı tarihçiyi 
ve Müslümanların kurtu-

luşunun İslam birliği ile 
sağlanacağını savunan 

kanaat önderini ağırlayan 
kentin misafir ettiği isimleri 
daha yakından tanımaya ne 

dersiniz? İşte İstanbul’un 
misafir ettiği o isimler…

TORAJIRO YAMADA (1866-1932)
Osmanlı’ya yardım etmek için 
ülkesinde yardım kampanyası 
başlatan ve II. 
Abdülhamit’in ve-
silesiyle Müslüman 
olan Türk dostu 
Japon.

II. Abdülhamit, 
1890 yılında do-
stane bir şekilde 
gelişen Osman-
lı-Japon ilişkile-
rinin bir nişanesi 
olarak Japonya’ya 
Ertuğrul Fırka-
teyni’ni gönderir. 
Geminin dönüş 
yolunda batmas-
ının ardından 
Torajiro Yama-
da isimli Japon işadamı 
şehit yakınları ve hayatta kalan-
lara yardım maksadıyla ülkesinde 
yardım kampanyası başlatır. 
Topladığı paraları bizzat sun-
mak amacıyla Türkiye’ye gelir ve 
dönemin padişahı II. Abdülhamit 
tarafından ağırlanır. Padişah ile Ya-

mada arasında hiç bitmeyecek bir 
dostluğun başlaması Türk-Japon 

ilişkilerinin de temelini 
oluşturacaktır. 
Yamada ülkesinde 
Türkiye hakkında 
yazılar kaleme 
alır ve Sultan 
tarafından muhtelif 
nişanlarla ödüllen-
dirilir. Türkiye’de 
farklı tarihlerde 
uzun süre kalarak 
Türkçe öğrenen 
Yamada, Osmanlı 
subaylarına Japonca 
öğretmenin yanında 
Japon el işi örnekleri-
ni Türkiye’ye getirerek 
Japon Ticaret Sergi-
si’nde satar. Trabzon/
cennet hurması olarak 
bilinen meyvenin 

fidanlarını da Türkiye’ye onun ge-
tirdiği bilinmektedir. Abdülhamit’in 
bizzat Kur’an-ı Kerim öğrettiği Türk 
dostu Japon, 1902 yılında Abdül-
halil adını alarak Müslüman olur.  
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CEMALEDDİN EFGANİ (1838-1897)
Yaşadığı dönemde dahi karalama 
kampanyalarıyla küfür ehli 
olarak gösterilen, hakikatte 
Osmanlı coğrafyasında Panisla-
mist düşüncenin yayılmasında 
önayak olan Afganlı teorisyen ve 
Müslüman düşünür. 

Doğum yeri, mezhebi ve mem-
leketi hakkında çeşitli görüşler ileri 
sürülen Cemaleddin Efgani, mo-
dern İslami hareketin fikir babası 
olarak bilinir. Müslümanlar arasın-
da sağlam bağların kurulması, çok 
yönlü dayanışmanın sağlanması 
ve İttihad-ı İslam’ı (İslam birliği) 
savunan fikirlerini yaymak için 
Osmanlı ile Fransa, Rusya, İran, 
Mısır ve Efganistan’a seyahat eder. 
Gittiği memleketlerde ilmi/siyasi 
etkinlik ve vaazlara katılır. Ce-
mâleddîn-i Efgānî’nin düşünce ve 
faaliyet alanı son dönemde, din ve 
siyaset meseleleriyle bütün İslâm 
ülkelerinin ortak problemlerini 
bir bütün olarak içine almaktadır. 
Efgānî, önceki dönemlerde belli 
ülkeleri yabancı boyunduruğun-
dan kurtarmak üzere millî şuuru 
uyandırmaya, vatan sevgisini 
güçlendirmeye çalışırken son 
dönemde bütün İslâm ülkeleri 
arasında sağlam bağların kurul-
ması, çok yönlü dayanışmanın 
sağlanması ve böylece birlikte 
hürriyet ve bağımsızlığı elde ede-
rek bir Müslümanlar birliği ide-
alinin gerçekleşmesi için çaba 
göstermiştir. Ne var ki Efgani 
düşünceleri, yayınları ve icraat-
leri nedeniyle gittiği ülkelerden 

çoğunlukla sürgün edilir. Davet 
edilmesi üzerine İstanbul’a da 
gelir. Kendisinin ilmi birikiminden 
faydalanmak isteyen Sadrazam Ali 
Paşa, Efgani’yi Maarif Meclisi’ne 
üye olarak tayin eder. Efgani bu-
rada kendine kısa sürede ilim ve 
siyaset adamlarından oluşan bir 
çevre edinir. Abdülhamit’in isteği 
üzerine İslam birliği ve Şii-Sunni 
yakınlaşmasının yolları konusun-
da rapor hazırlar. Abdülhamit 
tarafından ev, araba ve maaş 
bağlanarak taltif edilen Efgani; 
Jön Türklerle teması, İran şahı-
na yönelik düzenlenen suikastta 
onun da parmağının bulunduğu 
ithamı, Abdülhamit’in Şiilikle 
itham edilme korkusu gibi sebep-
lerle sonraki dönemlerde Sultan’ın 
gözünden düşer.

Bu uzaklaşmanın esas sebebi 
1870 yılında Darülfunun’da yaptığı 
konuşmadır. Türkçesi çok iyi 
olmadığı için konuşma yapmak 
istemese de ısrarlar neticesinde 
yaptığı konuşma metninde geçen 
‘’Nübüvvet sanattır’’ ifadesi tekfir 
edilmesine sebep olur.  Fikirleri 
tehlikeli addedilerek göz hapsinde 
tutulur ve yurt dışına çıkması-
na izin verilmez. Boğaz kanseri 
neticesinde öldüğü söylenen 
Efgani’nin ölüm nedeni de hayatı 
gibi tartışmalıdır ve hala gizemini 
korumaktadır. Cenazesinin 1944 
yılında Efganistan Hükümeti’nin 
talebi doğrultusunda bu ülkeye 
nakledildiği bilinmektedir. Avrupa 
kültür ve medeniyetinin karşısın-

da güçlü bir İslam medeniyetinin 
olması gerektiği düşüncesiyle 
hareket eden Cemaleddin Efgani, 
devrin aydınları ile görüşmeler 
yaparak taraftar toplama-
ya çalışmıştır. Efgani hakkında 
hem kendi devrinde hem de 
dönemimizde var olan muhtelif 
iddiaları Mehmet Akif Ersoy Sırat-ı 
Müstakim mecmuasında yazdığı 
bir makaleyle çürütür. Üstad, 
aleyhte söylenen sözlere derhal 
iman etmenin tehlikesine işaret 
ederek Vahhabi olduğu iddiasıyla 
hor görülen Efgani’nin hiçbir eser 
ya da konuşmasında bu türden 
bir belirtiye rastlanmadığını dile 
getirir. Müslümanların bağımsızlığı 
için mücadele etmiş bir önderin 
mescid köşelerinde itikafa çekil-
miş kimselerden çok daha hayırlı 
olduğunu ifade eder. *

PIERRE LOTI (1850-1923)
1.Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın 
işgaline karşı çıkarak ömrünün sonuna 
kadar Türkiye’yi savunan 
ve kendini ‘’Türk dostu’’ 
olarak tanıtan Fransız 
asker ve yazar.

Fransız Deniz Kuv-
vetleri’nde askerlik 
yapan Pierre Loti’nin 
İstanbul’a ilk gelişi 1876 
yılına rastlar. Şehrin 
tarihi ve doğal dokusun-
dan son derece etkilenen 

gezgin, gerçek huzuru İstanbul’da 
bulduğunu söyleyecek kadar da 
İstanbul aşığıdır. Gerçek aşkı –
kavuşamasa da- yine bu şehirde 
bulur. Osmanlı Türkiye’sinden kes-
itler sunan ve aşık olduğu kadının 
adını taşıyan Aziyade isimli bir 
roman yazar. Sonrasında yazdığı 
kitaplarla Fransız Edebiyatında 
önemli bir okur kitlesine ulaşan 
yazar, eserlerinde Osmanlı gün-
delik yaşamından ayrıntılara sıkça 
yer verir. 1. Dünya Savaşı sırasın-
da vatandaşı olduğu Fransa’nın 
Anadolu topraklarını işgalini sert bir 
dille eleştiren Loti, Milli Mücadele 
Döneminde Osmanlı’nın direnişine 

açık bir şekilde destek vermiştir. 1913 
yılında son kez geldiği İstanbul’da 

Sultan Reşad tarafından karşılanarak 
sarayda ağırlanması o dönemde ne 

kadar saygın ve tanınmış bir kimse olduğunun 
kanıtıdır. Saltanat yanlısı olduğu için o dönemki 
rejim karşıtları tarafından çok hüsnükabul görmese 
de Pierre Loti Türk tarihindeki en büyük mütte-
fiklerdendir. 1920 yılında İstanbul’a olan sevgisi 
ve Osmanlı topraklarının işgaline karşı çıkması 
göz önünde bulundurularak İstanbul Şehri Fahri 
Hemşerisi kabul edilir. İsmi Fatih’te bir caddeye ve 
Eyüp’te gittiği bir kahvehaneye verilir. Kahvehanenin 
bulunduğu tepe daha sonra Pierre Loti tepesi olarak 
anılmaya başlar. 

Osmanlı’nın en kapsamlı ve en çok başvurulan 
tarih yazımını gerçekleştiren ve İslam kavimleri-

ni en iyi tanıyan ve tanıtan Doğu tari-
hçisi olarak gösterilen Avusturyalı 
Şarkiyatçı.

Doğu ülkelerinde görev yapa-
cak memurların eğitimi için 
açılan Doğu Dilleri Akademi-
si’ni başarıyla bitiren Ham-

mer, Avusturya’nın İstanbul 
elçiliğine memur olarak 

görev yapmıştır. 
Görev icabı 

geldiği İstan-
bul’a hayran 
kalması, 
İstanbul’un 
özellikle 

kütüphanelerini gezerek Osmanlı hakkında derin 
araştırmalar yapmasına sebep olur. Osmanlı’nın 
kuruluşundan Küçük Kaynarca Anlaşması’na 
kadarki dönemi Osmanlı Devleti Tarihi ismini 
verdiği 10 ciltlik bir ansiklopedide anlatır. ‘’Ham-
mer Tarihi’’ olarak bilinen eserini 25 yılda tama-
mlamıştır. Almanca olarak kaleme aldığı bu eser, 
Osmanlı tarih yazıcılığının en önemli belgelerin-
dendir. Öyle ki Halil İnalcık, İlber Ortaylı gibi ünlü 
tarihçilere yol gösterici olmuştur. Eserini Osmanlı 
devlet adamları ve tarihçilerle istişare yaparak 
kaleme alan Doğu bilimci, yaşadığı dönemde En-
cümen-i Daniş’e üye seçilecek kadar saygınlık ka-
zanır. Arapça, Farsça ve Türkçe gibi Doğu dillerini; 
Yunanca, Latince ve Almanca gibi 10 kadar Batı 
dilini mükemmel derecede yazıp konuşabilmesi, 
Hammer’in hem araştırmalarını kolaylaştırmış 
hem de İstanbul’da farklı milletlerden insanlarla 
dostluk kurmasına vesile olmuştur. Ünlü tarihçi-

JOSEPH VON HAMMER – PURGSTALL (1774-1856)

nin Viyana yakınlarında bulunan mezarı, mezar taşının 
üzerindeki ayet ve vecizelerle dikkat çeker. Hristiyan 
olduğu bilinen Joseph Von Hammer’in mezar taşında 
Hüve'l-Baki (Sonu olmayan "O"dur, Allah'tır), Küllü nefsin 
zaikatu'l-mevt ("Her canlı, her nefis ölümü tadacaktır" 
Ankebut Suresi, 57. Ayet), İnna Lillah ve İnna ileyhi raciun 
("Biz şüphesiz -her şeyimizle- Allah'a aidiz ve şüphesiz 
ona döneceğiz" Bakara Suresi, 156. Ayet) gibi ifade-
ler Arapça ve Osmanlıca olarak yazılmıştır. Hammer’in 
mezar taşını ölmeden önce yaptırdığı bilinmektedir. 

İBB Kültür A.Ş. (2012). İstanbul’un 100 Misafiri. İstanbul: Kültür A.Ş.
Mehmed Akif, ‘’Hasbıhal’’,Sırat-ı Mustakim IV/91, 20 Mayıs 1326
*Geniş bilgi için bkz. TDV. İA, Efgani maddesi
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın 
mensuplarını İspinoz Sosyal Tesisleri’nde 
ağırladı. Programa Çekmeköy ve çevre 
ilçelerde faaliyet gösteren  basın mensupları 
katıldı. Özel günlerin bir araya gelmek için  
bir vesile olduğunu belirten Başkan Poyraz, 
meslekler ve bu meslekleri icra edenlerin bir 
gün değil, her zaman hatırlanıp saygı duyul-
ması gerektiğini belirtti.

Davete katılan basın mensuplarına  teşek-
kür eden Başkan Poyraz, “Zaman ve mekan 
gözetmeden fedakarca görevini yapan, mil-
letimizin adeta gözü kulağı olan ve güve-
nilir haberler almamızı sağlayan tüm basın 
mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Poyraz, program sonunda davete 
katılan basın mensuplarına günün anısına 
hazırlanan hediyeleri  takdim etti.

BAŞKAN POYRAZ 
BASIN MENSUPLARINI AĞIRLADI

Tüm basın 
mensuplarımızın 
10 Ocak 
Çalışan 
Gazeteciler 
Günü’nü 
kutluyorum.
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HOCALI 
FACİAMIZIN 
26. YILINDA 
GERİYE VE 
İLERİYE BAKARKEN

1992 yılının 25 Şubat’ı 26 
Şubat’a bağlayan gecede 
Ermenistan askeri birlikleri  
dış güçlerin açık desteğiyle  
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ 
bölgesindeki Hocalı kasabası-
na son model ağır silahlarla 
saldırması- savunmasız du-
rumdakı Azerbaycan Türklerini 
maksatlı biçimde imha etme 
amacını taşımaktaydı. Birleşmiş 
Milletlerin en son soykırım 
tanımlamasında Ermenistan 
askeri birliklerinin  Hocalı’daki 
savunmasız insanlarımıza imha 
amaçlı saldırısı Soğuk Savaş’tan 
sonrakı ilk soykırımdı. Kasaba 
kıyısındaki nehri can havliyle 
geçerek ormanlık alandan 
Ağdam bölgemize ulaşmak 
isteyen eliyalın ve savunmasız 
vatandaşlarımızı Ermenistan 
askeri birlikleri ormanlık alanda 
kurdukları pusuya düşürerek 
makineli silahlarla taramışlardı. 
İçinde çok sayıda çocuk, 
kadın ve yaşlıların bulunduğu 
613 vatandaşımız saldırıların 
yapıldığı alanda hayatını 
kaybetti (56 kişi işkencey-
le öldürüldü), 155 vatan-
daşımızdan çeyrek asırdan 
beri haber alamıyoruz, 1275  
vatandaşımız rehin alınmış, 
487 vatandaşımız ise soykırım 

sonucu özürlü durumuna 
düşürülmüştür. 1980’lerin son-
larından itibaren Kafkasya’yı 
yakından izleyen ve Hocalı 
faciası sırasında bölgede 
bulunan ABD’li gazeteci-ya-
zar Thomas Goltz, olayın  
“Bölgede yaşayan Azerbaycan 
Türklerine karşı toptan imha 
amacı taşıdığını, o nedenle 
apaçık soykırım olduğunu” 
ilk günden yazmıştı. Goltz’u, 
Fransa’nın, Hollanda’nın, Tür-
kiye’nin bölgeden sıcak haber 
yazan muhabirleri de aynı 
gerekçeyle doğrulamışlardı.

Fakat her şeyin bu kadar açık 
olmasına rağmen uluslararası 
kuruluşlar Hocalı soykırımını 
olduğu gibi değerlendirerek 
soykırımı yapanların ivedilikle 
cezalandırılması için gereken 
hiçbir adımı atmadılar. Oysa 
başta BM Güvenlik Konseyi 
olmak üzere uluslararası ku-
rumlar Hocalı faciamızla ilgili 
bağımsız komisyon oluştur-
arak olayın soykırım olduğunu 
kararlaştırsalardı, Temmuz 
1995’de Sırp milliyetçilerin yedi 
bin Boşnak’ı kurşuna dizerek 
soykırım yapmaları imkansız 
olurdu. 
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Şu örneğe dikkatinizi çekmek 
istiyorum: 1983 yılında Türkiye’nin 
Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar’ı 
görevi başında katleden Ermeni 
ASALA terör örgütünün tetikçisi, 
idam cezasına çarptırılmaması bir 
yana dursun, 2002 yılında Ermen-
istan’a verildi, uzun süre devlet 
protokolünde yer alarak çocuklara 
ve gençlere Ermeni terörizminin 
hedeflerini anlattı. Terör ideolo-
jisinden ve pratiğinden beslenen 
Sırp milliyetçiler de bu bağlamda 
Hocalı soykırımını yapan Erme-
ni teröristleri kendilerine örnek 
alarak Boşnak soykırımına imza 
attılar. Bu durumu BM onayla-
mış, Sırbistan yönetimi Boşnak-
lardan özür dilemiştir. Aradaki fark 
Boşnak soykırımına ilham veren o 
dönemki Sırp yöneticile-
rin ve teröristlerin uluslararası 
ceza mahkemesince en ağır 
cezalara çarptırılması, uzun süre 
saklanmayı başaran Radovan 
Karadziç’in sonuçta yakalanarak 
mahkeme önüne çıkarılması, 
Hocalı soykırımına ise uluslararası 
kuruluşların bugüne kadar kayıtsız 
kalması ve o nedenle günahsız 
613 vatandaşımıza karşı soykırım 
yapmış Ermenistan askeri birlikler-
inin  hala basit soruşturmalara bile 
tabi tutulmamalarıdır.

Fakat bu du-
rumun ilelebet de-

vam etmeyeceğine herkes emin 
olmalı.  Ulu önderimiz Haydar 
Aliyev’in talimatıyla oluşturulmuş 
komisyon 2002 yılında rapo-
runu açıklayarak Hocalı faciamızı 
soykırım ilan etmiştir. Cumhur-
başkanımız Sayın İlham Aliyev’in   
doğrudan temasları sonucu ABD 
nin 21 eyaleti ve dünyanın yak-
laşık on ülkesi ve parlamentosu 
Hocalı faciamızı soykırım olarak 
tanımış ve o yönde kararlar 
almışlar. Bu bağlamda en büyük 
desteği, elbette ki, kardeş Türki-
ye Cumhuriyeti’nden gördük ve 
görmekteyiz. Hocalı soykırımının 
yapldığı günden bu yana Tür-
kiye  en büyük destekçimiz ve 
manevi teselli yerimiz oldu. Her 
sene Hocalı haftasında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde iktidar ve 
muhalefet temsilcilerinin gündem 
dışı  konuşmalar yapa-
rak soykırımı Türk toplumuna 
bir daha hatırlatmalarının bizim 
için büyük manevi değeri vardır. 
Başta Ankara olmakla, Türki-
ye’nin çeşitli kentlerinde yapılmış 
Hocalı soykırımı anıtları, parkları, 
basılan kitaplar, düzenlenen anma 
toplantıları soykırımcıların yaşam 
alanını gün geçtikçe daha fazla 
daraltan etkinliklerdir.

Biz Hocalı soykırımının fail-
lerinin cezalandırılması olgu-
suyla topraklarımızın Ermeni 
işgalinden koşulsuz kurtarıl-
masınının  birini  ötekinden 
ayrı tutmuyoruz. Zira Hocalı 
soykırımını yapan caniler bizim 
topraklarımızı işgal etmiş ca-
nilerin ta kendileri, kardeşleri, 
kuzenleridir. O nedenle  biz bir 

yandan topraklarımızın Ermeni 
işgalinden kurtarılması için barış 

yoluyla (şimdilik) mücadelemizi 
sürdürürken o mücadelemizin 
paralelinde Hocalı katillerinin 
uluslararası ceza mahkemesinin 
önüne çıkmaları için tüm hukuki 
yollara başvuruyoruz. Bu bakım-
dan “Haydar Aliyev Vakfı”nın 
Başkan Yardımcısı Sayın Leyla 
Aliyeva’nın  kurduğu, uluslararası 
düzeyde etkinlikler düzenleyen   
ve her sene Türkiye’de de bir dizi 
etkinliğe imza atan “Hocalı’ya 
Adalet Platformu”nun çalışmaları 
takdire şayan olup gerek Hocalı 
soykırımı faillerinin cezalandırıl-
masına ilişkin objektif sonuçlar 
elde edilmesi ve  gerekse bundan 
sonra yapılabilecek soykırımların 
önlenmesi açısından büyük önem 
arzetmektedir.

Belirttiğim gibi Hocalı soykırımı 
dönemin yabancı basınında 
anında yankı bulmuştur. Bunlar-
dan bazılarını olduğu gibi sizlere 
aktarmak isterim:

“Krua l'Eveneman” dergisi (Paris), 
25 Şubat 1992: Ermeniler Ho-
calı’ya saldırdılar. Bütün dünya 
tanınmaz hale getirilmiş cesetlere 
tanıklık etti. 

“Times” gazetesi (Londra) 4 Mart 
1992:  Ermeniler Ağdama doğru 
giden sivil insanları vurdu.
“İzvestiya” gazetesi (Moskova), 
4 Mart 1992: Kamera kulakları 
kesilmiş çocukları gösterdi. Bir 
kadının yüzünün yarısı kesilmişti. 
Erkeklerin kafa derileri alınmıştır.

“Financial Times” gazetesi (Londra), 
14 Mart 1992: General Polyakov 
belirtmiştir ki, 366. alayın 103 Ermeni 
askeri Dağlık Karabağ'da kalmıştır. 
Bütün dünya vahşice öldürülmüş 
cesetlere şahit oldu.

“Le Mond” gazetesi (Paris) 14 Mart 
1992: Ağdam'da olan yabancı gaze-
teciler Hocalı'da öldürülmüş kadın 
ve çocuklar arasında kafa derileri 
alınmış, tırnakları çıkarılmış 3 kişi 
görmüşler. Bu, Azerilerin propagan-
dası değil bir gerçektir.

“İzvestiya” gazetesi (Moskova), 13 
Mart 1992: Binbaşı Leonid Kravets: Ben kendim te-
pede yüze yakın ceset gördüm. Bir erkek çocuğunun 
kafası yoktu. Her tarafta işkenceyle öldürülmüş 
bayan, çocuk ve yaşlılar görünüyordu.

“Valer Actuel” dergisi (Paris), 14 Mart 1992: Bu 
'özerk bölgede' Ermeni silahlı birlikleri Orta Doğu’da 
üretilmiş yeni teknolojiye, ayrıca helikoptere sahipti-
ler. ASALA'nın Suriye ve Lübnan'da askeri kamp ve si-

lah depoları vardır. Ermeniler yüzden fazla Müslüman 
köylerine saldırı düzenlemiş ve Karabağ'daki Azer-
baycanlıları öldürmüşler.

26 sene önce Ermenistan askeri birliklerinin  Azer-
baycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı 
kasabasında yaptıkları soykırımın yıldönümünde  aziz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, göstermiş 
olduğu kardeş ilgi ve alakasından dolayı Türkiye 
Cumhuriyeti’ne şükranlarımı sunuyorum.

Mesim HACIYEV
Azerbaycan Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosu, Elçi
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Nilay Toprak kimdir?
Efendim öncelikle ziyaretiniz 
için teşekkürlerimi iletmek is-
terim. Aslen Siirtliyim. Babam 
Arap annem Kürt kökenli, 19 
Ekim 1986 yılında Siirt Kur-
talan ilçesinde doğdum. Altı 
aylıkken ailem iş sebebi ile 
İstanbul’a taşınmış. Dördü 
kız, ikisi erkek altı kardeşiz. 
İlkokul ve liseyi İstanbul’da 
okudum. Üniversite eğiti-
mimi Edirne Trakya üniversi-
tesinde serigrafi (ipek baskı) 
bölümüne başladım fakat 
yarıda bıraktım. Okumadığım 
için pişmanlık var mı derseniz 
şu ana kadar kendime niye 
okumadım demiyorum. Son 
birkaç senedir tiyatroya merak 
sardım, hali hazırda çalışma-
larım sürmekte…

Nilay Toprak fenomen olarak 
ne zaman karşımıza çıktı?
Fenomen olarak karşınıza 
2014 yılında çıktım. Fakat ka-
zara çıkan birisiyim. Fenomen 
olmak için bir uğraş ve gayem 
olmadı.  Sosyal medyada ol-
mam tamamen kendiliğin-
den gerçekleşti. Evde akşam 
eğlence olsun diye bir video 
çektim. Sonra videoyu iz-
leyince hepimiz çok güldük. 
Çok güldüğümüz için sosyal 
medyada paylaşayım istedim. 
Tabii o dönemde Facebook 
çok gözde bir sosyal medya 
organıydı. Gerçi halen çok 
kullanıcısı var.  Bu sebepten 
videoyu facebook hesabı-
ma yüklemeye karar verdim. 
Videoyu yükledim bir daha 
da bakma gereği duymadım. 
Sabah yine sıradan bir şekilde 
facebook hesabıma girdim. 
Bir anda şok oldum. Akşam 
sadece eğlenmek için yükle-
diğim video beş milyon kez 
paylaşılmıştı. İnanamadım… 
Ancak bir fenomenin bu ka-
dar paylaşımı olabileceğini 
düşünmeden edemedim. Bir 
fenomen olma yolunda ilk 
başlangıcım istemeden de 
olsa çok iyi olmuştu. Bu pay-
laşım haricindeki beğeni ve 

yorumlardan söz bile etmiyo-
rum. Bir günde şöhret olan-
ları hep duymuştum. Ama 
yaşayınca nasıl bir duygu ol-
duğunu çok iyi anladım. O 
gün içim içime sığmadı. Dışarı 
attım kendimi. Beni gören-
ler sanki beni çok önceden 
tanıyorlarmış gibi bakıyorlardı. 
Hatta hiç unutmam orta yaşlı 
biri “Senin videonu izledim 
annesine çemkiren kızsın sen 
değil mi? dedi. Yayınladığım 
videoda her kesimden insanlar 
kendilerinden bir parça buldu. 
Hatta erkeklerden evleneceği 
bayanları daha çok araştırma 
ihtiyacı duyanlar bile olmuş 
“Acaba bu yönleri de var mı?” 
diye.  Videolarımla ilgili caps-
ler bile piyasada iyi yer etti. 
Yayınladığım video bu sebeple 
çok iyi tuttu diyebilirim. 

Tüm youtuberların, deyim 
yerinde ise patlama yaptığı 
bir videosu vardır. Senin 
videon hangisiydi?
İlk piyasaya çıktığım video 
içeriğinde bir bayanın ev hali 
ile sevgilisine karşı ve dışarıya 
göründüğü halini çekmek 
istedim. İlk videomu kısaca 
anlatayım: Kız sevgilisi ile tatlı 
ve kibar bir şekilde konuşuyor. 
Ay yerim seni tatlı şey ne-
ler de söylüyor, ay serseriye 
bak diyerek bir süre devam 
ediyor. Sonra annesi içerden 
çağırıyor ve sevgilisine an-
nesini çağırdığını söyleyerek 
telefonu kapatıyor. Annesinin 
yanına gidince argo bir üslup-
la, “Lan bir rahat bırakmadınız 
şurda ağız tadıyla konuşak de-
dik sevgilimizle” diyor anne-
sine ve kafasına bir terlik yiyor. 
Bir kişinin evdeki hali ile dışar-
daki halini harman-
layarak çektiğim 
video idi bu 
da. Keza 
o y n a d ı ğ ı m 
ve en çok 
sevilen 
videolardan 
biri oldu.

Bu işe yeni başladığında ‘ya 
olmazsa’ diye tereddüt etme-
din mi? Ya olmasaydı?
Ahhh ne zor günlerdi o gün-
ler. İlk video yayınlandı ve 
mükemmel bir patlama yaptı. 
Herkes seni tanıyor. Kanallar 
seni programlara çağırıyor. 
Magazin sayfalarında ismin 
geçiyor. Her şey tamam, çok 
güzel ama bir soru geliyor ki 
can evimden vuruyor. İkinci 
videoyu ne zaman çekecek-
siniz? Tamam, bu işe girdik, 
ama bu işe uygun teknik bir 
bilgim yok. Şu şekilde bir 
algoritma çizerek diyebi-
leceğim bir şey yok ortada. 
Ben kazara fenomen oldum 
ama bu benim içimde saklı bir 
ben biliyorum. İnsanlar ikin-
ci videoyu sorunca da düdük 
gibi kalıyordum. Çekemiyo-
rum aklıma hiç bir şey gelmi-
yor. Düşünsenize bir anda 5 
milyon kişi paylaşmış. Hali ile 
çıta yükseldi ikinci videonun 
daha iyi olması lazım… Nasıl 
üzülüyorum insan içine çıka-
maz hale geldim. Öyle böyle 
derken tam 1,5 yıl geçti. İlk 
videomu 2014 yılında çektim. 
Sağ olsun bütün fenomenler 
trolleyerek bu süre zarfında 
reklam yapmamı sağladılar. 
Videonun gündemde kal-
masını sağladılar. O kadar 
zaman geçmesine rağmen 
ben hala ekmeğini yiyordum. 
En sonunda bir programa 
konuk olarak davet edildim. 
Kabul ettim. Ardından kanal 
vtrde yayınlamak için benden 
yeni video istedi. Konuk ola-
cağım. Elimizde bir video var. 
Bir, iki tane daha video olabilir 
mi dediler. Sıkıntı içerisinde e 

tabi olabilir dedim. 
Ben zannedi-

yorum ki 
fenomen 
h a y ı r 
d i y e -
mez. 

O Bir 
İnternet 

Fenomeni

Sosyal medya çılgınlığı her geçen gün büyüyor. 
Nilay Toprak’ın hayatı eğlenmek için çektiği videonun 
sosyal medyada tam 5 milyon defa paylaşılmasıyla kökün-
den değişti. Her paylaşımı olay olan Nilay, kısa sürede 
rakiplerine fark atarak 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. 
Sosyal medyanın çılgın kızı Nilay Toprak’la birlikteyiz.



Fenomen videosu çek dedikleri zaman özel-
likle magazin ayağından geliyorsa bu istek 
hemen yapılması lazım diye düşünüyorum. 
Çünkü 5 milyon paylaşım görmüş videon var. 
İkinci videon yok. İzlenim olarak kızda iş yok 
şans eseri gelmiş bu seviyeye dedirtmemem 
lazım. Bir video daha çektim. Elimde saklıyo-
rum kimse görmesin çünkü videoya güven-
miyorum. İçeriğini görünce insanlar “Manyak 
mısın bu ne, böyle video mu olur? Kim-
seye gönderme rezil olursun” demelerinden 
korkuyordum. Ve gün geldi çattı. Kanala gidip 
programa katılma zamanım geldi. Kanala git-
tik ve reji benden yeni videoları istedi. Allah’ım 
sen yardım et, tir tir titriyorum. Videoyu verdim 
rejiye ardından in-
stagram hesa-
bımda yayına 
g i r i y o r u z 

diye kısa bir video paylaştım takipçilerimle 
ve yayına girdik. Yayında iken hala tedirgin-
im acaba video tutacak mı? Tutmayacak mı? 
Diye düşünmeye başladım. Yayın bitti çıktım 
baktım video ya diğer videoyu da geçmiş 
sosyal medya çalkalanıyor. Hayatım boyun-
ca hayal edemeyeceğim bir duygu içerisine 
girdim. Hani tabiri caizse bir kadın doğumdan 
sonra nasıl mutlu oluyorsa öyleydim. Demek 
ki ben bu işi yapabiliyorum dedim kendi ken-
dime… Bu çektiğim video da ilkine benzer 
bir çalışmaydı. Sağ olsun yine sosyal medya 
fenomenleri aktif bir şekilde destek verdiler. 
Her yerde video paylaşılıyor ve bu sefer ünlü 
simalar da videoya destek veriyorlar. O kadar 
mutlu oldum ki kelimelerle anlatılmaz. Eee iki 
video yeter mi yetmez millet üçüncü 
videoyu sormaya başladı. Aylar geçti bende tık 
yok video çekemiyorum. Radyo programına 
davet edildim. Erkek kardeşim ve teyzemle 
kanala gidiyoruz. Kanaldan reji arıyor yine… 
Nilay hanım radyoya gelmeden bir video 
paylaşır mısınız dedi. Ben doğal olarak 
eee tabi dedim. Ama nasıl bir video çeke-
ceğimi düşünmeye başladım kanala da 
oldukça yaklaştık ama bende hala tık 
yok. Neyse yine önceki tarza yakın bir 
video çekmeye karar verdim. Teyzem 
arka koltuktan çekmeye başladı. O 
videoyu da şöyle anlatayım size: Kızın 
sevgilisi arar ve kıza yüzük aldığını söy-
ler, kız da tepki olarak “ne bana yüzük mü 
aldın. İnanmıyorum tatlım niye zahmet 
ettin hiç gerek yoktu. Hemen geliyorum 
der ve telefonu kapatır. Telefonu kapattık-
tan sonra “Hay canım benim bana yüzük 
almış aslanım benem der.” Sonrasında 
paylaşım yaptım ve yayına girdim. Bu vi-
deo da olunca tamam oldu bu iş de-
dim. Bu frekanstan devam etmeye karar 
verdim. Birçok kez tereddüt ettim ama 

Allah’ıma şükür atlattım.

Video çekmek dışında yaptığın işler var mı?
Tabi var. Çektiğim üç videodan sonra perde 
arkasında altı ay Beyazıt Öztürk’ün sunduğu 
Beyaz Show için skeç yazdım. Bende hep “bir 
gün benim sunduğum bir programım olacak” 

hayali vardı. Fakat Beyaz Show’da talihsiz 
bir olay yaşadık. Programa gelen bir tele-

fon ile yayın kesildi ve program yayından 
kalktı. Bu var olan ekibi dağıttılar. Ben 
de o dağılanlar arasındaydım. Son-
rasında Sinan Çetin ile Propaganda 2 
için çalışmaya başladım. O ara Sinan 
Çetin’in oğlu kaza yaptı ve o iş de 
yattı. Artık bende mi var bir şanssızlık, 

yoksa bana mı denk geliyor talihsiz 
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olaylar diye düşünmeden alamadım kendimi. 
Ardından Çarkıfelek’te 40 bölüm evlere bağla-
narak sunuculuk yaptım. Kanal 7’ de muhabir-
lik yaptım. Şöyle böyle zaman geçti gitti.

Çevrenden nasıl tepkiler alıyorsun, özellikle 
ailen ve yakın arkadaşlarından?
Özellikle “Çektiğin videolarla duygularımı-
za tercüman oluyorsunuz” yorumları çok 
yapılıyor. Bir bayanın paylaştığı videoda 
çoğunlukla ‘’çok tatlısın, …..saçların çok güzel’’ 
vb. yorumlar çok fazla oluyor. Fakat benim 
videolarımda bu yorumlar nadirdir. Bu sebep-
ten doğru bir karakter seçtiğimi düşünüyorum. 
En çok beğendiğim yorumlar ise iki arkadaşın 
birbirini etiketleyerek ‘’Yahu bu sen değil mi-
sin? Kanka aynı senden bahsediyor’’ gibi yo-
rumlar. Benim videolarımın özenle herkesi, 
günümüzü iyi izleyip doğru tespit yaptığımın 
canlı kanlı kanıtlarıdır. Kötü yorumlar da ara-
da bir çıkıyor. Kötü yorumlara ben cevap ver-
miyorum takipçilerim gereken cevabı veriyor. 
Bana gerek kalmıyor zaten. Aile hususuna ge-

lirsek ilk başlarda şaklabanlık olarak düşünüp 
“saçmalama sana yakışıyor mu, izlenir mi, 
böyle videolar?” diyerek çok laf söylediler. İl-
erleyen zamanlarda baktılar izleniyorum, çok 
seviliyorum ve gerçekten iyi işler yapıyorum, 
ailem takdir etmeye ve gurur duymaya başladı.

Türkiye’de youtuberlar 
birbirini destekliyor mu?
Şöyle anlatayım ben size, hepimiz bir rakibiz 
aslında çünkü birbirimizi yeniliğe ve yeni şey-
ler üretmeye itiyoruz. Aramızda aslında tat-
lı bir rekabet var. Çünkü o ne yapmış, bu kaç 
izlenme almış, onu kaç takipçisi var? Bu du-
rumlar tabi ki birbirimizi ilgilendiriyor. Belli bir 
kitleye sahipsen bunları yapmak zorundasın. 
Zamanla takipçin artıyor fanların çoğalıyor 
sonra iki fenomen yan yana geliyor. Aynı yerde 
sahneye çıkıyor veya beraber video çekiyor. 
Daha fazla dikkat çekiyor. Aslında ikisinin de 
çıkarı oluyor bu durumda al gülüm ver gülüm 
ortaya karşılıklı bir iş çıkıyor. Bu konuda bir-
birimize destek çıkmış oluyoruz. Takipçisi çok 
olan fenomenlerde şu eksiklik var. Bu işe yeni 
başlamış kişilere çok fazla destek olunmu-
yor. Piyasaya çıktıktan sonra bugünüme kendi 
çabalarımla geldim. Bu konuda kimse bana di-
yemez benim sayemde buralardasın diye… Bu 
yüzden milyon takipçisi olanlarla video çekmi-
yorum. Fakat benden sonra gelenlere sonuna 
kadar destek veriyorum, vereceğim de.

Çoğu zaman kadınlarla ilgili komik ve 
eleştirel videolar yayınlıyorsun. Hemcinsler-
inin bu duruma tepkileri nasıl?
Hayatta olan şeylerden bahsediyorum, hem 
cinslerim hemen tepki veriyor. Fakat bu çek-
tiğim videoda kendine özgü bir şey yoksa ilg-
ilenme izleme diyebilirim. Çünkü her insanın 
yaptığı yapacağı her şeyi örnek alarak çekiy-
orum videolarımı. Dolayısıyla hem erkek hem 
bayan takipçilerden de tepki aldığım oluyor.

İnternet bilgi platformu olmasının 
haricinde çoğu insan için geçim 

kaynağı oldu. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsun?

İnternet bizim yüzümüz, işimiz ve pro-
filimiz her şeyimiz, geçim kaynağımız. 
Benim kartvizitim kendi kişisel bloğum 
web sitem ama bir basılı kartvizitim 
yok. Bizim işlerimizde yaptığımız 
her reklam bizlere kazanç sağlıyor. 
Buradan gelen reklam gelirleri ve 
sözleşmelere bağlı gelirler herkesin 

ekmek parası için bir kapı. İnternet kı-
saca herkesin hayatında var. Bazıları keyif, 

bazıları iş için kullanmakta. İnternet benim de 
vitrinim, kartvizitim ve dükkânım konumunda.

Geçtiğimiz aylarda fenomen olma sevdasına 
kendisini canlı bomba kılığına sokmuş birini 
izledik haberlerde. Sence bu iş artık giderek 
tehlikeli boyutlara mı varmaya başladı?
Artık dünyada o kadar olay var ki… Dudağını 
büzen, çatıdan atlayan, kendi üzerinde deney 
yapan hepsi fenomen olma peşinde. Fenomen 
olanlar da var bu say-
dıklarımın içerisinde. 
Neden? Çünkü bizim 
aptala da, akıllıya da, 
komik insana da 
ihtiyacımız var. 

İnternet haricinde 
neler yapıyorsun?
İnternet haricinde 
skeç yazmayı ve 
arkadaşlarla zaman 
geçirmeyi çok sever-
im. Bir an yerimde 
duramayan karak-
tere sahibim. Aslın-
da her günüm böyle 
geçiyor. Çektiğim 
videoların hep-
si yaşantıdan alıntı 
olduğundan benim 
için özel hayat ile iş  
hayatı arasında çok 
bir fark yok.

Peki, bu yaptığınız 
youtuber mesleği-
ni yapmak istey-
enlere ne söyle-
mek istersin?
Bu mesleği yapmak istey-
enler kesinlikle yapsınlar. Çünkü günümüzde 
sosyal medya deyip geçemiyoruz. TV sektörü 
şu an eskisi gibi değil. İleriki zamanlarda ne olur 
bir şey diyemem ama şu an sosyal medya aldı 
başını gitti ve biz hala emekliyoruz. Sosyal 
medyadan çok iyi paralar kazanıldığını biliy-
oruz. Benim geçim kaynağım da burası ama 
doğru kullanıldığında unutmayın. Bu işi yap-
acaklar kendilerine kanal açsınlar. Kitlelerini 
oluştursunlar. Yapmamak yerine denemenizde 
fayda var. Hayalinizde bu meslek varsa yapın ve 
ertelemeyin. Herkes özgür bu konuda. Anne 
ve babalar çocuğunuzun hayalinde bu iş varsa 
engellemeyin. Onun kendine özgü yapacağı işi 
bulacağına emin olun.

Son olarak okuyucularımız ve sizi sıkı takip 
edenlere neler söylemek istersin?
Videoda canlandırdığım evde kalmış, hesap 
ödemeyen, anında çirkefleşen ve bitirim bir 
karakterim var. Ama çok alakasızım. O karak-
terler yanında aslında çok bonkör ve arkadaş 
canlısı biriyimdir. Bazen arkadaşlarla top-

landığımızda hesap bile 
ödetmiyorum. (Ta-
bii param olduğu 
zamanlar). Evde 
kalmış olduğuma 
dair bir düşüncem 
yok. Hatta evliliği 
çok uzak görüyo-
rum kendime. Ama 
halkın sesi olmayı 
çok seviyorum. Tabii 
her insanın bir dol-
ma noktası var. Ba-
zen insan çirkefleşe-
biliyor ama genel 
olarak ciddi ve hanım 
hanımcık bir Nilay var. 

Takipçilerim için ise 
Allah hepsinden razı 
olsun. Buradan hep-
sine ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Onlar 
sayesinde yeni konular 
üretmekteyim, onlar 
için çok çalışmam ge-
rekiyor ve onlarla ken-
dimi daha iyi hissedi-
yorum. Hatta takipçiler 
bazen bizim sayemizde 
buralara geldin derler. 
Doğru, onlar var olduğu 

sürece biz varız. Tabii bize de iş düşüyor. Bunun 
için yaptığımız işe ‘’farkındalık katan” da bizle-
riz. Her gün yeni bir şeyler üretmek ve hayata 
değer katmak gerekiyor. Bizleri takip edenler 
bizi sevenler iyi ki varlar.
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İstanbul Sarayları, Hamamları, Medreseleri, 
Camileri, Kiliseleri, Havralarıyla medeni-
yetlerin ortak buluşma noktasıdır. Bu buluş-
ma İstanbul’u adeta bir açık hava müzesine 
dönüştürmektedir. Bu doğal açık hava mü-
zelerinin yanında bir de bin bir emek ile ku-
rulmuş müzeler vardır. Bunlardan bir tanesi 
olan Rahmi Koç Müzesi, İstanbul’un tarihi 
yarımadasında, Haliç kıyılarında Hasköy’de 
bulunmaktadır.

1994 yılında işadamı Rahmi Koç’un desteği 
ile açılan müze, İstanbul’un önemli müzel-
erinden biri olmasının yanı sıra Türkiye’de 
sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim alanın-

da kurulmuş ilk müze olma özelliğini de 
taşımaktadır. Müzeye hakim olan nostal-
jik havanın sizi etkileyeceğinden eminim. 
13.yüzyıl usturlaplarından, 20.yüzyıl Harley 
Davidson motosikletlerine kadar, sekiz yüzü 
aşkın teknik antika sergilenmektedir. Bun-
ların arasında; buharlı gemi makinalarına, 
para basma matbaalarına, eski arabalara, 
Cadillac’a, Jaguar’a, Audi’ye bakarken ken-
dinizi adeta o dönemin içinde bulacaksınız. 
Bu müzede daha önce görmediğiniz hat-
ta adını dahi bilmediğiniz antika nesneler, 
makinalar, oyuncaklar ve daha birçok şeyle 
karşılaşmak kaçınılmazdır.
Müze üç ana bölümden oluşmaktadır.

Rahmİ m. Koç müzesİ

TaRİhİ hasKÖY 
TeRsaNesİ
Hasköy Tersanesi, 1861 yılında 
Şirket-i Hayriye tarafından Osman-
lı’nın kendi gemilerinin bakımı için 
oluşturulmuş bir yerdi. Müzenin 
bu bölümünde Tarihi Hasköy 
tersanesine ait orijinal bir 
kızak çıkıyor karşınıza. 45 
metre uzunluğundaki kızak, 1884 
yılında inşa edilmiş ve buhar 
gücü ile 
çalışmaktaymış. 
Hasköy Tersanesi müzenin giderek 
büyümesi sebebiyle satın alınmış ve 
2001’de restore edilmiştir. Bu bölüme 
girdiğinizde karşınıza öncelikle sualtı, 
astronomi ve enerji bölümü 
gelecek. Burada geçmişten 
günümüze çamaşır maki-
nası, mutfak ocakları, bulaşık 
makinası, elektrikli süpürge 
gibi günlük hayatta kullandığımız 
mutfak eşyaları ile bisiklet gibi ürünleri 
göreceksiniz.

eRDoĞaN GÖNüL 
TeRsaNesİ
Erdoğan Gönül’ün adının verildiği bu 
galeride Rahmi Koç Müzesi koleksi-
yonları arasında yer alan birbirinden 
farklı ve tasarım harikası birçok oto-
mobil bulabilirsiniz. Bu koleksiyonlar 
arasında Türk yapımı 4 vitesli Anadol 
da bulunmaktadır. Ayrıca bu görkem-

li salon ziyaret saatinden sonra ve 
müzenin kapalı olduğu pazartesi gün-
leri de yemekler, kokteyller ve tanıtım 
etkinlikleri için kullanılmaktadır.  

DR. BüLeNT BULGURLU 
GaLeRİsİ
Dr. Bülent Bulgurlu müzenin bu 
döneme gelmesi sürecinde önemli 
emekleri olan ve aynı zamanda Şirket-i 
Hayriye binasının müzeye katılmadan 
önceki restorasyon işlerinin de başında 
olan kişidir. Bir diğer ilgi çekici galeri 

olan Dr. Bülent Bulgurlu Galerisi de 
görmeye değer. Dünya tarihinde 
İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi 
sonrası artık motor gücü üretiminin 
her kolunda kendini fazlasıyla hisset-
tirmeye başlamıştır. Özelikle buharın 
gücü ile üretilen motorların ana enerji 
kaynağını teşkil etmiş daha sonra ise 
petrolün işlenmesiyle yeni enerji 
kaynaklarına göre motorlar üretilmeye 
başlanmıştır. İşte bu bölümde üretilen 
ilk motorları görebileceğiniz gibi aynı 
zamanda Araser zeytinyağı fabrikasını 
da görebilirsiniz.

aYDIN çUBUKçU GaLeRİsİ
Müzedeki bir diğer önemli koleksiyonları göreceğiniz bölüm Aydın 
Çubukçu galerisidir.  Galerinin içinde camekân mekânlar arkasın-
da çeşit çeşit vagonları görme imkânınız bulunmaktadır. Bunlar 
arasında en dikkat çekeni süslü yapısıyla Saltanat Vagonu ’dur. İçinde 
Sultan Abdülaziz’in bir heykelinin olduğu vagona yaklaşırken mest 
edici güzel bir koku fark ediliyor. İlk seferini 1934 yılında yapan 20 
numaralı Kadıköy–Moda tramvayını bile görebileceğiniz bu bölüm-
de orijinal ve nostaljik araçlar da bulunmaktadır.

açIK haVa seRGİ aLaNI
Müze gezimizi sonlandırmadan önce açık hava sergi alanını mutlaka 
ziyaret etmek gerekiyor. Müze bahçesinde helikopter ve tank gibi 
birçok araç sergilenmektedir. Uzaklardan bile belli olan 32 metre 
yüksekliğindeki yüzen maçuna, 85 tonluk yük kaldırma kapasitesi-
ne sahip. Bu vinç bir batığı rahatlıkla taşıyıp denizden çıkarılmasına 
yardımcı olabiliyor. Müzenin girişinde ses hızından bile hızlı uçabilen 
ve müzenin sembollerinden biri olan F-104 Starfighter savaş uçağı 

Türk Hava Kuvvetleri’ne tam 20 yıl hizmet etmiş. Tüm 
zamanların en beğenilen uçağı Douglas DC-3 uçağı 
da sivil havacılıkta önemli bir yere sahip. Hafta sonları 
burada bulunan gişeden ücretsiz bilet alarak nostaljik bir 
seyahate çıkabilirsiniz. 

Son olarak müze için şunları da belirtmem gerekir ki 
Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti yetişkin ve öğrenciler 
için oldukça makul düzeydedir.  Ayrıca Müzekart Plus 
kartınız varsa %20 indirimden de yararlanabilirsiniz. 
Müze Pazartesi günü hariç hafta içi her gün 10:00–
17:00 saatleri arasında, yaz sezonunda hafta sonu 10:00 
– 19:00, kış sezonunda 10:00 – 18:00 saatleri arasında 
ziyaret edilebiliyor.

Hazırlayan: Kübra Yatkın (Açık Fikir Platformu)
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
yerel yönetimler buluşmaları kapsamında 
Çekmeköylü sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerini misafir etti.

YEREL YÖNETİMLER 
BULUŞMASINDA 
SÖZ STK’LARIN
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Çekmeköy’ün yönetimini 9 yıldır yerel halk 
ile birlikte yapan Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, yerel yönetim buluşmalarına 
devam ediyor. Başkan Poyraz, buluşmalar 
kapsamında Çekmeköy’de faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir 
araya geldi. Çekmeköy Nikah Salonu Sos-
yal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, 
STK’ların gözünden ilçe durum değer-
lendirmesi yapıldı.  2018 projelerinden bah-
seden Başkan Poyraz, temsilcilerin görüşle-
rini de dinleyerek soruları cevapladı.
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Kültürümüzde ve tarihimizde 
önemli bir yere sahip olan dergi 
yayıncılığı ülkemizde 1800’lü yıl-
ların ortasından itibaren başladı. 
O tarihten bu yana binlerce dergi 
bazen kısa süreli bazen de uzun 
soluklu olarak yazın hayatını 
sürdürdü. Her ne kadar kısa ve 
uzun süreli olsa da bu dergiler 
yayımlandıkları dönemde adeta 
birer okul oldular. Onlarca şairin, 
yazarın, düşünce insanının ye-
tişmesine vesile oldular. Pek çok 
yazar ve düşünce adamı dergiler 
etrafında bir araya gelerek döne-
min siyasetine, yaşam tarzına, 
eğitimine, edebiyatına etki etti. 
2000’li yıllara kadar insan hayatın-
da ve toplumda büyük öneme 
sahip olan dergilerin bu yıllardan sonra 
etkisi azalmaya başladı. Yazın hayatı daha 
ziyade dijital ortam yayıncılığına dönüştü. 
Sosyal medyanın ve blogların yoğun olarak 
kullanılmaya başlanmasıyla her okuyucu 
bir yazar adayı olarak internette yazmaya 
başladı.  Bu sebeple matbu dergilere duyu-
lan ihtiyaç azaldı. 

Türkiye’de İktidar dergisi Ocak 2018 iti-
bariyle 25. sayısını okuyucuyla buluşturdu. 
Dergi kendini “Yönetim Kültürü Dergisi” 
olarak ifade etmektedir. Türkiye’de İktidar, 
her ay bir dosya konusu belirleyerek çeşitli 
röportaj ve yazıları okuyucuya sunmaktadır. 
Mimari, eğitim, Anadolu kültürü gibi farklı 
konular uzman kalemler tarafından derin-
lemesine tartışılmaktadır. 

Derginin son sayısında dosya konusu mi-
mari olarak belirlenmiş ve çeşitli yazarlar 
tarafından yazılan makalelerle dünden 

bugüne mimarimizin serüveni hakkında 
bilgiler verilerek çeşitli karşılaştırmalar 
yapılmıştır. İstanbul’da kentsel dönüşümün 
ilçelere nasıl yansıdığı, göç ve kentleşme 
arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ve göçün 
azalmasına yönelik neler yapılabileceğine 
dair öneriler, restorasyon faaliyetleri ve 
üniversitelerin şehre olan etkileri gibi daha 
birçok konu Musa Duman, Remzi Kozan, 
Haluk Pamir, Ege Yazgan gibi isimler 
tarafından kaleme alınmıştır.

Genel yayın yönetmenliğini Nazmiye Ulu-
san’ın yaptığı derginin yazar yelpazesi de 
oldukça geniş. Mehmed Fatih Can, Metin 
Külünk, Şeref Oğuz, Beril Dedeoğlu, Cihat 
Zafer, Sefa Saygılı gibi isimlerin yanı sıra her 
dosya konusunda ağırlanan konuk yazarlar 
da bulunmaktadır.  Bu konuklar içinde Dr. 
Ender Saraç, Prof Dr. İskender Pala, Prof Dr. 
İhsan Bilgin, Mustafa Kutlu, Hayati İnanç, 
Beşir Ayvazoğlu,  Rasim Özdenören, Sela-
hattin Kara gibi isimler bulunmaktadır.

TÜRKİYE’DE

İKTİDAR

Hazırlayan: Havva KOTAN
Sosyolog
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TARİHTEN 
NOTLAR-7
 “Sual eylen bizden evvel gelene 

Kim var imis biz burada yog iken…”

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1520-1566) 

“Yükselme 
Döneminin 
Zirvesi”

Yavuz Sultan Selim’in vefatı 
sırasında Amasya’da bulunan oğlu 
Şehzade Süleyman İstanbul’a 
gelerek babasının yerine padişah 
oldu. Şehzadelik dönemi, ba-
basının taht kavgalarıyla geçen 
Süleyman, babasının tek oğlu 
olması hasebiyle yönetimi so-
runsuz devraldı. Yavuz Selim 
devrinde Osmanlı her bakımdan 
rakipsiz duruma gelmiş, son 
derece zengin gelir kaynaklarına 
da sahip olmuştu. Oğlu Süley-
man da devletin çıkarlarını kişisel 
çıkarları üzerinde tutmak suretiyle 
devraldığı mirası daha da ileriye 
taşımış ve onun döneminde Os-
manlı Devleti zirveyi yakalamıştı. 

Muhteşem Süleyman  
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 
fethederek her ne kadar Avru-
pa’nın hafızasına kazınmış olsa da 
Osmanlı’nın ihtişam ve görkemini 
Avrupa’da temsil eden asıl şahsi-
yet Kanuni Sultan Süleyman’dır. 
Bu yüzden de onun Batı’da en 
çok bilinen ismi Muhteşem Süley-
man’dır. Kanuni, ülkesinin ze-
nginliği, ordusunun gücü ve geniş 
coğrafyasıyla Avrupa’nın hem 
korku hem de nesnesi haline gelir. 
Montaigne, Kanuni’nin adaletin-
den siyasi bir erdem ve model 
olarak söz eder. Titian ise meşhur 
Kanuni portresini kendisine ulaşan 
bilgi ve tasvirlerden hareketle 

çizer. Ünlü portre-
de hayranlık ve korku 
duyguları çağrıştıran Ka-
nuni, İskender ve ben-
zeri büyük komutanlar 

gibi vakar ve haşmet 
içinde tasvir edilir. 

Genç padişahın ilk icraatı, Tebriz 
ve Kahire’den getirilen çok sayıda 
âlim ve sanatkârı özgürlüklerine 
kavuşturmak olmuştur. Ardından 
da İran’la yapılan ipek ticareti-
ni serbest bırakmıştır. Canberdi 
Hadisesi ve Belgrad’ın fethinden 
sonra yabancı elçileri kabul eden 
Kanuni, bazı ticari anlaşmalar 
imzalar. Rodos’un fethi, Mısır 
meselesi ve Ahmet Paşa problemi 
yüzünden bölgede üst düzey 
görev değişikliği yapar. Maca-

ristan Seferleri ve Mohaç Mey-
dan Savaşı’ndan zaferle dönen 
Kanuni’nin yeni hedefi Viya-
na’dır. Ancak bu sefer esnasında 
Avusturya ordusu tam bozguna 
uğratılmışken, elverişsiz hava 
şartları nedeniyle son hücum 
yapılamaz. Tampon bir bölge 
oluşturmakla yetinen ordu geri 
dönmek zorunda kalır. Üçüncü 
Macaristan seferinde ise Almanya 
ve Avusturya ile gerekli bağlılık 
anlaşmaları yapılır.

 İran-Irak ve Nahcivan sefer-
leri yine bu dönemde başarı ile 
yapılmış ve istenilen neticeler 
alınmıştır. Bu arada Venedik 
karşısında zor durumda kalan 
Fransa’nın yardım talebine de 
olumlu karşılık verilmiştir. Fran-
sa’ya yardım meselesi ve Fran-
sa ile münasebetlerin derecesi 
anlamlıdır. Kapitülasyon olarak 
bilinen ve ileride büyük sıkıntılara 
yol açacak Fransa’ya bir takım 
ticari hakların verilmesi de bu 
dönemde olmuştur. 

KANUNİ’NİN 
ŞEHZADELERİYLE 
OLAN İMTiHANi  
Kanuni Süleyman’ın Hürrem’den 
olan oğulları Bayezid’le Selim 
hayatta kalmış, diğer oğlu Şeh-
zade Mustafa ise idam edilmişti. 
Bayezid ile Selim veliahtlık için 
birbirleriyle kıyasıya mücadele 
ediyor, Bayezid’in sert mizacından 
dolayı Kanuni daha çok Selim’e 
meylediyordu. Bayezid Kütah-
ya’da, Selim ise Manisa’dadır. 
Kanuni, oğullarının şehzadelik 
yaptığı şehirleri değiştirir ancak 
rekabet bitecek gibi değildir. 
Kardeşler artık karşılıklı olarak 
ordu toplamaya başlarlar. Ne var 
ki Bayezid kendi başına asker 
toplamakta, Selim ise babasın-
dan yardım almaktadır. Bu arada 
Kanuni, aldığı fetva ile Bayezid’in 
üzerine yürüme kararı alır. Neti-
cede Bayezid, babası ve kardeşi 
Selim ile savaşmak durumunda 
kalır ve yenilerek İran’a sığınır. 
Görüşmeler sonunda İran’dan 
teslim alınan Bayezid, şehzade-
leriyle birlikte katledilerek Sivas’ta 
defnedilir. (1)

ZİgETVAR SEfERİ VE 
KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN’iN VEfATi
Avusturya ile daha önce yapılan 
antlaşmalara uyulmadığı ve 
Macaristan’da bazı sıkıntıların var 
olması sebebiyle Osmanlı or-
dusu, başlarında Kanuni olmak 
suretiyle iki aylık bir yolculuktan 
sonra Zigetvar kalesinin önüne 
varır. Kanuni yetmiş dört yaşın-
dadır, yaklaşık on yıldır sefere 
çıkmadığı konuşulmaktadır. Çeşitli 
hastalıklarına aldırmadan bu 
önemli sefere ikna edilerek katılan 
yaşlı Kanuni, emrindeki Sokullu 
Mehmet Paşa ile birlikte bizzat 
komuta ettiği zorlu savaşta art 
arda yapılan hücumların başarısız 
olmasına üzülmekte ve “Bu kale 
benüm yüreğüm yakmışdur, 
dilerum Hakk’dan ateşlere yana” 
diyerek hislerini ifade etmiştir. Ni-
hayet bir ay süren direniş kırılmış 
ve zafer elde edilmiştir. Ancak iç 
kaleye yapılacak umumi hücum 
hazırlıklarının sürdüğü gece Ka-
nuni vefat etmiştir. 

Sokullu, ölüm haberini Belgrad’a 
kadar gizlemiş, ancak Şehza-
de Selim’i haberdar etmeyi de 
ihmal etmemiştir. Önce Belgrat’ta 
daha sonra İstanbul’da Selim’in 
de katılımıyla kılınan cenaze 

namazının ardından Sultan Süley-
man’ın na’şı Süleymaniye Camii 
haziresine defnedilmiştir.

46 yıl Osmanlı tahtında kalan 
Kanuni’nin bu uzun saltanatı 
sırasında Osmanlı Devleti üç 
kıtaya yayılmış bir cihan dev-
leti olmuştur. Kazandığı siyasi 
başarılar ekonomik ve sosyal 
yapıyı da belirlemiştir. Hukuk ve 
adalet prensipleri onun döne-
minde ön plana çıkmış, Bizzat 
geliştirip yaygınlaştırdığı kanunlar-
la Osmanlı hukuku onun imzasını 
taşır, “Kanuni” olarak anılması da 
bu yüzdendir.

KANUNİ’NİN 
EDEbİ ŞAHSİYETİ 
Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan 
Kanuni, askeri ve siyasi başarısının 
yanı sıra önemli kültürel gelişm-
elere de öncülük etmiş, divan 
sahibi bir devlet adamıdır. Sü-
leymaniye Medreseleri onun en 
önemli kültürel hamlesi olarak 
kabul edilmektedir. Lirik bir kalem 
olan Muhibbi, kendi döneminde 
Osmanlı şiirinin gelişmesine ciddi 
katkılar sağlamıştır. Fuzuli, Baki, 
Zati,  Hayali ve Aşık Çelebi döne-
min önde gelen edebiyatçıların-
dan bazılarıdır. 

DİZELERİNDEN 
ÖRNEKLER
Halk içinde muteber bir nesne yok 
devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi
Saltanat dedikleri ancak cihan kav-
gasıdır

Olmaya taht-ı saadet dünyada vah-
det gibi. 

Ger huzur etmek dilesen ey Muhibbi 
fariğ ol

Olmaya vahdet makamı guşe-i uzlet 
gibi.**
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DEVRİN MÜMTAZ ŞAHSİYETLERİ

ŞEYHÜLİSLAM 
EbUSSUUD EfENDİ
Hoca Çelebi olarak da bilinen 
Mehmet Ebussuud el-İmadi;  
1491’de Çorum- İskilip’te doğ-
du. Şeyh Muhyiddin Mehmed'in 
oğlu olup anne tarafından Ali 
Kuşçu'nun torunudur. Önce 
babasından, sonra Abdurrah-
man Efendi ile Karamanlı Seyyid 
Süleyman'dan ders aldı. Ancak o 
asıl eğitimini Kemalpaşazade’den 
almıştır ve onun ekolündendir. 
Önce Sahn-ı Seman Müderrisi 
daha sonra da Bursa ve İstanbul 
kadısı oldu. 1537'de Rumeli ka-
zaskerliğine yükseldi.

1545'te şeyhülislamlığa getirildi ve 
hayatı boyunca bu görevde kaldı. 
Osmanlı şeyhülislamları arasın-
da daha çok verdiği fetvalarla 
tanınır. Özellikle tasavvuf akım-
larını benimseyen sufilere getirdiği 
şiddetli eleştirilerle bilinir. Tasav-
vuf şeyhi olan babasının aksine 
tasavvuf anlayışına ciddi eleştiriler 
getirmiştir. Sufilerin devranını 
“kâfirlerin horoz tepmesi” olarak 
nitelendirmiş, onları kâfirlere 
benzemekle itham etmiş, devranı 
ibadet olarak gören sufilerin de 
mürtet olduğuna dair fetva ver-
miştir.*

Osmanlı toplumunda kanun 
önünde eşitliğin, hukukun tat-
bikinde de birlik ve düzenin 
sağlanabilmesi amacıyla uygu-
lanan resmi mezhep politikası 
onun döneminde daha titizlikle 
takip edilmiştir. Yargılamada ve 
fetvalarda Hanefi mezhebinin 
esas alınması prensibi kadı ve 
müftülerin beratlarında açıkça 
ifade edilmiştir.

Kazaskerliğiyle birlikte kırk seneye 
yakın, Osmanlı'nın tepe yöneti-
minde yer alan Ebussuud, bu zor-
lu görevleri sırasında kolay kolay 
kimseyle çekişmeye girmemiş, 
hele siyasi kavgalardan hep uzak 
durmuştur. Onun şeyhülislam 
olmasıyla birlikte bu makamın 

önemi artmış ve devlet yöneti-
minde meşihat, kazaskerliğin bile 
önüne geçmiştir. Osmanlı'nın, 
çıkarılan kanunlarla meşhur bu 
döneminin birçok kanunname-
sinde onun emeği vardır. Özellikle 
arazi hukuku alanında yaptığı 
hizmetler dikkat çekicidir. Müfes-
sirliğinin dışında onun en yet-
kin olduğu saha şüphesiz İslâm 
hukukudur. Devlet bünyesinde 
üstlendiği görevler dolayısıy-
la birçok kanuni düzenlemenin 
altında imzası vardır. 

Kanuni, ondan fetva isterken şiir 
dilini kullanırdı ancak Hoca Çelebi 
de ondan geri kalmazdı. Sarayın 
bahçesindeki ağaçlara zarar veren 
karıncalardan yana dertlidir Ka-
nuni ve karıncaların öldürülmeleri 
konusunda fetva ister:

Dırahta ger ziyan etse karınca  
Zarar var mıdır ânı kırınca.
Ebussuud Efendi’nin buna cevabı 
anlamlıdır:
Yarın Hakk'ın huzuruna varınca  
Süleyman'dan hakkın alır karınca.

Ebussuud, devlet adamlığı ve 
hukukçuluğunun yanı sıra müfes-
sir yönüyle de bilinir. Zira Osmanlı 
coğrafyasında Kur’an-ı Kerim'in 
tamamını ilk tefsir eden o olmuş-
tur. Arapça olarak kaleme aldığı 
İrşadu'l-Aklı's-Selim ilâ Mezâyâ 
el-Kitâb'il-Kerîm adlı tefsiriyle ünü 
İslâm dünyasına yayılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman vefatında 
Ebussuud Efendi’nin verdiği fetva-
ların da na’şıyla gömülmesini va-
siyet eder. Bunu duyan Ebusuud 
Efendi “Ah Süleyman ah! Kendini 
kurtardın, bakalım Ebusuud ne 
yapacak?’’ diyecektir.  

SİNAN VE 
gİZLİ TUTULAN AŞK 

Leyla; Mecnun’a olan aşkının 
‘’yüceliğini’’ şöyle anlatır: 
“Mecnun aşkını el-âleme, 
dağlara-taşlara anlattı. Bense 
içimde sakladım, hep gizle-
dim.” Sevgili Peygamberimi-

zin de “kavuşma ümidi olmayan 
aşkın gizli tutulmasını” öğütle-
diği rivayet edilir. Bu yüzden 
büyük aşkların hep saklı tutul-
ması tercih edilmiştir. Hatta gizli 
tutulması sebebiyle çekilen çile ve 
sıkıntılardan dolayı Yüce Allah’tan 
ciddi bir mükâfat da umulur. 
İfşa edildiğinde ise gizeminin 
yok olacağı gibi aşkın da an-
lamsız olacağına inanılır. Leyla ile 
Mecnun, Kerem ile Aslı ve Mem u 
Zin gibi efsanevi aşklarda maksat 
kavuşmak da değildir zaten. Koca 
Sinan’ın Mihrimah’a olan aşkı da 
(kurgu değilse) böyle bir aşk olsa 
gerek…

‘’Mihr ü mah’’ ay ve güneş. 
Yüzünün bir yanı ay, bir yanı 
güneş. Her halükarda sevgilinin 
yüzünde ışık saçar.

Koca Sinan, daha önce Üsküdar 
Sultan tepesinde yaptığı Mihri-
mah Sultan Camii’ni bir kadının 
eteklerini andıran siluette tasarlar. 
Bu camiyi tam gören bir yer olan 
Edirnekapı’da bir Mihrimah Sultan 
Camii daha inşa eder. İki cami-
nin de görüldüğü bir noktada, 
Mihrimah’ın doğum günü olan 
21 Martta Güneş batarken Ay’ın 
doğduğu görülür.
Mihrimah ve Sinan, birbirlerine 
konuyu açmayı düşündüler mi, 
yoksa bir ümit ışığı görmedikleri 

için saklı mı tuttular bilinmez. 

 Benzer bir hadise Tillo’da 
18.yüzyıl yapımı Kal’atü’l-Üstat 
türbesinde de görülür. İbrahim 
Hakkı Hazretleri, hocasına olan 
saygısının bir ifadesi olmak üzere 
türbeye yaptırdığı ışık düzeneği 
sayesinde 21 Mart-23 Eylül 
tarihleri arasında doğan güneş, 
kırılmak suretiyle sandukanın 
başucunu aydınlatmaktadır. 

fUZULİ VE 
bİR MEKTUbUN 
HİKâYESİ 

Âşık-ı sadık menem Mecnun’un 
ancak adı var diyen Divan Edebi-
yatı’nın büyük şairi Fuzuli, o kadar 
yalnızdır ki evinin kapısından içeri-
ye sadece sabah rüzgârı girmek-

tedir. Bu durumunu şöyle ifade 
edecektir koca şair: Ne yanar 
kimse bana ateş-i dilden özge/Ne 
açar kimse kapım bad-ı sabadan 
gayrı. 

 Yalnızlık, yoksuzluk, kimsesizlik 
onun için çileli bir ömür olmuş-
tur.  Oysa Fuzuli, ana dili Türkçe 
dışında Arapça ve Farsça olmak 
üzere her üç dilde de oldukça 
güzel şiirler yazan, divan sahibi 
bir şairdir. Ancak bu durum onun 
geçim sıkıntısını aşmasına yet-
meyecektir.

 Kanuni Sultan Süleyman, şai-
rin yaşadığı şehir olan Bağdat’ı 
alınca, koca şair de büyük umut-
larla cihan Padişahına kasideler 
sunarak halini arz eder. Nihayet 
kendisine maaş bağlanmasına 
karar verilir. Ancak şairimizin bu 
sevinci kursağında kalacaktır. 
Zira devrin rüşvetçi memurları, 
Fuzuli’ye bu parayı ödemek için 
ondan rüşvet isterler.  Zaten fakir 
bir insan olan koca şair, üç kuruş 
maaşla geçinecektir, rüşvet vere-
cek parası da yoktur. Hem olsa da 
verir mi, bilinmez.

Günden güne daha da fakirleşen 
Fuzuli, Kerbela’ya giderek Hz. 
Hüseyin’in türbesinde bekçilik 
yaparak geçinmeye çalışır. Lakin 
cihan padişahını bu olaydan 
haberdar etmeyi de ihmal etmez. 
Mustafa Çelebi’ye yazdığı mek-
tupta halini arz der. Sanatlı 
ifadelerle süslü bu mektup/
Şikâyetname, edebiyatımızın 
en önemli örnek mektupları 
arasında yer almaktadır. Selam 
verdim rüşvet deyu almadılar 
diye başlayan Şikâyetname, devlet 
dairelerindeki bozulmayı veciz bir 
şekilde ifade eder. 

Fuzuli, kendisine maaş bağlan-
masının yanı sıra İstanbul’a 
gelmeyi de arzu etmektedir. 
Lakin bu beklentilerinin hiçbiri 
gerçekleşmez ve salgın haldeki 
koleraya yakalanan koca Fuzu-
li Kerbele’da hayata gözlerini 
yumar. 

Şikâyetname

Selam verdim, rüşvet değildir diye 
almadılar. Hüküm gösterdim, 
faydasızdır diye iltifat etmedi-
ler.  Görünürde itaat eder gibi 
davrandılar ama bütün sorduk-
larıma hal diliyle karşılık verdiler.
Dedim: – Ey arkadaşlar, bu ne 
yanlış iştir, bu ne yüz asıklığıdır? 
 – Bizim âdetimiz böyledir, ded-
iler.
 – Beratımın gereği niçin yerine 
gelmez?

Çaresiz mücadeleyi terk ettim 
diyen Fuzuli, uzun mektubunu 
şöyle bitirir: ‘’Dünya bir pazar 
yeridir ki insanlar ellerindeki mal-
ları sunarlar. Dünya ehli altını ve 
gümüşü pazarlar, hünerli insanlar 
ise erdemlerini, olgunluklarını 
sergilerler…”

MOLLA LÜTfİ’NİN 
HAZİN SONU
Aslen Tokatlı olan Lütfullah, Sinan 
Paşa ile Ali Kuşçu’nun talebesidir 
ve Maktul Lütfi diye bilinir. Fatih 
Sultan Mehmet tarafından saray 
kütüphanesine Hafız-ı Kütüp 
olarak tayin edilmiştir. Nadir 
eserleri inceleme fırsatı bularak 
birçok ilim dalında görüş bildire-
cek düzeye ulaşmayı bu zaman 
zarfında elde etmiştir.  Bu sırada 
padişahla da -şakalaşacak ka-
dar- yakın dostluk kuran Molla 
Lütfi, Semaniye ve daha pek çok 
medresede müderrislik yapmıştır.

Rivayet odur ki Molla Lütfi, derste 
huşu ile namaz kılmanın öne-
minden söz ederken şu örneği 
verir: “Savaşta Haz. Ali’nin vücu-
duna saplanan oku çıkarmak için 
namaza durması beklenmiş ve Hz. 
Ali hiç farkına varmadan, acı his-
setmeden ok öylece çıkarılmıştır. 
Gerçek namaz işte budur. Bizim 
kıldığımız ise bir kuru eğilip bükül-
medir…”

Onun bu sözü, “Namaz, kuru 
eğilip bükülmedir” diyerek namazı 
hafife aldığı ve “zındık oldu” 
ithamıyla aleyhinde delil olarak 
kullanılır. Nihayet Şeyhülislam 
başkanlığındaki özel mahkeme de 
onu suçlu bulur. Çıkar çevrelerinin 
Sultan 2. Bayezid’i ikna etmesiyle 
infaz gerçekleşir. Molla, iki yanın-
daki halkı kelime-i şahadet ile 
selamlayarak idam yerine ilerlemiş 
ve gerçek bir Müslüman olarak 
ahiretine kavuşmuştur. (2) 

Tarihi kaynaklar meselenin ulema 
arasındaki rekabetten kaynak-
landığı konusunda hemfikirdir. 
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
ilçe ekonomisinde önemli pay sahibi olan 
kadın kuaförlerle bir araya gelerek, sektörün 
beklentileri konusunda bilgi aldı.

Çekmeköy Kent Park tesislerinde gerçekleştiri-
len ekonomik istişare toplantısında Çekme-
köy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve AK 
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, kadın 
kuaförlerle bir araya geldi. İlçede önemli bir 
ekonomik hareketlilik sağlayan sektörün kadın 
yatırımcıları, beklentilerini başkanlara ilettiler.

Vergi ve KDV oranları hakkındaki talepleri ilgili 
yerlere iletilmek üzere not alan Başkan Poyr-
az şunları kaydetti: “İlçemizdeki yatırımların 
çoğalması istihdam alanlarının artması ve ilçe 
halkının aradığını sınırlarımız içinde bulması 
açısından çok önemli. Bu nedenle her gün 
esnaflarımızı ziyaret ediyor, her fırsatta onları 
dinliyor, sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu 
toplantının da bu açıdan yararlı geçtiğini 
düşünüyorum.” 

ÇEKMEKÖY’ÜN  Kadın  PATRONLARI

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırama, Müslümanların Tarihi
*Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları 
2-Prof. Dr. Halil İnalcık, Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet 
**Ey Muhibbi, şayet huzurlu olmak istiyorsan dünya hevesinden elini-eteğini çek. 
Dünyada vahdet makamından daha mükemmel bir makam olamaz.  

Yavuz Sultan Selim; aynı zamanda 
Molla Lütfi’nin öğrencisi de olan 
Kemalpaşazade'ye, bu büyük 
âlimin neden öldürüldüğünü 
sorar. Aldığı cevap mani-
dardır: Hased-i akran belasına 
uğramıştır Sultanım…

Felsefe ve matematikle ilgili 
çalışmalar yapan Molla Lütfi, ünlü 
Delos probleminin çözümünü 
bulmuştur. Bir cismin boyutları 
iki katına çıkarsa hacmi iki katına 
değil, sekiz katına çıkar. Zamanın 
geometriden habersiz kadıları bu 
tür konularda yanılgıya düşmek-
teydiler. 

Molla Lütfi, akılcı, eleştirel ve 
sözünü budaktan sakınmayan 
bir âlimdir. Yapmacık davranışları 
eleştirmekten geri durmaz. Har-
name (eşek kitabı) adlı eserinde 
eşekle ilgili atasözlerini derlemiş, 
döneminin bilgisiz dediği bilgin-
lerle alay etmekten çekinmemiştir. 

Molla Lütfi’nin çoğu Arapça olan 
eserleri 17. yüzyıla kadar elden 
düşmemiştir. Sunak taşının iki 
katının bulunması hakkındaki 
Taz’ifü’l-Mezbah adlı eserinde 
‘’kare ve küp’’ün tariflerini yap-
mış, çizgilerin ve yüzeylerin 
çarpımı gibi geometri konularını 
ele almıştır. Mevzuatü’l-Ulum 
(bilimlerin konuları) adlı eserinde 
ise yüz kadar bilimi tasnif ederek 
konularını ve yararlarını tanıtmıştır. 
Halil İnalcık ondan; Taassubun 
kurbanı ve 17.yüzyılı aydınlatan 
özgür düşünceli bilginlerden biri 
olarak söz eder. Benzer bir olay 
da Kanuni devrinde Molla Kabız’ın 
başına gelecektir.

biR DAHİ SANATKâR: 
MATRAKçi NASUH
Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, 
matematikçi Matrakçı Nasuh'un 
1480'de Saraybosna'da doğduğu 

ve Sultan II. Bayezid dönemi-
nin (1481-1512) sonlarına doğru 
Enderun'da öğrenim gördük-
ten sonra öğrenci yetiştirmeye 
başladığı bilinmektedir.

Ünlü bir hattat olan Matrakçı Na-
suh, divani ve nesih yazı stillerinde 
değişiklikler yaptı. Sopa-
larla oynanan ve bir tür savaş 
oyunu olan "matrak" adlı sporda 
ustalığından dolayı "matrakçı" 
lakabıyla anılan Nasuh'un, min-
yatür-harita karışımı kendine has 
bir üslubu bulunmaktadır.

Matrakçı Nasuh’un ölümünün 
450.nci yılı çerçevesinde 2013'te 
UNESCO tarafından anma ve 
kutlama programı düzenlenmiştir. 
Matrakçı Nasuh, Rönesansın çok 
yönlü sanatçıları ile aynı özel-
liklere sahiptir. Sforza ailesi için 

gösteri ve dekorlar 
hazırlayan Leonar-
do, bir insan boyu 
sıçrayacak kadar 
sporcu kişilikteki 
Alberti ve diğerleri... 
Onlar da matematik 
ve diğer bilim alan-
larına ilgi duymuş, 
doğayı dikkatle 
gözlemlemişlerdir. 

Onu bugüne taşıyan 
asıl yönü ise min-
yatür sanatındaki 
yeridir. Matrakçı; 
"Doğu'nun Leon-
ardo da Vinci'si 
ve Osmanlıların 
renk ustası” diye 
tarif edilir.  Uzun-
luk ölçüleri üzerine 
yazdığı Umde-
tü’l-Hisab ve Bey-
an’ı Menzil’i Sefer’i 
Irakkayn onun 
günümüze uzanan 
eserleridir.

Hazırlayan: Hikmet Tekin

9
5

Şu
b

at 2
0

18



Haber
9

6
Şu

b
at

 2
0

18

ŞUBAT’18
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

KONSER

TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

17
ŞUBAT

CUMARTESİ
SAAT: 20.00

Çekmeköy Mehmet Akif 
Mahallesi’nde planlanan 
itfaiye binası için inşaat 
çalışmaları başladı. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından projelendirilen 
bina 2 bin 280 metrekare 
alan üzerinde yükselecek.
Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz 
konuyla ilgili şu bilgil-
eri verdi: “ilçemize bir 
itfaiye binasının daha 
kazandırılmasının sevinc-

ini yaşıyoruz. Bir tanesi 
Ömerli Mahallesi’nde 
bir tanesi Mehmet Akif 
Mahallesi’nde olacak ve 
iki farklı uçta bulunan 
bu binalarımızla ihtiyaç 
halinde daha hızlı müda-
hale imkanı bulacağız. 
Allah muhtaç etmesin ama 
varlıkları da eksik olmasın 
dediğimiz kurumlardan bir 
tanesi olan bu yatırım için 
katkılarından dolayı  İBB’ye 
teşekkür ediyoruz.”

Çekmeköy 
Mehmet Akif 

Mahallesi 
İtfaiye 

Binası’nın 
yapımına 
başlandı.
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Sayın başkan okurlarımız için 
kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1975 Mardin/Nusaybin doğumluyum. İlk-orta ve lise 
eğitimimi Mardin’de, yükseköğrenimimi Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğret-
menliğinde tamamladım. Ayrıca İstanbul Üniversitesi 
Arkeoloji bölümünü bitirdim. 1998 yılında İstanbul/
Bayrampaşa’da başladığım öğretmenlik mesleğini 
halen bu ilçede sürdürmekteyim. Mesleğe başladığım 
ilk günden itibaren Eğitimciler Birliği Sendikasında 
(Eğitim Bir Sen) faal olarak görev yapmaktayım. Evli 
ve 2 kız çocuk babasıyım.

Çok sık sistem değişiyor. Bir eğitimci ve sahayı da bilen 
birisi olarak neler söyleyeceksiniz? 
Esasen değişim kavramı insanları ürkütse de hızla 
farklılaşan yaşam koşulları göz önünde tutulursa 
değişim zaruridir. Bu noktada dikkatlerimizi toplama-
mız gereken husus değişimin hangi yönde olduğudur. 
Değişim eğitim camiamızın tüm paydaşları ile birlikte 
yapılırsa olumlu yönde mesafe alınacaktır. Kuşkusuz 
eğitim alanı her daim dinamik bir alandır ve aşılacak 
her kademe sorun olarak algılanır. Dediğim gibi asıl 
olan bu süreçte ortaya konan iradenin nasıl olduğudur. 
Tedirginliğin sebebi yapılan değişikliklerin sonuçlarının 
kestirilememesidir. Bu tedirginliğin kısmi haklılığı olsa 
da bunlar zamanla giderilecek aksaklıklardır. 

Eğitim sisteminde sık sık değişikliklerin olmasının birin-
ci sebebi iktidar erklerinin değişmesi, ikincisi bu alanda 
tasarruf yapma arzusudur. Fakat burada şu soru gün-
deme geliyor: Uzun süredir aynı iktidar olduğu halde 
neden eğitimde yerli yerine oturmuş bir sistemden söz 
edemiyoruz? Bu soruya bürokrasiden gelecek cevap-
lar var elbette ama ilk elden Cumhurbaşkanımızın bu 
alandaki eksikliğe işaret ediyor olması konuyu daha 
dikkatli değerlendirmemizi gerektiriyor. Bu anlamda 
dillendirilen en önemli mazeret devralınan yapının 
köklü ve esnekliğe karşı dirençli olmasıdır. Bununla 
beraber diğer alanlardaki sorunları aralayıp rahatça 

eğitim üzerinde çalışılamamış olmasını da ifade edebi-
liriz. Bütün bu hususlar mevcudun analizidir. Bürokratik 
yapının eğitim alanındaki STK'ları meselelere daha fazla 
dahil etmesinin fayda getireceği inancındayım. Niha-
yetinde planlamaların sağlıklı ilerlemesi sahada olan 
kurumlarla birlikte yürümeye bağlıdır.

Eğitimin sorunu hiç bitmeyecektir. Çünkü dünya 
çok hızlı değişiyor. Değişen dünyanın hızına ve yeni 
eğitim tekniklerine ayak uyduramadığımız vakit eğitim 
sistemimiz hata vermeye devam edecektir. Geçmişten 
bugüne bu coğrafyayı dizayn etmeye çalışanların ge-
lecek neslin dizaynı ile ilgilenmediklerini düşünmek 
saflık olacaktır. Mesela geçen sene Eğitim Bir 
Sen olarak müfredat raporu hazırladık. Hazır-
lama ve kamuoyu ile paylaşma esnasında ABD 
Büyükelçiliği’nden bu raporla ilgili olarak iki defa 
‘’ziyaret talebi’’ geldiği düşünülürse eğitim konusunda 
kimler ne hesaplar yapıyor gerisini siz düşünün.

Rıfat KavaK İle
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı

Eğitimci olmasının yanı sıra sendikacı 
kimliğiyle hem sahayı hem de bürokra-
siyi yakından gözlemleyen bir isim Rıfat 
Kavak… Çekmeköy2023 dergisi olarak 
bir yarıyılı geride bıraktığımız bugün-
lerde eğitim sorunlarımızı konuşmak 
üzere, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 Nolu 
Şube Başkanı Rıfat Kavak ile birlikteyiz…

Söyleşi;Söyleşi;
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TEOG’un yerine gelen sınav sistemini 
nasıl buldunuz, ‘‘fırsat eşitliği’’ ilkesi 
korunacak mı, Anadolu’nun en ücra 
köşesinde hayvanlarını otlatırken, aynı 
zamanda sınava hazırlanan bir öğrenci, 
eskiden olduğu gibi İstanbul Erkek veya 
Kabataş Liselerine girebilecek mi?
Liseye giriş konusunda 
gerçekleşen değişim her yönüyle 
iyi olsa da atlamamamız gereken 
nokta kendilerini eski sisteme göre 
hazırlayan öğrencilerin üzerinde 
bir tahribat oluşturduğudur. Yeni 
sistemin nasıl olduğu konusunda 
dürüstçe ifade etmem gerekirse 
geçen yıllarda TEOG sisteminden 
memnun olmayanların bu yıl bu 
sistemi savunmalarını çelişkili bu-
luyorum. Şimdi yapılması gereken, 
geriye dönüp bu sistemi övmek 
yerine yeni sistemin artılarını-ek-

silerini düşünmektir. Her şeyden 
önce öğrencinin evine yakın okul 
tercihi yapabilmesi olumlu bir 
durumdur. Bu servis yükünü ve 
dolayısıyla İstanbul özelinde kaos 
haline gelen trafiği olumlu yönde 
etkileyecektir. Evinin arka sokağın-
daki hatta kendi ilçesinde puanı-
na uygun okul bulamayıp sıkıntı 
çeken aileler vardı. Bu yönüyle ilk 
yıllar tam oturmayabilecekse de 
bu noktanın olumlu olduğunu vur-
gulamalıyım. Bahsettiğiniz okul-
lara kaydolma konusunda yapılan 
açıklamalar bunun mümkün 
olduğunu gösteriyor.  Nihayetin-
de öğrencinin akademik anlamda 
başarısını hala sınavla ifade etme 
ve bu okullara girme imkânı var. 
Tabi tüm bu konuştuklarımız yeni 
sistemi aksaklık olmadan uygu-
lamak ile mümkün. Bunu da hep 
beraber göreceğiz.

Son günlerde PISA (Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı) 
gündemi çok meşgul etti. Sistemi bu 
kadar önemli kılan nedir? Ölçümlere 
baktığımızda belirgin bir başarısızlık 
göze çarpıyor. Gerçekten öğrencileri-
miz başarısız mı?
PISA sınavı 2000 yılından itibaren 
uygulanan bir sınav ve ilk olarak 
2003 yılında katıldık.  2015 yılında 
yapılan sınav sonuçları da gün-
demimizde daha fazla yer işgal 
etmesini sağladı. Bu sınav 35'i 
OECD üyesi 72 ülkeden yaklaşık 
29 milyon öğrenciyi temsilen 540 
bine yakın öğrencinin katılımıyla 
gerçekleşti. Elektronik ortamda 
yapılan sınava Türkiye'den, 61 ilde-

ki 187 okul ve 5 bin 895 öğrenci 
katıldı.
PISA ülkemizin belli periyot-
larla katıldığı uluslararası bir 
sınav sistemi. Bu sınav sonuçları 
yüzümüzü güldürecek düzeyde 
değil. Bu sınav özellikle tüm ülke 
standardının birbirine yakın olduğu 
durumlarda başarı getirebilir. Aynı 
anda tüm öğrencilerin belli bir 
grafiğin üzerinde olmasıyla yani. 
Bu sınav tüm ülkede rastgele 
seçimle gerçekleşiyor. Başarısı 
tescillenmiş okul ve öğrenci-
lerin bu sınava girmesi tüm 
öğrencilerle eşit olasılık-
ta. Dolayısıyla sonuçlar 
ülkenin eğitim düzeyini 
bütününü ifade ediyor 
diyemeyiz. Özellikle 
bilginin kullanımına 
dair bir sınav olduğunu 
ve sonuçların aslında 
ezbere dayalı boyuta 
işaret ettiğini düşünürsek 
buradan yapacağımız 
çalışmalar adına 
kendimize bir yol 

haritası çizmemiz mümkün. Yeni 
sistemle okulların ve dolayısıyla 
öğrencinin yüksek puanlıdan aşağı 
doğru sıralanması ortadan kalka-
cağı için belli oranda da yol kat 
edebiliriz diye düşünüyorum.

Gündemden düşmeyen bir diğer konu 
ise Finlandiya modeli. Nasıl bir model 
bu, Türkiye’de uygulanabilir mi? 
Bu modelin gündeme gelmesi de 
yine PISA sonuçları ile gerçekleşti. 
Bu modelin uygulanması için her 

şeyden önce ülke şartlarının 
da belli oranda aynı 

olması gerekir.  Ayrıca 
eğitimde temel olan 
öğretmen unsurunun 
da bu yöndeki uygu-
lamalara uygun bir 
formasyonu olması 
gerekir. Özellikle 

basında, sosyal med-
yada Finlandiya eğitim 

ortamı uygulamaları yer 
alıyor. Birçoğu kulağa 

hoş da geliyor fakat ben uygula-
ma için benzer imkanlara sahip 
olmadığımız kanısındayım.
Okul saatlerinin kısa tutulduğu, 
yürüme mesafesinde gidilen 
okullar, öğrenci ve velinin ödev 
baskısıyla sıkıntı yaşamadığı ve en 
önemlisi bireysel gelişimin önde 
olduğu bir yapısı var. Müfredat 
yalın ve esnek. Okul bu çerçeveyi 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendiriyor. İlk altı yılda not ve 
sınav kaygısı yok. Benim dikkatimi 
çeken önemli bir husus ise öğret-
menlerin mesleki gelişimleri için 
ayrılmış zamanlarının olması. Bu 
da sistemi dinamik kılan bir unsur. 
Nüfusu bize oranla az olan bir ülke 
ayrıca. Farklılıklara rağmen farklı 
ülkelerin eğitim modellerini ince-
lemek bizim için ufuk açıcı.

Eğitimde sistem ve model arayışları 
nedense hep Batı tandanslı. Bu alanda 
kadim medeniyetimiz ve kültürümüz 
gereğince inceleniyor mu sizce? 

Bu soru elbette ülkemizin yakın 
tarihi ile beraber düşünülerek 
cevaplanabilir. Batı uygarlığı 
ulaşılması gereken bir hedef ise 
uygulamalar burayı referans alarak 
gerçekleşir. Böyle de olmuştur. 
Bunu harf inkılabından başlat-
abilirsiniz. Müfredat belirlemeye 
kadar her alana yansıyan bir süreç 
bu. Fakat bu durumun değişmesi 
kendi ilim adamlarımızı yetiştirme, 
teknolojik alanda üretici olma gibi 
genel planda gerçekleşecek atılım-
larla mümkündür. Kendi teorinizi 
kurar ve ürüne dönüştürürseniz 
eğitim alanı da bununla eşzamanlı 
kendiliğinden değişir.

Değerler Eğitimi projesi nedir? Sizce 
öğrencilere değer kazandırmak ya 
da var olan değerlerini güçlendirmek 
noktasında okul/öğretmen/müfredat 
nasıl bir işleve sahip?
Değerler Eğitimi Projesi özünde 
toplumca yitirmeye başladığımız 
öz değerlerin öğrencilerden 
başlayarak tekrar yaygınlaştır-
ma çabasıdır. Esasında bu değer 
aktarımı ders çerçevesinden çok 
uygulama alışkanlıkları, görgü ile 
nesillere aktarılır ve sürdürülür. Bir 
proje olarak konuşmamızın sebebi 



Röportaj Kültür Sanat
10

2
10

3
Şu

b
at

 2
0

18
Şu

b
at 2

0
18

ise bu konudaki eksikliği giderme 
teşebbüsleridir. Bir çaba olarak 
takdir etmek lazım diye düşünüyo-
rum. Okullarda belirlenen değerler 
yıla yayılarak gerek pano hazırlama 
gerek konuyla alakalı bir etkinlik ile 
işlenmeye çalışılıyor. Birçok öğret-
men bu sayede olumlu dönüşler 
aldığını ifade ediyor bu nedenle 
özünde yöntemi benimsemiyor-
sam da sonuçları bana hiç yok-
tan iyidir dedirtiyor. Bu konudaki 
tartışmalar genel olarak değerlerin 
verilmesi değil eğitim ortam-
larında formel yöntemlerle verilip 
verilemeyeceği üzerinde yoğun-
laşıyor. Müfredat konusunda da şu 
eklemeyi yapmamız lazım: Gün-
cellenen programlarda değerler 
ilgili konularda mümkün mertebe 
veriliyor. Fakat öğretmenin aile 
bireylerinin bu konuda rol model 
olması işin temelinde yatan ve at-
lanılmaması gereken husus. Bunun 
yanı sırada filmler, diziler sosyal 
medya aracılığı ile değerleri tahrip 
eden unsurların elenmesini önem-
siyorum zira nesilleri etkileyen 
faktörlerin başında bunlar geliyor.
1995 yılında BM’nin 50. kuruluş yıl 
dönümü kutlamaları çerçevesinde 
UNESCO tarafından yaşayan 
değerler eğitimi kapsamında 
Brahma Kumaris’in hazırladığı ve 
halen dünyanın birçok ülkesinde 
uygulanmakta olan ”Daha İyi Bir 
Dünya İçin Değerlerimizi Pay-
laşalım” Projesiyle uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu proje 12 evrensel 
değere odaklanmıştır. Sevgi, saygı, 
hoşgörü, sorumluluk, özgürlük, 
barış, mutluluk, dürüstlük, işbirliği, 
alçak gönüllülük, sadelik ve birlik 
olarak benimsenmiştir.
Tarihçesini verdiğimiz değerler 
eğitimi küresel sistemi oluşturan 

egemenlerin öngördüğü bir yapı 
ve sadece bu dünyaya ait.
Bizde ise Hz. Adem’le başlayan 
Hz. Muhammed’le (sav) sona eren 
tevhit, ‘’Allah’tan başka ilah yoktur’’ 
ilkesini ifade eder. Peygamberlerin 
insanlara telkin ettiği ortak değer-
ler hep aynı olmuştur. Yardım-
laşma, dürüstlük, affedici olma, 
adalet, misafirperverlik, dostluk, 
sabır, şükür, kul hakkı yememe, 
helal lokma, komşuluk, kanaat-
kârlık, sevgi-saygı, sıla-i rahim…

Sayın Cumhurbaşkanımız eğitim ve 
kültür alanında beklenen/hedeflenen 
düzeye ulaşılamadığı konusunu sıklıkla 
dile getirmekte. Sizce bunun sebepleri 
nelerdir?
Eğitim camiası çok büyük. Hareket 
kabiliyeti kısmen ağır. Bir hare-
ketlilik gerçekleştirmek, çok iyi bir 
planlama yapmayı gerektiriyor. 
Değişimi öğrenci ve akademik 
başarılar üzerinden düşünüyoruz 
oysa öğretmen uygulamaları 
değişmeden sonuç beklemek 
hatalı. Dolayısıyla öğretmen 
yetiştirme konusunda çalışmalar 

çok önemli. Bu konuda da son 
dönemde takdire şayan ama bir 
taraftan henüz kemale ermemiş 
çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu 
yönüyle umut verici.

Gelişmekte olan bir ekonomiye sahip 
olan ülkemizde ara eleman yetiştirmek 
önemli olsa gerek. Meslek liselerimiz bu 
ihtiyacı karşılayacak düzeyde mi?
Meslek liseleri konusunda var olan 
yanlış bir algı vardı ki o da meslek 
liselerinin akademik başarısı düşük 
öğrencilerin gittiği ya da gitmek 
zorunda kaldığı okullar olduğu 
kanaati idi. Bunun yavaş yavaş 
değişiyor olması ve bu alanda iş 
yerleri, büyük şirketlerle imzala-
nan protokoller önemli gelişme-
ler olarak kaydedilmeli. Meslek 
liselerinden her yıl mezun olanlar 
ilgili alanlarda istihdam edilirse 
ihtiyacı karşılama konusunda 
yeterli gelecektir fakat bu zinciri 
daha kesinleştirme ihtiyacı olduğu 
kanaatindeyim.

Eğitimde olmazsa 
olmazlarınız nelerdir? 
Eğitimde olmazsa olmaz elbette 
yapılan her işe sevgi ve emeğin 
bulaşmış olması. Okullarını sev-
en ve orada mutlu olan öğret-
men öğrenci idareci varsa orada 
başarıyı görüyoruz zaten. Koşullar 
iyi olmasa da muhakkak iyi işler 
çıkıyor. Özellikle ilk yıllardaki ide-
allerin ve motivasyonun korun-
masına dönük planlama olursa 
sorunların birçoğunun kendiliğin-
den yok olacağına inanıyorum.

Kısa kısa…
Bir okulu okul kılan en 
önemli özellik nedir? 
Nezaket ve sevgi

Müfredatımızdaki en 
büyük eksiklik nedir? 
Özgün olamama

Başarıya giden yolda 
olmazsa olmaz nedir? 
Merak

En çok etkilendiğiniz 
tarihi şahsiyet kimdir?
Mehmet Akif İnan

Eğitim sistemimizdeki 
en önemli dönüm nok-
tası nedir? 
Henüz gerçekleşmedi....

yılını kutlayan Türkiye Yazarlar 
Birliği 36 yıldan beri “Yılın Ya-
zar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” 
ödülünü sahipleriyle buluşturuyor. 
Bu ödüller yılın öne çıkan san-
atçı, fikir ve kalem erbabını tespit 
edip toplumun dikkatine sunma 
açısından oldukça önem taşıyor. 
Bu ödüller yazarlarımızın taltif 
edilmesini bu kıymetli eserlerin 
de kültür sanat hayatına duyurul-
masına ve okuyucu ile buluşturul-
masına katkı sağlamaktadır. Bu 
amaçla Türkiye Yazarlar Birliği 
artık geleneksel hale gelen bu 
ödüllerle kültür, sanat ve edebiyat 
dünyasına katkı sunmaktadır.
  
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)  ülke-
mizdeki yazar, fikir adamı ve sa-
natçıların kendilerini ifade edebil-
dikleri önemli bir birliktir. Yazarlar 
arasında mesleki dayanışmayı ve 
ülkemizin kültür ve sanat hayatı-
na katkı sağlamayı amaçlayan bu 
kurum 7 Ağustos 1978’de “Yazarlar 
Birliği” adıyla kurulmuş 1985’te 
de ‘Türkiye Yazarlar Birliği’ olarak 
isimlendirilmiştir. Kurumun İzmir, 

Bursa Şanlıurfa, İstanbul, 
Erzurum, Sakarya, 
Trabzon gibi illerde şubesi 
bulunmakla birlikte 6 ilde 
de temsilciliği vardır.

Kurulduğu günden bu 
yana toplantı, konfer-
ans, şiir şöleni, temel 
metin okumaları gibi 
çeşitli kültürel faaliyetler 
düzenleyen kurum aynı 
zamanda 1984 yılından 
bu yana Türkiye Kültür 
ve Sanat Yıllığı’nı yayınla-
maktadır.

Türk edebiyat, düşünce 
ve kültür hayatına önem-
li katkıları olan Türkiye 

Yazarlar Birliği her yıl “Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülle-
rini vermektedir. 2017 yılı “Yılın 
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” 
ödülleri 2018’in ilk gününde 
açıklandı. Çeşitli alanlarda verilen 
ödüller ise şöyledir:

Hikâye, Naime Erkovan, Olay 
Berlin’de Geçiyor kitabıyla, (Şule 
Yayınları)
Şiir, Cevdet Karal, Uzun Sürdü 
Hazırlığım kitabıyla, (Everest Yayın-
ları)
Roman, Ali Emre, Nureddin Zengi 
romanıyla, (Temmuz Yayınları) 
Deneme, Gökhan Özcan, Göz 
Ağrısı kitabıyla, (Vadi Yayınları)
Fikir, Mete Gündoğan, Narkoz 
eseriyle, (Destek Yayınları)
Araştırma, Ejder Okumuş, Din ve 
Toplumsal Çatışma kitabıyla, (İnsan 
Yayınları)
İnceleme, Yusuf Turan Günaydın, 
Akif kitabıyla, (Kopernik Yayınları)
Edebi Tenkit, İbrahim Demirci, 
Ahmet Haşim’in Nesirleri kitabıyla, 
(Ebabil Yayınları)

Hatıra, Rasim Cinisli, Bir 
Devrin Hafızası kitabıyla, 
(Doğan Kitap)
Gezi, Hacı İbrahim Mutlu, 
İyilik Yolunda Uzaklar Yakın 
kitabıyla, (Fecr Yayınları)
Tercüme, Hicabi Kırlangıç, 
Mesnevi Manzum Çeviri 
kitabıyla, (Hece Yayınları)
Biyografi, Dursun Gürlek, 
İbnülemin Mahmut Kemal 
İnal kitabıyla, (Kubbealtı 
Yayınları)
Çocuk Yayınları, Uçan At 
Yayınları,
Basın Fıkra, Elif Sönmezışık 
(Yenisöz Gazetesi)
Basın Fikir, Kenan Alpay 
(Yeni Akit Gazetesi)
Dergi Yayıncılığı, Edebiyat 
Ortamı,
Türk Müziği, Mehmet Ke-
miksiz Akif İklimi albümü,
Şehir Kitapları, Bolu Bele-
diyesi
TV Programı, Şule Kala 
sunuculuğunda Eksen İn-
san, TRT Diyanet
Radyo Programı, Levent 
Dönmez Dil Yaresi, NTV

Kitap Yayıncılığı;
Kamu yayıncılığı, Bilgi Üniversitesi
Özel yayıncılık, Eski-Yeni
Yayıncılık Özel Ödülü, İslam 
Düşünce Atlası (Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve İLEM)
Üstün Hizmet: Mehmet Genç, 
Metin Önal Mengüşoğlu, M. Recai 
Kutan

Hazırlayan: Havva KOTAN
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ÇEKMEKÖY’E
SPOR PARKI
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Nişantepe Mahallesi’ne yapılan 
Spor Parkı’nda bir futbol sahası, iki 
basketbol sahası ve egzersiz aletleri 
bulunuyor. Ayrıca parkın etrafı 600 
adet ağaç ve bitkiyle süslendi.

Parkın açılış töreninde katılımcılara 
seslenen Başkan Poyraz şunları if-
ade etti: “Parkımız, ilçemize ve ma-
hallemize hayırlı olsun. Bu parktan 
mahalle halkımızın yanı sıra Emlak 
Konut İlk ve Ortaokulu, Nişantepe 
İlk ve Ortaokulumuz da faydala-
nacak. Bu güzel parkın yapımında 
emeği geçen mesai arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum.  Bugün Nişan-
tepe Mahallemiz, oturmak için, 
gezmek için, yaşayabilmek için en 
değerli mahallelerden bir tane-
si oldu. Böyle güzel bir mahalleye, 
böyle güzel bir parkımız da helali 
hoş olsun. Parkımız ilçemize hayırlı 
uğurlu olsun.”

Açılış programının ardından Alem-
dağ Emlak Konut İlk ve Ortaokulu 
Müdürü ile Okul aile birliği Başkanı, 
Başkan Poyraz'a teşekkür plaketi 
takdim etti.

Çekmeköy Beledi-
yesi’nin Nişantepe 

Mahallesi’ne inşa 
ettiği Spor Parkı 

yapılan bir törenle 
hizmete açıldı. Açılış 
programına Çekme-

köy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Çek-

meköy Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Aktaş, 

Nişantepe Mahal-
le Muhtarı Yakup 

Baydar ve davetliler 
katıldı.

Açılışta Renkli Görüntüler 
Ortaya Çıktı

Açılış programına katılan ilk ve ortaokul öğrencileri 
ile sohbet eden Başkan Poyraz, öğrencilerden şarkı 
söylemek ve şiir okumak isteyenleri sahneye davet 
etti. Öğrenciler söyledikleri şarkılar ve okudukları 
şiirler ile alanda bulunan davetlilerden büyük alkış 
topladı.
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Bu belirtilerin hepsini yaşamıyor 
olsa bile ‘’Otizm Yelpazesi Bozuk-
luğu’’ kapsamında değerlendirme 
yapmak mümkün olabilir. Bu 
belirtiler genel olarak 12 – 24 
aylar arasında başlar ancak şiddeti 
daha fazla ise 12 aydan önce veya 
şiddeti daha az olan durumlarda 
24 aydan sonra fark edilmeye 
başlanabilir. 

Otizm tanısı alan çocukların 
konuşmasında gecikme olduğu 
ve bununla birlikte karşısında-
ki kişiyi anlamak ve izlemek ile 
alakalı davranışlarının olmadığı, 
kendilerini de ifade etmek için 
çaba sarf etmedikleri görülür. 
Erken bebeklik dönemlerinden 
başlayarak göz teması kurmadığı, 
kucağa alınmak, rahatlatılmak, 
sakinleştirilmek gibi beklentilerinin 
bulunmadığı, taklit yapmadığı, adı 
söylendiğinde bakmadığı veya 
ilgilenmediği, etrafındakilerle 
karşılıklı olarak ortak ilgi ve dikkat 
geliştiremediği de görülmektedir. 

Oyuncak bebekleri, arabaları 
sıraya dizmek veya parmaklarını 
gözlerinin önüne getirip oynat-
mak gibi tekdüze bir şekilde hep 
aynı oyunları oynarlar. Bazen de 
bütün balık çeşitlerini,  ülkelerin 
başkentlerini bilmek veya araba 
plakalarını ezberlemek gibi değişik 
ve daralmış ilgi alanlarına yönel-
dikleri görülür. Sallanmaktan veya 
kendi etraflarında dönmekten 

çok hoşlanırlar. Çamaşır makinesi 
çalışırken uzun süre izlemeyi se-
verler çünkü dönen nesnelere 
karşı özel ilgileri vardır. Değişik-
likten kesinlikle hoşlanmazlar 
herhangi küçük bir şeyin yeri 
değişse bile çok fazla tepki 
gösterebilirler. Hep gittiği yoldan 
yürümek, her gün yaptığı işleri 
sırasını hiç bozmadan aynı ru-
tinde yapmak gibi takıntılı veya 
törensel davranışları vardır. Yalnız 
başlarına kalmayı severler. İletişim 
kurmaktan hoşlanmazlar, daha 
doğrusu kurmakta da zorlanırlar. 
Etrafındaki çocuklarla ilgilenmez 
onlarla birlikte oyun oynamak 
vakit geçirmek vb tarz davranış 
kalıplarına girmez ve yalnız kal-
mayı tercih ederler. Konuşmaları 
tekdüze ve sınırlıdır. Uygun ve 
anlamlı bir cümle kurmakta zorla-

nabilirler. Duygularını anlamak da 
pek mümkün olmayabilir. Fiziksel 
olarak zayıf ve güçsüz görünebil-
irler. 

Otizm tedavisinde amaç çocuğun 
yaşam becerilerini geliştirmek, 
hayat kalitesini, sosyalleşebilme-
sini ve iletişim becerilerini art-
tırmaktır. Bu bozukluk biyolojik 
kaynaklı bir bozukluk olmakla bir-
likte en faydalı tedavi yöntemleri 
davranışsal yaklaşımlar ve eğitim-
dir. İlaç tedavisini hekiminiz uygun 
gördüğü takdirde devreye sokar. 

Yukarıda yazılan belirtiler 
çocuğunuzda varsa en yakın za-
manda bir çocuk ergen ruh sağlığı 
uzmanına gecikmeden başvur-
malısınız. Huzurla kalın…

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

Çocuklarımız, bizlerin en değerli 
varlıkları. Onlar için her şeyin en 
iyisi olmasını isterken diğer yandan 
onların da en iyi olmasını isteriz. 
Bunun için de var gücümüzle çaba 
harcarız. Onların mutlulukları, 
sağlıkları ve huzurları bizler için de 
birer mutluluk kaynağıdır. İşte bizler 
onlar için gecemizi gündüzümüze 
katarken bazen işlerin yolunda git-
mediğini düşünebilir, çocuğumuzda 
bazı problemlerin ortaya çıktığını 
fark edebilir ve bunun için de yardım 
arayışlarına girmeye başlayabiliriz. 
Elbette her çocuğun yaşadığı durum 
ve belirtiler birbirinden farklılık gös-
terebilir. Bu anlamda ne olduğunun 
anlaşılması için öncelikli olarak bir 
çocuk ergen ruh sağlığı uzmanına 
başvurmakla birlikte çocuk alanında 

çalışan bir psikologdan da yardım 
almaktan çekinmemeliyiz. 

Bu ay sizlerle birlikte ‘’Otizm Açılımı 
Kapsamında Bozukluklar’’ı konuşa-
cağız ve ne olduğunu hep beraber 
anlamaya çalışacağız. O nedenle bu 
bozukluk nedir, nasıl anlaşılır, gelin 
tanımlamasını yapalım.

Otizm yelpazesi bozukluğu veya 
otizm açılımı kapsamında bozuk-
luğunu, erken çocuklukta başlayan 
ve hayat boyu süren, çocuğun 
sosyal etkileşim ve iletişiminde fark 
edilir eksiklikler, sınırlı, tekrarlayıcı 
davranış biçimleri, ilgiler ve ey-
lemlerle karakterize olan bir nöro-
gelişimsel bozukluk olarak açıkla-
yabiliriz. Eğer çocuğunuz:

•	 Etrafında olan kişilerle göz teması kuramıyorsa
•	 İsmi söylendiğinde bakmıyorsa veya tepki vermi-

yorsa
•	 Söylenen şeyleri duymuyor gibi bir izlenim veriy-

orsa
•	 Parmağı ile istediği şeyi gösteremiyorsa
•	 Kendisine verilen oyuncaklarla ilgilenmiyor veya 

oynamıyorsa
•	 Yaşıtları oyun oynarken onların oyunlarıyla veya 

yaptıkları etkinliklerle ilgilenmiyorsa
•	 Bazı sözleri tekrarlayıcı bir biçimde sürekli olarak 

alakası olmayan ortamlarda da söylüyorsa
•	 Konuşmasında yaşıtlarının gerisinde kalmışsa
•	 Sallanmak, ellerini çırpmak gibi anlaşılmadık 

tekrarlayıcı davranışları varsa
•	 Etrafında olan bitene aldırış etmeden kendi iste-

diği gibi davranıyorsa
•	 Gözlerini bir şeye dikip onda takılı kalıyorsa
•	 Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi 

beklenmedik ve tekrarlayıcı eylemler sergiliyorsa
•	 Etrafındaki ve günlük hayattaki düzen ve değişik-

liklerden hoşlanmıyor ve aşırı tepki veriyorsa

OTİZM YELPAZESİ BOZUKLUĞU
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YeŞİl ÇaY ve SİYaH ÇaY’ıN

Dyt. Çiğdem Menekşe Sınırtaş
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sağlık Üzerine Etkisi

Camelliasinensis bitkisinin yaprak-
larından üretilen çay, içerdiği biyoak-
tif moleküller ve yüksek antioksidan 
özelliği nedeniyle Amerikan Gıda ve 
İlaç İdaresi(FDA) tarafından sağlıklı 
bir içecek olarak önerilmiştir. Belirli 
miktarlarda ve fazla sıcak olmamak 
koşuluyla tüketilen çay, herhangi bir 
toksik etki göstermediği gibi, sağlığa 
yararlı bir içecek olarak tanımla-
nabilmektedir.

Çayın kimyasal bileşimi, coğra-
fi özellikler, çevresel faktörler, hasat 
dönemi, sonrası, üretim yöntemleri 
ve uygulanan diğer işlemlere göre 
farklılık gösterir. Taze çay yaprağı 
kuru maddede ortalama olarak %36 
polifenol (içerisinde en fazla bulunan 
bileşik kateşinlerdir), %25 karbonhid-

rat, %15 protein, %6,5 lignin %5 
kül, %4 aminoasit, %2 lipid, %1,5 

organik asit, %0,5 klorofil, 
%0,1’den az ise karatenoid 

ve uçucu bileşikler içer-
mektedir.

Çayın işleme yöntemine bağlı olarak 
farklı çay çeşitlerinde fenolik mad-
de kompozisyonu değişmektedir. 
Aynı bitki (Camelliasinensis)’den elde 
edilen siyah ve yeşil çayın kateşin 
içerikleri benzerlik göstermektedir. 
Yeşil çay fermente edilmediği için si-
yah çaydan daha fazla fenolik madde 
içermektedir ve yeşil çay kateşinleri 
(EGCG ve EGC), siyah çayda az mik-
tarda bulunmakta olup TF (teafla-
vinler) ve TR (tearubiginler) ise siyah 
çaya özgü üretim aşamasında oluşan 
kateşinlerdir.

Yeşil çayda biyokimyasal inceleme-
ler sonucu, askorbik asit (vitamin C) 
ile riboflavin, niasin, folik asit, pan-
totenik asit gibi B vitamini çeşitleri 
ile magnezyum, potasyum, manga-
nez ve florür gibi mineralleri içerdiği 
belirtilmektedir. Siyah çay ise benzer 
vitamin ve mineralleri daha az mik-
tarda içermekte olup C vitamini gibi 
ısıdan etkilenen vitaminler ise oksi-
dasyon aşamasında kayba uğramak-
tadır.

Çayın kateşin (polifenoller 
içerisinde sağlık üzerine olumlu et-
kileri olan temel bileşiktir) içeriğine 
baktığımızda; 1 fincan demlenmiş 
yeşil çay (200 ml su içinde dem-
lenmiş 2gr yeşil yaprak), 240-
320 mg kateşin içerir. Siyah çayın 
kateşin miktarı ise 1lt. su 10 gr. çay 
ile hazırlanan 1 fincan siyah çayda 
90-120 mg. arası kateşin bulun-
maktadır.

Çayın kafein içeriği ise; dem-
lenme süresi, demleme sırasında 
çayın karıştırılıp karıştırılmaması, 
çay-su oranı ve servis edilen fin-
can büyüklüğü gibi birçok etkene 
bağlı olarak değişmektedir. Klasik 
şekilde hazırlanan 1 fincan (200 
ml) siyah çaydaki kafein miktarının 
40 mg/fincan civarında olduğu 
düşünülmektedir. Demlenmiş 
yeşil çay ise 250ml’de 30-40 mg 
kafein içermektedir. RDA’ya göre 
sağlıklı yetişkin bireyler için günlük 
güvenilir alım miktarı olan 400mg/
gün’ün aşılmaması önerilmiştir. 
Toplam kafein alımı gebelerde 
200mg/gün ve 5-18 yaş çocuk 
ve gençlerde ise yaklaşık 1mg/kg 
olarak belirtilmiştir.

Sağlık üzerine etkilerine bak-
tığımızda; son yıllarda gider-
ek artan laboratuvar çalışmaları 
kateşinlerin, kolesterol metabo-
lizmasında LDL’de (kötü kolesterol) 
azalma, HDL’de (iyi kolesterol) artış 
sağladığı, böylelikle kalp-damar 
hastalıkları, hipertansiyona karşı 
olduğu, diyabet metabolizması 
üzerinde ise siyah çayın en yüksek, 
karbonhidrat hidrolize eden en-
zimlerin aktivitesini baskılayıcı etki 
uyguladığı, ancak her iki çay çeşi-
dinin de anti-diyabetik potansiyeli 
olan önemli antioksidan kaynakları 
olduğu bildirilmektedir. Siyah çay 
ve yeşil çay tüketiminin içerdiği 
teaninden ötürü kan basıncını 
düşürücü etkisinin olduğu ve ke-
mik mineral kaybını önleyici et-

kisi olduğu yapılan çalışmalarda 
görülmüştür.

Yeşil çay kateşinleri ve siyah çay-
daki teaflavinlerin meme kanseri 
gelişimini geciktirdiği, ayrıca TF 
kullanan grubun hayatta kalma 
süresinin arttığı ve tümör hücre 
hacminin istatistiksel olarak 
azaldığı belirtilmektedir. 

Son yıllarda, obezitenin önlenme-
sinde yeşil çay bileşenlerinin et-
kinliği rapor edilmesine rağmen; 
siyah çay tüketiminin yararlı olup 
olmadığı hala açık değildir. Yeşil 
çayın içerisinde bulunan kateşin-
lerin santral sinir sistemi akti-
vasyonu ve bazı enzimlerin in-
hibasyonunu sağlayarak enerji 
tüketiminde ve yağ yakımında 
artışa aynı zamanda besin emili-
minde ve iştahta azalma sağla-
yarak antiobezite mekanizması 
üzerinde etkisi olduğu yapılan 
başka bir çalışmada görülmüştür.  

Yararlı etkilerinin yanında çayın fa-
zla tüketilmesi sonucu sinirli-
lik hali, uykusuzluk, baş dönme-
si, huzursuzluk, anksiyete, kas 
gerginliği, mide bulantısı ve kusma 
gibi semptomlar görülebilmekte, 
bazı bireylerde ise kan basıncı ve 

nabızda yükselme gözlenebilmek-
tedir. Nadiren çayın içinde bulu-
nan kafeine bağlı anaflaktik reak-
siyonlar rapor edilmektedir. Siyah 
ve yeşil çayın fazla tüketimi C vita-
mini açısından fakir beslenenlerde 
içerisinde bulunan tanenlerden 
ötürü kansızlığa yol açabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ayrıca çay tüketimi ile ilgili ülke-
mizin geleneksel ve kültürel yapısı 
düşünüldüğünde, bireylerin çay 
içerken şeker kullandığı görülmek-
tedir. Ülkemizde yapılan geniş 
çaplı bir araştırmada, bireylerin 
%64,7’sinin çayını içerken şeker 
kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu 
bağlamda alınan ekstra glikozun 
da sağlık üzerine olumsuz etkileri 
de unutulmamalıdır.

Özetlemek gerekirse;
Sağlıklı yetişkin bireyler (kronik 
hastalığı olmayan ve etkileşimi 
olan ilaç kullanmayanlarda) için 
günlük kafein alımı ve demleme 
süreleri (yeşil çay için 4 dk. ve si-
yah çay için 15 dk.) dikkate alınarak 
günde 3-4 bardak siyah çay ve 2 
fincan yeşil çay tüketiminin sağlık 
açısından fayda sağladığı ve öğün 
planlamasına katkısı olduğu belir-
tilmektedir.

(Chen ve ark. 2015, Üstün ve Demirci 2013).
(FAO 2013).
(Fisunoğlu ve Besler 2008).
(Fisunoğlu ve Besler, 2008).
(Gonzale de Mejia ve ark. 2009). 
(Grove ve Lambert, 2010).  
(Kacar 1992).
(Koca ve Bostancı, 2014, Sano ve ark. 1999, 

Sereshti ve ark. 2013).
(Kuroda ve Hara 1999, Yao ve ark. 2004).
(Lin ve ark. 2003, Kuo ve ark. 2005).
(Luczaj ve Skrzydlewska, 2005, Koca ve 
Bostancı, 2014).
(Polychronopoulos ve ark. 2008).
(Rio ve ark. 2004).
(Ruxton, 2008).

(Ulusoy ve Şeker, 2013).
(Wang and Helliwell 2000).
(Wu ve Wei 2002).
(Yalçın ve ark. 2017).
(Yılmaz ve ark. 2016).
.(Ramlagan ve ark. 2017).
(Kaur ve ark. 2007).
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Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, 
Çekmeköy’e Hoş Geldiniz 
projesi kapsamında bu 
hafta ilçeye yeni taşınan; 
Taş, Karaçöl ve Aras aile-
lerini ziyaret etti.  İçinde 
ilçeyi tanıtan verilerin 
de bulunduğu hediye 
paketlerini takdim eden 
Başkan Poyraz, ailenin 
sorularını dinledi.

Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, 
Çekmeköy’e 
yeni taşınanları ve 
yeni doğan bebekleri 
evlerinde ziyaret 
etmeye devam ediyor.

Başkan Poyraz Çekmeköy ailesine yeni katılan, 
Doğan ailesinin bebeği Fikri Alpaslan, Günhan 
ailesinin kızı Zeynep, Doğan ailesinin kızı Melike 
Nur’u ziyaret ederek aramıza hoş geldiniz dedi.
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ÇEKMEKÖYDEN HAKKARİ’YE
KİTAP DESTEĞİ

Çekmeköy Belediyesi tarafından 8 derslik ve 230 öğrencinin 
eğitim-öğretim gördüğü Durankaya beldesindeki Şehit Teğmen 
Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf 
öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) 
ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına 
(YKS) hazırlık kitapları gönderildi. 
Okul yöneticileri, öğretmen ve 
öğrenciler, memnuniyetlerini 
dile getirerek ülkenin bir ucun-
dan bir ucuna eğitim sevgisi-
nin ve kardeşlik bağlarının ne 
kadar güçlü olduğunun bir 
göstergesi olduğunu ifade 
ederek, Çekmeköy Belediye 
başkanı Ahmet Poyraz’a ve 
yetkililerine teşekkür ettiler.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Hakkari’nin Durankaya beldesindeki Şehit 
Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesinde üniversiteye 
hazırlanan öğrencilere kitap yardımında bulundu.
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MALTEPE 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ
   Prof. Dr. 
Şahin
  Karasar
Şimdiye kadar gelen uzun kariyer yol-
culuğunuzu, eğitim dönemleri arasın-
da bir kıyaslama yaparak kendinizden 
bahseder misiniz?

1965 yılında Ankara’da doğdum. İlkokul, 
ortaokul, liseyi Ankara’da okuduktan 
sonra Üniversiteyi Eskişehir’de Anadolu 
Üniversitesi’nde, o dönemin tek iletişim 
fakültesi, şimdiki adıyla İletişim Bilim-
leri Fakültesi olan, Basın Yayın Yükse-
kokulu’nda okudum. Lisans eğitimimi 
tamamladıktan sonra Anadolu Üniver-
sitesi’nin yurtdışı yüksek lisans bursuyla 
ABD’nin Wisconsin eyaletine gittim. 
University of Wisconsin Milwaukee’de 
yüksek lisans eğitimimi yaptım. Mec-
buri hizmetimi yapmak için Anadolu 
Üniversitesi’ne döndüm ve araştırma 
görevlisi olarak çalışmaya başladım. 
1999 yılında Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri doktora programını 
tamamladım. Doktoramı bitirdikten 
sonra bir dönem Gazi Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2001-
2004 yılları arasında KKTC Doğu Ak-
deniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
önce bölüm başkanı, sonra dekan 
yardımcısı oldum. Daha sonrasında da 
rektör yardımcısı olarak görev yaptım. 
2004 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
Radyo, Televizyon ve Sinema bölüm 
başkanı olarak göreve başladım. O zaman stüdyolar 
kuruluyordu ve görevim de stüdyoların kuruluşunu 
organize etmekti. Oradaki görevim tamamlandıktan 
sonra Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi‘ne dekan 
yardımcısı olarak geldim. Daha sonra 2005 yılından 
2010 yılına kadar Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı olarak 
çalıştım. 2010 yılında Türk Hava Yolları’nda eğitim 
başkanı ve Türk Hava Yolları Akademisi başkanı olarak 
görev yaptım. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra rektör 

yardımcısı olarak üniversiteye tekrar döndüm. Hemen 
ardından da rektörlük görevine atandım. 3 yıldır Maltepe 
Üniversitesi’nin rektörü olarak görevimi yapıyorum.

Üniversitelerin öğretim politikaları hakkında 
düşünceleriniz nelerdir? Öğrencilerin kendilerini nite-
likli bir şekilde yetiştirmesi için üniversitelerin üzerine 
düşen görevler nelerdir?

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında birçok alanda 

değişim ve dönüşüm 
yaşanmakta ve üniver-
siteler de kendilerini bu 
süreçte sürekli yenilemek 
ve dönüştürmek duru-
mundadır. Yeni iletişim 
teknolojilerindeki hızlı 
gelişimle birlikte aslında 
şu an herkesin bilgi-
ye ulaşabildiğine şahit 
olmaktayız. Ancak bu 
bilgi kirliliğinin ortasında 
nitelikli bilgiyi ayıklamak 
ve ona erişmek konusun-
da üniversitelerimiz yol 
gösterici olmak durumun-
dadır. Şu anda üniversite 
eğitimi alan Y kuşağının ve 
gelecek yıl aramıza katılacak 
olan Z kuşağınının öğrenme 
ve dinleme alışkanlıkları çok 
iyi özümsenmeli ve ona göre 
eğitim stratejileri geliştirilmeli 
diye düşünüyorum. Tüm öğretim 
kadrosunun bu kuşakların dina-
mizmine ayak uyduracak şekilde 
kendini yenilemesi gerekmek-
te. Eskiden öğrencileri sisteme 
uyumlandıran Yüksek Öğretim 
Sistemi, artık günümüzde kendini 
öğrencilere göre uyumlandırması 
gereken bir konuma gelmiştir.

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin 
kariyerlerini en iyi şekilde inşa 
etmek için teorik bilginin yanı 
sıra uygulamanın da çok elzem 
olduğunun altını çizmeliyim. 
Biz Maltepe Üniversitesi olarak 
teorik ve uygulama birlikteliğini 
çok önemsiyoruz ve tüm eğitim 
ve altyapı stratejilerimizi buna 
göre kurguluyoruz. Örneğin her 
fakültemizin kendisine özel uygu-
lama alanı bulunmakta. Mimarlık 
fakültemizin mimarlık hangarı, 
mühendislik fakültesi için atöl-
yeler, hukuk fakültesi için sanal 
mahkeme salonları, tıp fakülte-
si hastanesi ve iletişim fakültesi 
öğrencilerinin uygulama alanı 
olan açık ve kapalı platolar öğren-
cilerimizin uygulama yetkinlikleri-
ni kazandıkları alanlardır.

Üniversitelerin her şeyden önce 
öğrencileri çağın yetkinlikleri ile 
donatması ve hayata hazırlaması 

gerekmekte. Bu anlamda öğren-
cilerimize 21. yüzyılın yetkinlikle-
rini kazandırmalı, sektörde onları 
bir adım ileri götürecek şekilde 
ayrışmalarını sağlamalıyız. Nedir 
bu yetkinlikler? Etkili iletişim be-
cerileri, krizi yönetebilme, zaman 
yönetimi, girişimcilik, bilgi tekno-
lojileri okuryazarlığı ve dil yeterli-
liği gibi yetkinlikler çağımızın ge-
rekliliği olarak karşımıza çıkmakta.

Sizin de bildiğiniz gibi gün geç-
tikçe vakıf üniversitelerinin sayısı 
artmaktadır. Gençlerin vakıf 
üniversitelerini tercih ederken 
nelere dikkat etmesi gerekmek-
tedir?

Bir üniversitenin en önemli 
aktifi akademik insan kaynağıdır. 
Öğrenciyi yetiştirecek olan temel 
ünite akademik kadrodur. En az 
akademik kadro kadar önemli 
olan bir önemli kaynak da kampüs 
imkanlarıdır. Müfredat içinde 
öğrenciye sunulan eğitim öğretim 
kalitesi ise öğrencilerimizin tercih 
yaparken göz önünde bulundur-
maları gereken hususlardan bir 
diğeri.

Maltepe Üniversitesi eğitim 
ve öğretim kadrosunu değer-
lendirmem gerekirse, 20 yıl önce 
kurulan Maltepe Üniversitesi kad-
rosunun Türkiye’nin önde gelen 

üniversitelerinden, yıllarca öğrenci 
ve hoca yetiştirmiş öğretim üyel-
erinden oluştuğunu söylemeliyim. 
Akademik kadrosunun yetkinliği-
nin yanı sıra az önce bahsettiğim 
gibi teorik ve uygulama birlik-
teliğinin sağlanması ve öğren-
cilerimizin uygulama süreçlerine 
dahil edilmesi gerekiyor. Maltepe 
Üniversitesi 1000 dönümlük 
arazisi ve 300 bin metrekare 
kapalı alanıyla 10 bin öğrencimize 
olanak sağlamakta. Bu da öğretim 
üyesi başına 20 öğrenci demek. 
Uluslararası standartların bu 
anlamda gözetildiğini rahatlıkla 
söyleyebilirim. Alanında sektör 
deneyimine sahip öğretim üyel-
erimizin mentorlüğünde öğren-
cilerimizi en iyi şekilde geleceğe 
hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra 
Maltepe Üniversitesi olarak yeni 
bir bölüm hazırlığı yaptığımız-
da mutlaka meslek örgütleri ile 
iletişime geçiyoruz ve alanda han-
gi iş kollarında ihtiyaç olduğunu 
mutlaka sorguluyoruz. Örneğin 
Maltepe Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi bölümlerinden Gemi ve 
Yat Tasarımı Bölümü Türkiye’de bir 
ilk olma özelliği taşıyor. Bu bölüm, 
özellikle gemi ve yatçılığın geliştiği 
ve üretim merkezi haline geldi-
ği ülkemizde önemli bir iş gücü 
kaynağı oluşturmakta.



Röportaj Röportaj
11

8
119

Şu
b

at
 2

0
18

Şu
b

at 2
0

18

Artık sektörde işe alım kriterlerine baktığınız-
da hangi üniversiteden mezun olduğunuzdan 
çok, bu işi ne kadar çok istediğiniz ve üniver-
site eğitiminiz sırasında bu işin uygulamasını 
gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz sorgulanmak-
ta. Dolayısıyla üniversiteler artık gerçek hayatın 
bir simülasyonunu öğrencilerimize sunmak 
durumundadır. Gençlerimiz vakıf üniversiteleri-
ni tercih ederken uygulama olanaklarını mutlaka 
sorgulamalı ve buna göre seçim yapmalı. Gençler 
için ideal kampüsün hem güvenli ve izole bir yer 
olması hem de aynı zamanda şehir ile iç içe bir 
lokasyonda olması gerekiyor. Maltepe Üniversitesi 
bu anlamda hem şehir içi hem de şehrin dışında 
olmanın avantajlarını öğrenciye sunmakta. Eğitimin 
yapılacağı uygulama alanlarının yanı sıra öğrencile-
rimizin sosyalleşeceği ve kendini kültürel olarak da 
geliştirebileceği bir iklim sunmaktayız.

Eğitim öğretimin yanı sıra gençlerin kültür, sanat 
ve edebiyat alanında kendilerini geliştirmesi için 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Üniversite hayatı gençlerin kendilerini tanıma-
ya başladıkları, yeni deneyimler kazandıkları ve 
kariyer basamaklarını inşa ettikleri bir zaman dilimi. 
Bu dönemde kariyerle ilgili becerilerinin yanı sıra 
sosyal becerilerinin de gelişmesi önem kazanmak-
ta. Kültür, sanat, edebiyat ve spordan beslenen 
bireylere ihtiyacımız var. Dolayısıyla üniver-
sitelerimiz bu yolda da öğrencilerimizin 
elinden tutmalı ve kendi potansiyellerini 
keşfetmelerine yardımcı olmalı.

Maltepe Üniversitesi’nin bu anlamda 
öğrencilere üniversite kültürünü nasıl 
sunduğuyla ilgili olanaklardan bahsetmem 
gerekirse aktif öğrenci kulüpleri ile birlikte, 
sinema salonları, sergi mekanları, 5 yıldızlı 
uygulama oteli, gastronomi bölümünün 
uygulama mutfağı, dizi ve filmlerin 
çekildiği platolar, kafe ve restoranlarla 
birlikte tam bir kampüs üniversite-
si olduğumuzu söyleyebilirim.

Öğrencilerin üniversite hayatları, sosyal ve kültürel 
alanda kendilerine bir temel yarattıkları, hobilerini 
keşfettikleri bir süreç. İyi değerlendirilmesi ve aktif 
olunması gereken bir zaman dilimi. Kampüsün 
tüm olanaklarını iyi değerlendirmelerini, öğrenci 
kulüplerinde yer almalarını ve kültürel anlamda 
kendilerini beslemeleri gerektiğini düşünüyorum.

Lisans eğitiminizi Sinema Televizyon Bölümün’de 
tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitiminizi 
yurt dışında tamamladığınızı biliyoruz. Gençlere 
yurt dışı eğitimi için tavsiyeleriniz nelerdir? Yurt 
dışındaki imkânların ülkemizde de sağlandığını 
düşünüyor musunuz?

Küreselleşmenin etkilerini çok güçlü bir şekilde 
hissettiğimiz bu çağda dünya vatandaşı yetkin-
liklerinin öğrencilerimize kazandırılması üniver-
sitelerin önde gelen misyonlarından birisidir. Bu 
bağlamda üniversitelerimizin uluslararasılaşması, 
yurt dışındaki üniversitelerle bağlantıda olması, Ex-
change programları ve işbirliklerinin gerçekleştiril-
mesi gençlere yurt dışı kapılarını açabilmekte ve 
farklı disiplinleri deneyimleme şanslarını arttır-
maktadır. Benim zamanımda yurt dışı imkânları 
bu kadar geniş değildi. Ancak bugüne baktığım-
da Erasmus Exchange programları ile öğrenciler 
bir ya da iki dönem Avrupa’daki üniversitelerde 
eğitim alma şansına erişmekte, Amerika’da dil 

programlarına katılabilmekte ve yurt dışından 
üniversitemize gelen yabancı öğrencilerle 

etkileşimde bulunabilmektedir. Bununla 
birlikte öğrencilere uluslararası alanda 
geçerliliği olan bir diploma sunul-
masını sağlayan diploma eki etiketi 
de öğrencilerimizin Türkiye’nin yanı 
sıra birçok yabancı ülkede çalışmasına 
olanak sağlamaktadır.

Uluslararasılaşma konusun-
da Maltepe Üniversitesi’ni 

diğer üniversitelerden 
farklılaştıran bir 

konu da 6 yıldır 
aktif bir şekilde 
yürüttüğümüz 

Uluslararası Öğrenci Kongreleridir. Kongrelerin 
organize edilmesinden, sunum yapılmasına kadar 
her türlü süreçte öğrencilerimiz etkin bir şekilde 
yer almakta ve uluslararası bir ortamı deneyim-
leme şansına sahip olmaktadır. Bugüne kadar 
50 ülkeden 500 yabancı öğrenciyi ağırlamanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize de bu 
anlamda farklı kültürleri tanıma ve etkileşimde 
bulunma imkânı sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Çekmeköy 
Belediyesi Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nın 
sergi ve ödül törenini Maltepe Üniversitesi’nde 
gerçekleştireceğiz. Sizce bu tarz projeler bilimsel 
gelişmelerin önünü açar mı? Bilimsel çalışmalar 
için lise çağındaki gençlere önerileriniz nelerdir?

Bu tür olanakları öğrencilerimizle buluştur-
duğunuz için sizlere teşekkür ederim. Ayrıca bu 
anlamlı etkinliğe üniversitemiz olarak yine ev 
sahipliği yapacak olmanın da sevincini yaşıyoruz. 
Bu tarz projeler elbette ki gençlerimizi bilim ve 
teknoloji ile buluşturma konusunda, onlardaki 
farkındalığı yükseltmede ve bilimsel süreçlere 
katılımlarını sağlamada gerçekten çok önemli. 
Bizleri ileri götürecek unsurların bilim ve teknoloji 

olduğundan yola çıkarak lise çağındaki 
öğrencilere bu olanakların sunulması 

gerekiyor.

Lise çağındaki gençlerimize önerebileceğim en 
önemli husus, üniversite eğitimi öncesi kendi il-
ginliklerinin ve yetkinliklerinin mümkün olduğunca 
farkına varmaları ve ileride üniversite eğitimi tercihi 
yaparken bu unsurları göz önünde bulundurma-
larıdır.

Teknolojik gelişmeler, yaşam standartlarındaki 
değişim ve diğer faktörleri düşündüğümüzde 
kendi yaşamınızla da kıyaslayarak gençler 
arasındaki kuşak çatışmaları hakkında 
düşünceleriniz nelerdir?

Kuşak çatışmaları her zaman diliminde karşılaşılan 
bir durum ancak günümüzde kuşaklar arası farkın 
hızla açıldığını düşünüyorum. Bu durum iletişim 
teknolojilerinin yaşam pratiklerimizi dönüştürmesi 
ile de yakından ilgili. Şu an üniversitelerde eğitim 
gören Y kuşağı ve bizimle 2018 yılında olacak olan 
Z kuşağını ve onların dinamiklerini çok iyi analiz 
etmemiz gerekiyor. Artık dikey iletişimin ve dikte 
edilen iletişimin onlarla olan ilişkilerde işe yara-
madığını görüyoruz. Araştıran, eleştiren ve talep 
eden bir nesil ile karşı karşıyayız, dolayısıyla eğitim 
sürecinde mutlaka öğrencilerimizi sürece dahil 
etmeli ve onların değerli fikirlerini dikkate al-
malıyız. Tersine mentörlük sistemi üniversitemizde 
oturtmaya çalıştığımız ve başarılı olduğumuz bir 
sistem. Bu sisteme göre öğrencilerimiz yöneti-
cilere ve öğretim üyelerine koçluk ve mentörlük 
yapmakta. Benim danışmanlarımın çoğu öğren-
cilerimden oluşmakta. Z kuşağının ihtiyaçlarını ve 
isteklerini bilmeden ve onları aktif bireyler olarak 
sürece dahil etmeden eğitim öğretim konusunda 
yetkin olunacağını düşünmüyorum. Bu anlamda 
tersine mentörlük sisteminin de diğer üniversitel-
ere örnek olacağını umuyorum.

Gençlerle sürekli iletişim halinde olduğunuzu 
biliyoruz. Gençlerin kültür sanat faaliyetlerine 
katılımı ve gençlerin bu alana ilgisi hakkında 
düşünceleriniz nelerdir?

Günümüz gençleri iletişim teknolojilerine
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fazlasıyla hakim, çünkü 
teknolojiyle doğan bir 
nesil. Dolayısıyla birden 
çok ilgi alanları var. 
Meraklılar ve keşfet-
meye açıklar.  Buradan 
yola çıkarak üniversite 
yaşamlarında her türlü 
sanat ve kültür faali-
yetlerine elbette
ki katılımları önemli, 
bunun yanında kendi-
leri de birçok faaliyet 
organize etmekte, 
konserler vermekte, 
kültür programları 
gerçekleştirmektedir. 
Örneğin üniversite-
mizin bahar şenlikleri 
bizzat öğrencile-
rimiz tarafından 
düzenlenmekte, 
öğrencilerin istekleri 
doğrultusunda tüm 
kampüs olanakları 
onların hizmetine 
sunulmaktadır.

Gençlerimizin her 
yönden donanım-
lı olmaları için 
kültür ve sanat 
faaliyetlerini fazlasıyla önemsiyorum. Bu anlamda 
sadece Türkiye değil dünyayı da takip etmelerini 
öneriyorum. Bununla birlikte modern sanata duy-
dukları ilgi kadar geleneksel sanatı da önemseme-
leri ve sahip çıkmaları gerektiğine inanıyorum. Tür-
kiye gibi kültürel yönden çok zengin bir coğrafya-
da devam ettirilmesi gereken birçok kültürel ve 
sanatsal köklerimizin olduğunu düşünüyorum.

Ülkemizde son yıllarda sinema sanatı büyük bir 
ilerleme göstermiştir. Siz Türk sinemasının bu 
gelişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya 
sineması içeresindeki yerini nerede görüyor-
sunuz?  

Bildiğiniz gibi geçen yıl, ilk Türk filmi kabul 
edilen “Ayastefanos Abidesinin Yıkılışı’nın 100. 
Yılı” kutlandı. Dolayısıyla Türk sineması olarak 
100 yıllık köklü diyebileceğimiz bir geçmişimiz 
var.  Günümüzde anlatım biçimlerinde değişim 
yaşandığı bir gerçek, bununla birlikte izlerin kitle 
profilinde de belirgin farkları mevcut. Sinema ya-
pan kişilerin de alaylı değil de sinema okullarından 
mezun kişiler olduğunu görüyoruz. Devlet desteği-
nin ise 90’lı yıllardan itibaren arttığını söyleyebiliriz. 
Euroimages üyeliği, sponsorluk oranlarındaki artış 
ve 2004 yılında devlet tarafından çıkarılan “Sinema 
Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle 

Desteklenmesi Hakkın-
da Kanun” film endüs-
trisine katkıda bulunan 
gelişmelerdir.

İstanbul gibi metropol 
bir şehirde büyük ve 
köklü bir üniversitenin 
rektörüsünüz,  üniversi-
te hayali kuran binlerce 
genç üniversite adayına 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Öğrencilere her zaman 
öğütlediğim en önemli 
şey hayallerinin peşin-
den gitmeleri. Üniversite 
biricik anıların birik-
tirildiği ve bireylerin 
kendilerini her anlamda 
donattıkları bir iklim. Bu 
iklimden kendi ye-
tenekleri ve ilginlikleri 
çerçevesinde mutlaka 
faydalanmalarını, eği-
tim öğretim olduğu 
kadar sanatsal ve 
kültürel alanlarda 
da portföylerini 
mümkün olduğun-
ca genişletmelerini 
tavsiye ederim. 

Üniversite hayatı gençlerin kendilerini ve dünyayı 
keşif sürecidir, bu zaman dilimini en iyi şekilde ve 
doya doya yaşamalarını şiddetle öneririm.

İstanbul bir metropol şehir olarak dezavantajlar 
barındırsa da birçok sektörün kalbi bu şehirde at-
makta. Bu da öğrencilerimizin kendilerini geliştir-
meleri konusunda destekleyici bir unsur. Öğretim 
hayatları boyunca çeşitli projelere katılarak ya da 
stajlarla sektörle iç içe olmalılar ki, mezun olduk-
larında bir adım önde olabilsinler. Kendi alanları ile 
ilgili Türkiye’de ve dünyada neler olup bittiğini çok 
iyi takip etmeli, en yeni bilgiye sahip olmak için 
çaba harcamalılar.

Hazırlayanlar: Havva KOTAN-Rıdvan KAŞIKÇI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
Eğitim Vadisi Çekmeköy yolunda yapılan 
hizmetleri değerlendirmek üzere eğitim-
cilerle bir araya geldi.  Okul müdürlerinin 
katıldığı toplantıya Çekmeköy İlçe Mili Eği-
tim Şube Müdürü Şakir Gülder de katıldı.
Doğa Park tesislerinde gerçekleşen bu-
luşmada her müdür kendi okulu ve genel 
durumla ilgili tespitlerini paylaşırken Başkan 
Poyraz eğitim alanında yapılacak yeni pro-
jelere yön verebilecek paylaşımları not aldı.

Başkan Poyraz, yapımına başlanılan ve 
planlanan projeleri de paylaşarak “İstedik 
ki okul müdürlerimizle buluşup konuşalım. 
Sorunlarımızı tespit edip çalışmalarımızı 
yönlendirelim. Eğitim öğretim yılının ilk 
yarısı sona ediyor. Emeklerinize sağlık. 
Kutsal görevinizin ilk dönemini kazasız 
belasız atlattınız. Tatilinizin verimli geçme-
sini, ikinci döneme iyi başlamanızı temenni 
ediyorum” dedi. 

OKUL 
MÜDÜRLERİYLE 
DÖNEMSONU 
TOPLANTISI
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Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisi ile 
doğuştan ya da sonradan oluşan 
bozukluklar başarıyla düzeltilebili-
yor. Hem cerrahi tekniklerin hem 
de kullanılan cihazların gelişmesi 
ameliyatların güvenilirliğini de 
artırıyor.

Ağız-Çene ve Yüz Cerrahisi ya 
da uluslararası adi ile “Oral ve 
Maksillofasiyal Cerrahi” diş hekim-
liğinin son yıllarda en çok gelişme 
gösteren branşlarından biri olarak 
kabul ediliyor. Çene-yüz de-
formiteleri; çene eklemi ve yüz 
ağrıları; diş implantları; kaza ve 
tümörlere bağlı çene kayıplarının 
düzeltilmesi; çene kırıkları ve 
yaralanmaları; gömük dişler; spor 

güvenliği ve ağız kanserleri, çene 
cerrahisinin alanına giren konular 
arasında yer alıyor.

Çene ve yüzde oluşan şekil bo-
zukluklarının doğuştan olabildiği 
gibi kazalara ya da hastalıklara 
bağlı olarak sonradan da ortaya 
çıkabildiği belirtiliyor. Alt çene 
ile üst çenenin birbirine ve yüze 
göre uyumsuzluğunun hastalarda 
hem estetik hem de fonksiyonel 
rahatsızlıklara yol açtığına işaret 
ediliyor. Alt veya üst çenenin 
birbirine göre kısa ya da uzun 
olması, yüzün normalden çok 
uzun olması ya da kısa olması sık 
gördüğümüz problemler arasın-
dadır. Ayrıca ön dişlerin kapan-

amamasına yol açan çene 
bozukluğu, alt çenenin çok 
belirsiz olduğu durumlar, üst 
çenenin çok sarkık olması-
na bağlı olarak diş etlerinin 
gülerken çok fazla görünmesi, 
sadece çene ucunu ilgilendiren 
sekil bozuklukları da cerrahi 
tekniklerle düzeltilebiliyor.

Bu tip problemleri olan insanlar 
çiğneme ve konuşmada da so-
runlar yaşıyorlar. Günümüzde 
gelişen teknoloji ile bu bozu-
klukların düzeltilmesi kolay 
hale gelmektedir. Hem cerrahi 
tekniklerin hem de kullanılan 
cihazların son yıllardaki gelişimi 
bu ameliyatların başarısını ve 
güvenilirliğini arttırmıştır.

En önemli gelişme, distraksi-
yon osteogenezisi denilen ve 
ortopedide sıklıkla bacak uzat-
mada kullanılan kemik uzatma 
tekniğinin çene cerrahisinde 
kullanılması. Bu yöntemle 
çocuklardaki doğumsal çene 
kısalıkları ve yüzün yetersiz 
gelişimi düzeltilebildiği gibi, 
tümör ve kaza sonucu büyük 
kemik kayıpları tedavi edile-

biliyor. Yöntemin en önemli 
avantajları, kolay ve güvenle 
uygulanması ve vücudun 
başka bir yerinden kemik 
alınmasının gerekmemesi. 
Bu yöntemle ayrıca deri ve 
kaslar
da kemikle birlikte uza-
yarak şekillenebilmekte. 
Kemik uzatma yöntemi ile 
büyük deformiteler dü-
zeltilebildiği gibi, diş im-
plantlarının uygulanmasına 
izin vermeyen çene kemiği 
erimeleri de tedavi edile-
bilmektedir. Zamanla azalan 
kemik miktarı diş protezlerinin 
uygulamasını güçleştirmekte-
dir. Çene cerrahisi uygulama-
ları hem bu tip problemleri 
ortadan kaldıracak teknikler 
içermekte hem de implant 
uygulamaları ile dişsizlik prob-
lemini ortadan kaldırmaktadır.

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

Sağlık
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G E L E N E K S E L  S A N AT L A RCam Sanatı
Birçok kullanım alanı bulunan cam, orijinali sıvı olan, saydam ya da yarı 
saydam bir maddedir. Sert ve kırılgan şekli ile antik çağlardan beri birçok 
eşyanın yapımında kullanılmaktadır. Camın ana maddesi en çok kumda bu-
lunan silisyumdur. Bu nedenle camın ana maddesi kum olarak bilinir. Diğer 
maddeler ise soda ve kireçtir.

Yaygın olarak camın tesadüf eseri keşfedildiğine inanılmaktadır. Camın keşfine 
dair en sık bahsi geçen açıklama Yunan tarihçi Piny’nin açıklamasıdır. Piny’e 

göre birkaç tüccar teknelerinden kıyıya 
çıktıktan sonra bir nehir kıyısında 

kamp kurmuşlar, nehir yatağında 
bir ateş yakmışlar. Sonra-
ki gün ise önceki günün 
ateşinin külleri arasında 

şeffaf, parlak cam parçaları 
bulmuşlar.

Erken dönemlerinde, cam sanatı daha 
çok Mısır ve Mezopotamya’da gelişmiştir. 

Bu bölgede odunla yanan cam ocaklarının var olduğu 
düşünülmektedir.

Türkiye’deki geleneksel cam ürün yapımı ise Selçuk-
lu ve Osmanlı dönemleri olarak ele alınabilir.

Selçukluların Doğu’dan Anadolu’ya yeni göç 
ettikleri dönemden kalma bazı Selçuklu cam ürünlerinin 

varlıkları bilinmektedir. Selçuklu ve Artuklular döneminin bazı 
parçaları bugün müze koleksiyonlarında yer almaktadır. Bunlar 

tamamen mimari dekorasyon ya da el yapımı ürünlerdir.

Osmanlı dönemi sırasın-
da, bu dönemden kalan 

parçalardan da görüle-
bileceği gibi cam 
sanatı oldukça 
ilerlemiştir. Cam 

endüstrisi özel-
likle İstanbul’un 

fethinden sonra gelişim 
göstermiştir. Her bir zanaatkâr 

ve meslek grubu zanaatine ait 
ham madde temininden malzeme 
işlenişine, bitmiş ürünün şekli ve 
satış koşullarına kadar her konu 
ile ilgilenen bir sistem gelişmiştir. 
Sistem, ticaret ve zanaat üzerinde 
katı, disiplinli ve detaylı kurallardan 
oluşmuştur.

Kanıtlar Osmanlı cam endüstri-
sinin İstanbul merkezli geliştiğini 
göstermektedir. Kaynaklar, döne-
min başkentindeki Eyüp, Balat, 

Ayvansaray, Bakırköy, Beykoz, 
Paşabahçe, Çubuklu ve İncirköy 
mevkilerinde çok farklı çeşitlerde 
cam üretimi yapan cam atölyele-
rinin bulunduğunu göstermekte-
dir.

I. Mahmut döneminde Fransa’dan 
cam ustaları getirtildiği, Meh-
met Dede ismindeki bir Mevlevi 
Dervişi’nin III. Selim döneminde 

cam yapım tekniklerini öğren-
mek üzere İtalya’ya gönderildiği 
bilinmektedir. Söylenildiği üzere, 
söz konusu Mevlevi usta İstanbul 
Beykoz’da bir atölye açmıştır ve 
çalışmaları arasında en popüleri 
Çeşm-i Bülbül olmuştur. 
1899’da Saul Modiano adındaki 
bir Yahudi Levanten tarafından 
bugün eski Paşabahçe cam 
fabrikasının bulunduğu yerde 

‘’Fabbrica Vetrami di D. Modiano, 
Constantinople’’ etiketli ürünler 
üreten, 1902 yılı itibariyle 500 
kişiye iş imkânı sağlayan bir atölye 
kurulmuştur.

Cumhuriyet’in kuruluşu ile Türk 
cam endüstrisi yepyeni bir yön 
kazanmış ve 17 Şubat 1934’te 
diğer cam atölyelerine çok yakın 
bir yerde, Paşabahçe’de, Boğaz’ın 
yamaçlarında, meclis onayıyla ilk 
ulusal fabrika kurulmuştur. Türkiye 
İş Bankası tarafından “Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikaları A. Ş” adı ile ku-
rulan bu fabrikayı çeşitli tarzlarda 
cam üretimi yapan birçok başka 
şirket takip etmiştir.

Paşabahçe, özellikle kuruluş 
yıllarında ülkenin her yerinden 
çok sayıda cam ustasını bir araya 
toplamış ve Türk cam tarihi için 
önemli bir cam yapım merkezi 
haline gelmiştir. Bu dönemin en 
önemli cam işçileri arasında, özel-
likle serbest şekil verilmiş ürünleri 
ile tanınan Yusuf Görmüş yer 
almaktadır.

Geleneksel Türk cam ürünü, 
Çeşm-i Bülbül ya da Venedik 
biçimi ile üretilen Türk Filigranosu, 
Beykoz işi olarak da bilinir. Ben-
zer yüksek kaliteli ürünler halen 
Venedik’te Murano’da üretilmek-
tedir. Geleneksel Çeşm-i Bülbül 
dışında, Türk cam sanatının daha 
çok uygulamalı ya da dekoratif 
ürünler için uygun form ve tarzları 
benimsediği görülmekte, sera-
mik sanatından edinilmiş birçok 
formun özellikle baskın olduğu 
bilinmektedir.

Gülüzar ÇEVİK
Çini Hocası ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Her mahalleye bir aile sağlığı 
merkezi sözüyle yola çıkan 
Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, ilçeye bir 
aile sağlığı merkezinin daha 
kazandırıldığının müjdesini 
verdi. Merkez Mahallesi’nde 
hizmet verecek Doğa Aile 
Sağlığı Merkezi’nin inşaat 
çalışmaları başladı. Şehit 
Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı’nın 
yanında yükselen bina kısa 
süre sonra aile hekimleriyle 
hizmet vermeye başlayacak.

Yeni Merkezler Yolda  
2009 yılında bir poliklinik ve 5 
aile sağlığı merkezi olan Çek-
meköy’de devlet hastanesi de 
hizmete girmek üzere; aile sağlığı 
merkezlerinin sayısı 20’ye ulaştı. 
Mimar Sinan Mahallesi ve Çamlık 
Mahallesi’ne kazandırılacak yeni 
aile sağlığı merkezlerinin yanı 
sıra Nişantepe’deki merkezin de 
yenilenmesi planlanıyor.  
 

HİZMETE GİREN 
POLİKLİNİKLER
Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Bina tamamlanarak Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi yapılması için 
Sağlık Bakanlığı’na devredildi. 
35 diş ünitesinde 2 uzman diş 
hekimi, 35 diş hekimi ile hizmet 
veriyor.

Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Çekmeköy Polikliniği
Aile Hekimliği, Nöroloji, Psikiyatri 
ve Çocuk Psikiyatri alanlarında 
hizmet veriyor.

Toplum Sağlığı Merkezi
Bina tamamlanarak ilçe halkının 
sağlığı için hizmet veren Toplum 
Sağlığı Merkezi’ne tahsis edildi. 

MERKEZ MAHALLESİ’NE 
DOĞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Çekmeköy Belediyesi Merkez Mahallesi’nde 
Doğa Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımına başladı.

İTİRAF ETMEKTİR
SEVGİYİ 

SEVMEKTEN SONRA
En Büyük Mutluluk
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SİTEDE YAŞAM

İnci Evleri
Çekmeköy’ ün köklü sitelerinden, şehir 
merkezine yakınlığıyla, sessiz, sakin ve 
huzurlu bir ortam içerisinde olan Alemdağ 
İnci Evleri sitesindeyiz. Avantaj ve deza-
vantajlarıyla site hayatını konuşmak üzere 
site yöneticisi Mustafa Bulut’ la sitelere 
yönelik sohbetimiz…

   Mustafa Bulut’u tanıyabilir miyiz?
Öncelikle derginizde bize yer verdiğiniz için 
sitemiz adına teşekkürü bir borç bilirim. 1968 
yılında Trabzon Maçka’da doğdum. İlkokulu 
İstanbul’da okudum. Değişik işlerde çalıştım en 
son 1994-2015 arası büyükşehir belediyesinden 
emekli oldum evliyim, 4 erkek çocuk babasıyım.

   İnci Evleri ne zaman kuruldu? Kaç 
blok ve daireden oluşuyor?
İnci Evleri’nde 2004 yılında oturum 
başladı. Sitemiz 12 blok 208 daire’den 
oluşuyor.

   Kaç yıldır yönetimdesiniz? Yönetim 
ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Yönetime geçeli bir ay gibi kısa bir süre 
oldu. Yönetim ekibim iki denetim kurulu 
ve beş asil üyeden oluşmaktadır.

   Site işleri için ekip seçmede dikkat 
ettiğiniz hususlar nelerdir?
Personel seçiminde öncelikle görev 
bilinci ve ekip çalışmasına uyum sağla-
yacak kişileri seçmeye gayret ediyoruz. 

Çünkü sitemizde tam bir aile ortamı 
hakim. Bunların bozulmasını istemi-
yoruz.

   İnci evleri sakinleri için sosyal 
tesis mevcut mu?
Site içerisinde ailelerin ve çocukların 
yaz kış zamanlarını değerlendirecek 
kafeteryamız, açık yüzme havuzu-
muz, çocuk parkımız, açık alanda 
dinlenmek için yeşil alanlarımız ve 
futbol, basketbol sahamız var. 

   Site sakinlerinin bir araya 
toplanması için organizasyonlar 
gerçekleştiriliyor mu?
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Site sakinleri için organizasyon 
ve faaliyetlerimiz var. Haftanın iki 
günü el sanatları kursumuz var. 
Ayrıca “yaza merhaba” etkinlikle-
rimiz yapılmakta. Önümüzdeki 
dönemler için daha fazlasını da 
planlıyoruz. 

   Günümüzde sitelerin size göre en 
büyük eksiklikleri nelerdir?
Günümüz sitelerinde göze çarpan büyük 
eksiklikler, öncelikle komşuluk yok denecek kadar az. 
Sosyal ilişkilerin bozuk olması, toplu yaşam kültürüne 
uyum sağlayamamak gibi önekler verebilirim.

   Yeni bir site arayışı içinde olanlara
neler tavsiye edebilirsiniz?
Sitenin sadece teknik ve fiziki özellikleri, tercih 
edilmesi için yeterli değildir. Komşuluk ilişkileri ve site 
yönetimiyle diyologların ne düzeyde olduğunu ince-
leyip ondan sonra karar vermelerini tavsiye ederim.

   Gelişmekte olan Çekmeköy’ü 
nasıl buluyorsunuz?

İlçemiz konum olarak İstanbul’ 
un gözde yerleşim yerlerin-
den biri. Bölgemizden geçen 
2 transit yolun yoğunluğunu 
mümkün olduğu kadar şe-
hir merkezini etkilemeyecek 

doğaya zarar vermeyecek şekilde 
planlanmasını, belediye hizmetler-

inin daha etkili olabilmesi için gerekli 
planlarının daha sıkı ve itinalı uygulanması 

ve aşırı yapılaşmaya izin verilmemesi önem 
arz etmektedir.

Uluslararası arenada büyük 

ilgi gören ve geçtiğimiz iki 

yılda da  Cumhurbaşkanlığı 

himayelerine alınan Çekme-

köy Belediyesi’nin Ulusla-

rarası Kısa Film Yarışması'nın 

üçüncüsü için çalışmalar 

başladı. Bu yıl komşuluk te-

ması ile yapılacak yarışmanın 

jüri üyeleri de belli oldu.

Ön seçici kurul ve jüri üyeleri, 

Çekmeköy Belediye Başkanı 

Ahmet Poyraz’ın ev sahip-

liğinde İspinoz Sosyal Tesis-

leri’nde yapılan toplantıda 

bir araya geldi. Projenin yol 

haritasının şekillendirildiği 

toplantıya; Ferhat Eşsiz, Ad-

nan Erdoğan, Ahmet İma-

moviç, Mihriban Zeki, Betül 

Soysal Bozdoğan,  Burak 

Hakkı katıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı 

Ahmet Poyraz şunlar ifade 

etti: “Çekmeköy çok şükür 

hala komşuluk ilişkile-

rin devam ettiği bir ilçe. 

Bizim hala elinde tence-

reyle cenaze evine koşan, 

birbirine anahtar bırakan 

komşularımız var. Bir şehrin 

sadece ekonomik olarak 

değil sosyolojik olarak da 

gelişimini sağlamak bizim 

görevimiz. Biz de bu bilinçle 

hareket ediyor; mevcut 

yapıyı korumaya çalışıyor, 

kaybolduğunu gördüğümüz 

noktaları da yeniden dirilt-

meye çalışıyoruz. Hz Mu-

hammed’in ümmeti olarak 

‘Komşusu açken tok yatan 

bizden değildir’ Hadisi 

Şerif’ini hiçbir zaman unut-

mayan bir milletiz. Sadece 

birey olarak değil devlet 

olarak da komşularımıza el 

uzatıyoruz. Bu yıl bu ol-

gunun sinemacıların gözün-

den yansımasını almak ve 

kaybolmaya yüz tutan bazı 

duyguları gün yüzüne çıkar-

mayı hedefledik.”

3. ULUSLARARASI
KISA FİLM YARIŞMASI İÇİN

GERİ SAYIM BAŞLADI
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 15 
Ocak 2018 tarihinde işgücü istatis-
tiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye 
genelinde 15 yaş ve üstü kişilerde 
işsiz sayısı 2017 yılı Ekim döne-
minde geçen yılın aynı dönemine 
göre 360 bin kişi azalarak 3 mily-
on 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 

1,5 puanlık azalış ile %10,3 seviye-
sinde gerçekleşti. Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puan-
lık azalış ile %12,3 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı 1,9 puanlık azalış 
ile %19,3 olurken,15-64 yaş gru-
bunda bu oran 1,5 puanlık azalış 
ile %10,5 olarak gerçekleşti. İsti-
hdam edilenlerin sayısı 2017 yılı 
Ekim döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 378 
bin kişi artarak 28 milyon 645 bin 
kişi, istihdam oranı ise 1,4 puanlık 
artış ile %47,6 oldu. İşgücü 2017 
yılı Ekim döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 
18 bin kişi artarak 31 milyon 932 
bin kişi, işgücüne katılma oranı 
ise 0,7 puan artarak %53,1 olarak 
gerçekleşti. Yine TÜİK’in 11 Ocak 
2018 tarihinde açıklamış olduğu 
Dış Ticaret Endeksi verilerine göre 
ihracat birim değer endeksi Kasım 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre %4,2 arttı. Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve 
tütünde %4,6 azalırken, ham mad-
delerde (yakıt hariç) %0,2, yakıtlar-
da %24,8 ve imalat sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) %5,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
15 Ocak 2018 tarihinde işgücü 
istatistiklerini açıkladı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise 2017 
Ekim ayında 145,4 olan ihracat 
miktar endeksi %1,4 artarak, 2017 
Kasım ayında 147,4 oldu. Takvim 
etkilerinden arındırılmış seriye 
göre ise; 2016 Kasım ayında 143,1 
olan ihracat miktar endeksi %6,6 
artarak 2017 Kasım ayında 152,6 
oldu.

8 Ocak 2018 tarihinde TÜİK 
tarafından açıklanan Sanayi Üre-
tim Endeksi verilerine göre takvim 
etkisinden arındırılmış sanayinin 
alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde; 2017 yılı Kasım 
ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre %5,9, imalat 

sanayi sektörü endeksi %7,1 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksinin de %6,7 artmış 
olduğunu görüyoruz.

Tüm bu veriler ışığında ülkemizin 
ekonomisinde olumlu gelişme-
lerin varlığını bir kez daha görmek-
teyiz. Zaten Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ocak 
2018’de Paris’te Fransa Sanay-
ici ve İşadamları Derneği’nde iş 
dünyasının üst düzey temsilcile-
rine söylediği gibi Türkiye ekono-
misinin bu yılki %7.4’lük bir büyüme 
ile G-20 ve OECD ülkeleri arasında 
en hızlı büyüyen ekonomi olması 
pek de şaşırtıcı olmaması gerekir. 
Bu hızla devam edersek gerçekten 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. 

yılı olan 2023 yılında dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmemiz gayet doğal bir sonuç 
olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 
Ocak’ta Sincan’da Kazan Soda 
Elektrik Fabrikasının açılış 
töreninde de söylediği gibi Türkiye 
artık o eski Türkiye değil. AK Par-
ti’nin iktidara geldiğinde devraldığı 
23,5 milyar dolar IMF borcu, 2013 
yılında sıfırlanmakla kalmıyor IMF’e 
borç veren ülke durumuna 
geçiyoruz. 

15 Temmuz ve sonrasında yaşanılan 
saldırıların ekonomik ayağı çöker-
tildiği gibi üstüne üstlük böyle zor 
bir dönemde Ülkemiz 2016 sene-
sinde %3.2 bir büyüme kaydede-
biliyor. 2017 yılının ilk 10 ayında 1,5 
milyona yakın artış kaydeden, 157 
milyar dolarlık ihracat rakamına 
ulaşan, 30 milyona yakın turistle 
kayıpları telafi ettiğimiz dönemleri 
geçmişte bırakabilen, 150 milyar 
dolarlık döviz rezervine yaklaşmış 
olan bir Türkiye, artık o eski Türkiye 
değil. Artık dünya sahnesinde ye-
pyeni bir Türkiye var!

Mehmet DUMAN    
Ekonomi Yazarı



Mey biter saki kalır. Her renk solar haki 
kalır. İlim insanın cehlini alsa da hamurunda 
varsa eşeklik; baki kalır.

Dünyada ümit bir direktir.

Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.

Cana tamah etme can elbet geçicidir.

Zaman! Ah zaman! Hem dost hem düşman...

Varlık gam tuzağıdır, hür olmak yoklukladır.

Cesaret ve edep atalar mirasıdır.

Evlat can cevherine bedeldir; evlat bırakan ad 
bırakır.

Varlık Allah'a aittir. Gerisi hep hayal 
ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, 
bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte 
O'ndan ibaret imiş.

Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtu-
luş ve muştu ya bir başlangıç ve korkudur.

Fuzuli
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ekmeköy 3’ No’lu 112 
Acil Yardım İstasyonu 
Ömerli Mahallesi’nde 
açıldı. Acil Yardım 
İstasyonunun açılış 
törenine Çekmeköy 
Kaymakamı Cemal 

Hüsnü Kansız, Çekmeköy Bele-
diye Başkanı Ahmet Poyraz, AK 
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih 
Kırıcı, İlçe Sağlık Müdürü Suzan 
Sandıkçı, Mahalle Muhtarı Hüse-
yin Uygun, meclis üyeleri ve çok 
sayıda mahalle sakini katıldı.
Yapımını, çevre düzenlemesini ve 
tefrişatını Çekmeköy Belediye-
si’nin yaptığı 112 Acil Yardım İsta-
syonu Şile‘den Çekmeköy’e kadar 
olan bölgede hizmet verecek.

Bölge halkının ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelikte bir acil yardım 
istasyonun hizmete açıldığını be-
lirten Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz şöyle dedi: “Bele-
diye olarak sağlık yatırımlarına 
devam ediyoruz. Geçtiğimiz 
hafta Aydınlar Mahallemizde bir 
aile sağlığı merkezi açtık. İnşallah 
önümüzdeki haftalarda yapımını 
tamamladığımız, doktor ata-
malarını beklediğimiz Taşdelen 
ve Çamlık Mahallerimizde de 
yeni aile sağlığı merkezlerimizi 
açacağız.  3. Köprü yolunun da 
ilçemizden geçmesi sebebiyle 
bugün açacağımız istasyonu-
muzun önemi bir kat daha artmış 
oluyor. Bağlantı yolları ve köprü 
yolunda gerçekleşen kazalara 
müdahale için burası hayati bir 

konumda. Burada çalışacak 
personelimize çalışmaların-
da başarılar diliyorum. 112 Acil 
Yardım İstasyonumuz ilçemize 
hayırlı uğurlu olsun.”
Açılış töreninde selamlama 
konuşması yapan AK Parti Çek-
meköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, 
“Sağlık bizim en çok değer 
verdiğimiz ve başarılı olduğu-
muz konulardan bir tanesi. 15 
yıldır yaptığımız yatırımlar zaten 
ne  aşamaya geldiğimizi gösteri-
yor. Ben bugün bu merkezin 
açılışında emeği geçen başta 
Belediye Başkanımıza ve tüm 
çalışma arkadaşlarına teşekkür 
ediyorum. 112 Acil Yardım 
İstasyonumuz ilçemize hayırlı 
olsun” dedi.

Çekmeköy 
3 No’lu 
112 Acil 
Yardım 
İstasyonu 
Ömerli 
Mahallesi’nde 
hizmete 
açıldı

  ACİL YARDIM 
İSTASYONU

112

Haber

ÖMERLİ MAHALLESİ’NDE
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BAŞARI HİKAYELERİ İLE PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ

ARY OTOMOTİV
Kaliteli hizmet anlayışıyla otomo-
tiv sektöründe adından sıkça söz 
ettiren ARY Otomotiv firmasının 
sahibi Ali YILMAZ ile sohbetimiz;

Ali YILMAZ’ı tanıyabilir miyiz, 
okuyucularımız için kısaca kendi-
nizden bahseder misiniz?
1968 Trabzon Sürmene doğum-
luyum. Otomotiv sektörüne 2004 
yılında Skoda bayiliği ile başladım. 
2007 yılında aldığım FIAT bayiliği ile 
sektöre devam etmekteyim. Ayrıca 
grup bünyesinde inşaat sektöründe 
faaliyetim olmakla beraber oto 
kiralama ve 2.elde garantili satış 
yapmakta olduğumuz oto eksper 
bayiliği ve sigorta hizmetlerini ka-
liteli hizmet anlayışımız ve müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak 
sürdürmekteyim.

ARY Otomotiv firmasının kurulma 
ve günümüze ulaşma serüvenini 
paylaşır mısınız?
2007 yılında Türkiye’nin otomotiv 
sektöründe en büyük otomotiv 
markası Fiat bayiliği alınarak 2007 
yılında ARY Otomotiv kurulmuştur. 
10 yıldır Fiat bayiliği altında satış, 
servis 2.el oto eksper, yedek parça, 
hasar hizmetleri, sigorta ve oto 
kiralama olarak hizmet vermekteyiz.
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ARY olarak sadece otomotiv 
sektöründe mi faaliyet 
gösteriyorsunuz?
Ary Yapı ile inşaat 
sektöründe; Oto 
Eksper ile 2.el oto 
kiralama ve sigor-
ta hizmetlerinde 
faaliyet göster-
mekteyiz.

ARY Otomotiv’i 
diğer otomo-
tiv firmalarından 
ayıran temel özel-
likler nelerdir?
FIAT bayisi olarak öncelikle müşteri mem-
nuniyeti kalitemizi belirler. 7.500 m2 kapalı 
alana kurulu 3 S plazamızla satış, servis, yedek 
parça, sigorta, 2. el olarak eğitimli, tecrübeli ve 
uzman kadromuzla gelişmiş ekipman, aparat, 
arıza, teşhis ve onarım cihazlarıyla orijinal 
yedek parça ve 7/24 acil destek özellikleriyle 
ayrılabiliriz.

Satışa sunduğunuz markalar ve modeller 
hakkında bilgi verir misiniz?
Dünya devi olan FIAT markası adı altında 
hafif ticari ve binek 11 adet yerli 12 adet ithal 
olmak üzere sıfır araç, ayrıca oto eksper adı 
altında da her marka ve model kullanılmış araç satışı ile hizmet 
vermekteyiz. 

Türkiye’deki otomotiv sektörünü dünyaya 
kıyaslamanızı istesek?
Türkiye’nin, coğrafi konumu, kali-
teli insan gücü, zengin kaynakları 
ve en önemlisi dinamik ekonomisi-
yle model bir ülke olarak her geçen 
gün dünya sahnesindeki yerini 
güçlendirdiğini görüyoruz. Bu 
nedenle Türkiye, otomotiv pazarın-
da FIAT yetkili satıcısı/yetkili servisi 
ve oto eksper 2. el yetkili satıcısı 
olarak yatırımımızı kuvvetlendiriyor.

Dünyada bin kişiye 145, Türkiye'de 
135, AB'de 600 otomobil düşüyor. 
Bu rakamlar dikkate alındığında, 
otomotivde daha doyum noktasına 
ulaşılmadı. Nüfusun yapısı ve oto-

mobil sahibi olma isteği bir fırsat. 
Yani iç pazarda önemli bir potan-
siyel olması küresel markalar için 
cazibe ve bu cazibe üretimle fırsata 
dönüştürülebilir.

Bir aracın kaliteli ve güvenilir ol-
ması hangi bileşenlere bağlıdır? 

Aracı kaliteli ve güvenilir yapan 
özellikler sırasıyla; 

1. Üretimin yerli olması
2. Markanın gücü ve yaygınlığı
3. Garanti şartları
4. Güvenlik 
5.  Konfor 
6. Yakıt/Performans verimliliği 
7. Satış sonrası/yedek parça 

bulunabilirliği ve servis 
hizmeti ve servis ağı

8. İkinci el değeri

Röportaj



ARY Otomotiv’den araç sahibi 
olan müşterilerinize ne gibi ayrı-
calıklar sağlıyorsunuz?
 Satışta kredi avantajları, garan-
ti, sigorta hizmeti, satış son-
rasında uygun yedek parça ve 
bakım maliyet avantajları, acil 
yol yardım hizmeti, ikame araç 
hasar gördüğünde yol yardımı, 
mobilite ulaşım hizmeti ve servis 
filo müşterilerine özel indirimli 
anlaşmalar sunuyoruz.

Müşteri memnuniyetini ölçme 
ve artırmayla ilgili çalışmalar 
yapıyor musunuz? 
FIAT markasının sağladığı ayrı-
calıkların yanı sıra, kullanmış 
olduğumuz yazılımlarla verilen 
hizmetten hemen sonra müşteri 
araması yapılarak memnuni-
yeti derecelendirme, toplamış 
olduğumuz müşteri verileri ile 
müşteriye özel olan her ayrı-
calıktan haberdar etme imkânı 

sağlıyoruz. Örneğin 35 - 45 yaş 
aralığındaki erkek müşteri-
lere FIAT EGEA kampanya bil-
gilendirmesi ya da mobilyacı 
müşterilerimize hafif ticari araç 
kampanyası yapabiliyoruz. Satış 
sonrası hizmetlerde de aynı veri 
madenciliğini uygulayabiliyoruz. 
Sağlık personeli olan müşterile-
rimize serviste çeşitli indirimler 
veya hediyelerle hizmet verebili-
yoruz.

ARY kurumunun uzun ve 
kısa vadeli planları neler?
 Marka içerisinde müşteri 
memnuniyetini en üst 
seviyeye çekerek araç bu-
lunurluğunda müşteriye en 
iyi hizmeti sağlamayı ve yıl 
içerisinde çeşitli kampanya ve 
aktivitelerle Ary Otomotiv al-
gısını yükseltmeyi planlıyoruz. 
Ümraniye-Çekmeköy ve Şile 
bölgesinde 2. bir otomotiv 
markası almanın yanı sıra 
diğer markalarla rekabette 
önde bulunmak öncelikli 
hedeflerimiz.

Araç alırken aynı marka ve model 
olan araçların zaman zaman fiyat-
larının değiştiğine şahit oluyoruz. 
Neler araçların fiyatlarında artışa se-
bep oluyor? Bu bağlamda araç satın 
almanın doğru bir zamanı var mıdır? 
 Araç fiyatları dövizdeki dalgalanmaya 
ve vergi oranlarındaki artışlara bağlı 
olarak iniş çıkış göstermektedir. Fiat 
markasında yerli üretim ağırlıkta 
olduğundan yılın her döneminde uy-
gun fiyat, kampanya ve kredi avanta-
jları sunulmaktadır.

Röportaj: İrem Mert

Röportaj Röportaj
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Bahreyn Tenis Milli Takımı Davis Cup Finalleri 
İçin Çekmeköy Özgecan Arslan Spor Tesis-
leri’nde antrenman yapıyor.

Bahreyn Tenis Milli Takımı  tenisin ülkeler düzeyindeki 
şampiyonası Davis Cup Finalleri’ne Çekmeköy Bele-
diyesi Özgecan Arslan Spor Tesisleri’nde hazırlanıyor. 
Açık ve kapalı tenis kortlarının bulunduğu Özgecan 
Arslan Spor Tesisleri’nde yoğun bir tempo içinde 
çalışan Bahreynli tenisçilerin yanısıra, formda kalmak 
isteyen  Rus ve Kanadalı kadın tenisçiler de antren-
man için Çekmeköy’ü tercih ettiler.

Bir İşadamı, iki Katil ve tamamiyle geçirdiği talihsiz bir gecenin ardından tam 
da bu bozuk ortamın ortasına düşen bir Kadın’ın hikayesidir. Mafya, katil ve 
sıradan insanı bir araya getiren oyun, bize farklı bir pencereden “İnsan’ı” an-
lama imkanı sunuyor.

18
ŞUBAT

PAZAR
SAAT: 20.00
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KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

YETİŞKİN TİYATROSU



?BUNLARI 
BİLİYOR 

MUSUNUZ

Bakır kaplarınızı ketçapla 
ovalarsanız tertemiz olacak 
ve parlayacaktır.

Piramitlerin 
inşa edildiği 
günlerde 
mamutlar 
hala hayat-
taydılar.

Orman yangınları 
yokuş yukarı daha 

hızlı yayılır.

Camı sileceğiniz suyun içerisine 
kremsiz şampuan dökerseniz, camı 
temizlemeniz kolaylaşacaktır.

Çok fazla 
yemek yerseniz, 

duyma 
kaliteniz 

bozulacaktır.

Duşakabinlerin su lekesini 
çıkarmak için bulaşık makinesi 
parlatıcısı oldukça etkili bir 
yöntemdir.

İki gözünüz var 
ve her biri 130 
milyon görme 
siniri hücresin-
den oluşuyor. Ve 
her bir hücrenin 
içinde 100 tril-
yon atom olduğu 
düşünüldüğünde 
bu sayı evrendeki 
tüm yıldızların 
sayısından bile 
daha fazla...

Derin sularda 180 balık türü hiç 
ışık yüzü görmeden büyür ve 
yaşamını sürdürür.

Bir insanın beynindeki hafıza 
merkezi bir mercimeğin yarısı 
kadardır. 

Tozunu aldığınız 
eşyanın üzerine çok 
az miktarda vazelin 
sürerseniz, eşyanın 
tozlanmasını gecik-
tirirsiniz. 
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 

vatandaşla birlikte yönetim ilkesi kapsamında 

site yöneticileri ile istişarelere devam 

ediyor.  Başkan Poyraz,  Nikâh Sarayı 7 Tepe 

Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada bu 

hafta;  Kirazlıdere, Soğukpınar, Aydınlar, 

Cumhuriyet, Alemdağ, Çatalmeşe, Nişantepe 

ve Ekşioğlu Mahalleleri’ndeki sitelerin 

başkanlarıyla bir araya geldi.

 Yaşayanların gözünden mahalleleri dinleyen 

Başkan Poyraz, yapımına başlanan ve planlanan 

projeler hakkında bilgi verdi. 

SİTE YÖNETİCİLERİ İLE
Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Cuma sabahları 
site yöneticileri ile görüşmelere 
devam ediyor.

Buluşma
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Günümüzde çocuk felci, Afrika ve 
Asya’nın bazı bölgelerinde salgın 
hastalık durumunda. Bir zamanların 
en tehlikeli hastalığının, şimdi az sayı-
da ülkede etkin olmasını sağlayan kişi 
ABD’li doktor ve biyolog Jonas Salk. 
Ünlü “Eğer bütün böcekler dünyadan 
yok olacak olsaydı, 50 yıl içerisinde 
dünyada hayat sona ererdi. Eğer in-
sanoğlu dünyadan yok olsaydı, 50 yıl 
içerisinde bütün yaşam kendini yeni-
ler ve gelişirdi” sözünün sahibi bilim 
insanı.
Salk, yoksul bir göçmen ailenin 
çocuğu olarak doğdu. Babası bir tek-
stil işçisiydi. Salk devlet okullarında 
ve New York Şehir Koleji’nde eği-
tim gördü. 1939 yılında tıp eğitimini 
tamamladı. II. Dünya Savaşı boyun-
ca ABD kuvvetleri için grip aşısı 
geliştirmeye çalıştı.
1947 yılında Pittsburgh Üniversite-
si’nde görevli olan Salk, grip aşısı 
çalışmasındaki bulgularını, çocuk fel-
ci için geliştirdiği bir aşının çalışma-
larıyla birleştirdi. Çocuk felci virüsü, 
virüse yakalananların %5’i ila %10’u 
arasında ölümcül etki gösteriyordu. 
Diğerlerini ise sakat bırakıyor ya da 
kol ve bacaklarda işlev yetersizliğine 
yol açıyordu. 1952 yılında çocuk felci 
ile ilgili korkunç sonuçlar ortaya çıktı. 
Sadece o yıl ABD’de 3 bin çocuk bu 
hastalık nedeniyle öldü, 55 bin çocuk 
da sakat kaldı.
O dönemdeki yaygın görüş ölü 
virüsler ile aşı üretilemeyeceği 
yönündeydi. Ancak Salk, pek çok bilim 
insanının görüşlerinin aksi yönünde, 
ölü bir virüs aşısı üzerinde çalışıyordu. 
1952 yılında formoldehid kullanarak 
virüsü etkisizleştirmeyi ve geliştirdiği 
aşı sayesinde virüsü taşıyan kişilerin 
çocuk felci virüsüne bağışıklık kazan-
masını sağladı. Aşı önceleri maymun-
lar üzerinde denendikten sonra 12 
Nisan 1955’te güvenli ve etkili olduğu 
açıklandı ve hastalar üzerinde uygu-
lanmaya başlandı. Salk, aşıyı ailesi, 
çalışanları, diğer gönüllüler ve kendi-
si üzerinde de kullandı. 1969 yılına 
gelindiğinde ABD’de hastalıktan hiç 
kimsenin ölmediği rapor edildi. Bu tıp 
tarihinin en büyük zaferlerinden 
biriydi.
Salk, çocuk felci salgınının doruk 
noktasında olduğu sırada bulduğu 
aşıya patent almayı reddederek 7 mil-

yar doları elinin tersiyle bir 
kenara itti ve bu sayede 
aşının son sürat seri üre-
time girmesini sağlayarak 
milyonlarca çocuğu ömür 
boyu sakat kalmaktan 
kurtardı.

Sovyetler Birliği, 
uzaya ilk insanı 
gönderdi. 
Vostok 1 modülü 
ile uzay yörünges-
ine çıkma projesi için 
20’ye yakın kozmonot 
düşünülmüştü. Görev yaklaşırken, bu 
kozmonotların sayısını 2’ye indirildi: 
German Titov ve Yuri Gagarin. İkisi 
de genç, başarılı pilotlardı. Ancak bu 
görev için, daha sıcak bir imajı olan 
Yuri Gagarin isminde karar kılındı. Bu 
seçimde Gagarin’in köylü bir aileden 
yetişmiş olmasının da 
etkili olduğu söylenir. 
Gagarin, son ana kadar 
ailesine ‘tarihe geçecek 
yolculuğu’ söylemedi, çok 
riskli olduğunu biliyordu.
SSCB uzay roketlerinin 
baş tasarımcısı Sergey 
Korolyov, kalkışı bekleyen
 Yuri Gagarin’e son 
çağrısını gönderdi: ‘Bi-
razdan kalkış başlayacak.’ 
Yuri Gagarin, kapsülünde 
bulunan kamera ile TV 
ekranlarına yanıt verdi: 
“Anlaşıldı. İyi hissediyo-
rum, moralim yerinde. 
Gitmeye hazırım.” Ve 108 
dakikalık, dünyanın ilk 
başarılı ‘uzay yolculuğu’ 
başladı. Dünya yörünge-
sinde turunu tamamladı. Görevde 
hiçbir problem yoktu, Yuri Gagarin, 
sürekli olarak uzay üssüyle iletişim 
halindeydi. Ancak hizmet modülü 
ile iniş modülünün ayrılması için 
emir verilmesinin ardından, modüller 
ayrılmadı. Kablolar sıkışmıştı... Kapsül 
bir süre dönmeye başladı. Gagarin 
kapsülle birlikte irtifa kaybederken 
paraşütünü açtı ve SSCB toprakları-
na indi. Bir anne ve çocuğu tarafın-
dan fark edilen Gagarin, Moskova’yla 
görüşmek için bu aileden telefon 
istedi ve müjdeli haber başkente gitti. 
Görev tamamlanmıştı!

Artık dünya tarihine geçen 
bir isim olmuştu. Bir süre eğitim 
uçuşlarına dahi katılmasına izin ver-
ilmedi, SSCB, ‘ulusal başarı’ Yuri 
Gagarin’e bir şey olmasını istemiy-
ordu. Ancak Gagarin, tekrar savaş pi-
lotu olmak için rutin eğitim uçuşları 
yapıyordu, son uçuşunda eğitmeni ile 

birlikte hayatını 
kaybetti.  Yuri 
G a g a r i n ’ i n 
ölümü son-
rasında devlet 
gizlilik kararı 
aldı ve o gün 
yaşananlar bir 
sır oldu. Olayın 
üzerinden 50 
yıl geçmesine 
rağmen farklı 
iddialar bugün 
hala gündem-
de. Aynı gün 
farklı bir uçağın, 
Gagarin’in bu-
lunduğu MIG-15 
eğitim uçağını 
d ü ş ü r d ü ğ ü n e 
yönelik de iddi-

alar var.
21 Nisan 1961’de Time dergisinde 
‘Man in Space’ (uzaydaki adam) başlığı 
ile kapakta yer almasına rağmen 
zamanın Sovyet Bloku karşıtı ülkel-
erinde, bugün bile hala Yuri Gagarin 
geri planda kalmış durumda. Uzay 
aracı şu anda Rusya RKK 
Energiya Müzesi’nde, diğer uzay 
araçları ile birlikte sergileniyor. Birçok 
farklı ülkelerde Gagarin adına anıt-
lar da var. Dünya uzay partisi olarak 
da geçen ‘Yuri’s Night’ etkinlikleri, 12 
Nisan günü dünyanın farklı bölgel-
erinde kutlanıyor.

TEKNOLOJİ
İNKÂR ET, 
DÜNYA 
DÖNMÜYOR!

‘’Ya İncil ya da bilim’’
Galilei'nin yaşadığı çağda, Güneş sistemi konusunda 
tartışmalar yaşanıyordu. Dünya'yı evrenin merkezine koyan 
(dünya merkezcilik) anlayış Kilise tarafından benimsenmiş ve 
yaklaşık 1400 yıl boyunca resmi görüş olarak varlığını koru-
muştu. Ancak Polonyalı Kopernik 1530 yılında tamamladığı, 
"De Revolutionibus" adlı çalışmasıyla Dünya’nın günde bir kez 
kendi ekseni etrafında, yılda bir kez de Güneşin çevresinde 
döndüğü yaklaşımını getirdi. Kilise'nin bütün öğretilerini al-
tüst eden bu yaklaşımı Galilei de destekledi.
Galileo'nun güneş 
merkezciliği fiziksel bir gerçek 
olarak kabul etmesi yasaktı ve 
Papa'ya karşı gelmek tehlikeli 
bir işti. İncil'deki bazı kısım-
lar dünya merkezci teorileri 
destekliyordu.

“Ama yine de dönüyor”
Papa, 1616'da Galileo'ya güneş 
merkezcilikten vazgeçme ve 
bu konuda hiçbir şey söyleyip 
yazmama emri verdi. Galileo 
on yıl boyunca tartışmalardan 
uzak durdu. Ancak 1623'te 
bu konuda kitap yazma projesini arkadaşı ve hayranı olan 
Kardinal Maffeo Barberini'nin teşviki ile yeniden canlandı. 
Galileo'nun kitabı, “İki Ana Dünya Sistemi Üzerine Diyalog” 
1632'de basıldı. Güneş merkezcilik konusundaki çalışmaların 
yer aldığı bu kitap büyük yankı yaptı.
Galileo’nun kitabı dünya merkezciliğe bir saldırı ve Koper-
nikçiliğin savunması gibi gözünüyordu. Ayrıca Papa'nın sö-
zlerini kitaptaki bir karakterin ağzından yazarak onu sinir-
lendirmişti. Papa bu olayı affetmedi.

Galileo Roma'ya savunma yapmaya çağrıldı. Duruşması 
boyunca 1616'dan beri sözünü tutarak yasaklı fikirlerin 
hiçbirini savunmadığını ancak Diyalog'u okuyan birinin 
bunun Kopernik savunması olduğunu düşünebileceğini 
söyledi. 1633’ün 21 Haziran günü Engizisyon mahkemesi 
önünde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı. 
Ancak işkence tehdidi altında bile savunmasını sürdürdü. 
Hatta bir rivayete göre Galileo önce teorisini yalanlamış, 
sonra “Ama yine de dönüyor” demişti.

Modern fiziğin babası
Engizisyon'un hükmü 22 Hazi-
ran günü verildi ve Galileo tüm 
hayatını ev hapsinde geçirdi. 
Ev hapsindeyken en başarılı 
çalışmalarından biri olan 'İki 
Yeni Bilim’i yazdı. Burada kırk 
yıl öncesinde yaptığı çalışma-
lara yer verdi ve kinematik ile 
maddelerin kuvveti üzerine 
açıklamalar yaptı. Bu kitap yüz-
lerce yıl sonra Albert Einstein 
tarafından övüldü. Çalışmaları 
için Galileo'ya “modern fiziğin 
babası” adı verildi. 1638'de 

tamamen kör olduğunda tıbbi müdahale için Floransa'ya 
gitmesine izin verildi.
8 Ocak 1642'de, 77 yaşındayken ateş ve kalp çarpıntısı nede-
niyle hayatını kaybetti. Anısına mermerden bir mozole yapıl-
mak istense de bu planlar Kilise tarafından Galileo'nun kaf-
irliği öne sürülerek reddedildi. Bazilika'nın koridorlarından 
birinde küçük bir odaya gömüldü.
Ancak bir zamanlar Galilei'yi yargılayan Kilise bugün Dün-
ya'nın Güneş'in etrafında döndüğü gerçeğini kabul etmiş 
durumda.

385 yıl önce, Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde 
dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkâra zorlandı.
Dünyaca ünlü astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve mate-
matikçi Galileo Galilei, hem Aristoteles’in dünya merkez-
ci akımından hem de Kutsal Kitap'tan şüphe duymuş, Orta 
Çağ'daki bilim anlayışında devrim yaratmış, “gözlemsel as-
tronominin babası”, “modern fiziğin babası” ve “bilimin ba-
bası” gibi isimlerle anılmıştı.
Mekanik bilimi, mercekler ve astronomiyle ilgilendi ve birçok 
icat yaptı. 1609'da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak 
daha üstün teleskoplar geliştirdi ve uzay hakkında daha önce 
hiç yapılamamış gözlemler yaptı. Gözlemsel astronomiye 
katkıları arasında Venüs'ün evrelerinin teleskopik kanıtı, Jüpi-
ter'in en büyük dört uydusunun keşfi, güneş lekelerinin 

gözlemi ve 
analizi bu-
lunuyor. Galilei ayrıca uygulamalı bilim ve teknoloji alanında 
da çalıştı, geliştirilmiş askeri bir pusula ve birçok alet icat etti.  
25 yaşındayken matematik profesörü olan Galilei, İtalya'nın 
önde gelen matematikçilerinden biriydi.

TARİHTE ÇAĞ DEĞİŞTİREN 
’İLK’LER
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ekmeköy Belediyesi’nin 
Ekim 2017’de Milli Eği-

tim Bakanlığı’na devrettiği 
arsada yapılması planlanan 

engelliler okulu için yapım 
protokolü imzalandı.

Çekmeköy Belediyesi’nin Merkez 
Mahallesi’nde engelliler okulu 
yapımı için başlattığı çalışmalar hız 
kazandı. Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Ekim ayında beledi-
ye tarafından bakanlığa devredilen 
arsada 16 derslikli bina yapımı için 
hayırsever iş adamı ile birlikte hareket 
edeceklerini belirtti. 

Çekmeköy Belediyesi’nde 
gerçekleştirilen protokol imza 
töreninde Çekmeköy Kaymakamı 
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, 
ONBO Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 
temsilcileri imza attı.

İmzalanan protokole Merkez Ma-
hallesi 148. Ada 15/16 sayılı parselde-
ki mülkiyeti Çekmeköy Belediyesi’ne 
ait olan 3 bin 280 m’lik alanda en-
gelli çocukların eğitim alabileceği 16 
derslikli okul yapılacak. ONBO Eğitim 
ve Kültür Vakfı’nın yapım masraflarını 
üstlenerek bağışçı olduğu okulun 
Perihan-Osman Nuri Boyacıoğlu 
adıyla hizmet vermesi planlanıyor.

ENGELSİZ OKUL İÇİN

GERİ SAYIM BAŞLADI
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KIZIMA 

Bu dünya geçit yeri 
Çift kapılı han kızım
Kurulduğundan beri
Geçiyor kervan kızım

Gençlik bahar gibidir
Emeksiz meyve verir
Bunun kadrini bilir
Sahibi irfan kızım

Akıl gençlik ve sıhhat
Büyük devlet hakikat
Elde iken bu fırsat
Ukbayı kazan kızım

Bizden evvel gelenler
Gittiler birer birer
Gelen gidermiş meğer 
Ölürmüş doğan kızım

İnsan ömrü muazzez
Geçen gün geri gelmez
Allah aşığı ölmez
Ebedi inan kızım

Aleme ibretle bak
Gafillerden dur uzak
Alnı açık kalbi pak
Olmalı insan kızım

Bir şeyden etme nefret
Hepsinde var bi hikmet
Hoş görmeye gayret et 
Eyleme isyan kızım

Bir gölgedir bu alem
Her şeyin sonu adem
Tefekkür et dem be dem
Unutma aman kızım

Olma dünya talibi
Bu his öldürür kalbi
Tekdir mülkün sahibi
O’nundur cihan kızım

Veysel Öksüz

Veysel Öksüz'ün görmüşüz
Yâre dert, ağyâre dermân çok görmüşüz
Mest olur yâdıyla yârân, özge demler görmüşüz
"Hayli şeb encümden efzûn câm-ı cemler görmüşüz
Bezm-i Cemden sonra subh-i muhteşemler görmüşüz"

Seyre dalmış gül görüp gülşende lâl olmuş hezâr
Besteler nakletti hûblar meclisinden rûzigâr
Teşnedir bir lâhza ayrılmaz çemenden cûy-i bâr
"Hüsn ü Aşk iklîminin feyziyle sermest-i bahâr
Reng ü bûy eksilmeyen bâğ-ı İremler görmüşüz"

Binde birdir şimdi dilden yâr için zâr eyleyen
Kendisin inkâr eder hep aşkı inkâr eyleyen
Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen
"Meyle Hâfız, neyle Mevlânâ’yı tezkâr eyleyen
Pür-terennüm kişver-i Rûm ü Acemler görmüşüz"

Duymuşuz gurbette sessiz canhırâş feryâdlar
Zâhiren şen, bâtınen âh eyleyen nâ-şâdlar
Çâresizlikden içip berbâd olan âbâdlar
"Şûh Şîrinler yüzünden dağ delen Ferhâdlar
Aslıhanlardan yanan âşık Keremler görmüşüz"

Gül niyaz eylerse âşık andelîb olmaz mı lâl
Keşf-i esrâr eylemek ey dil mehabbetsiz muhâl
Aşkı anlatmazsa Öksüz, bunca tahmîs kîl ü kâl
"Zikre lâyık bahsi ancak zevkıdır ömrün Kemâl
Gerçi tâli’den nihâyetsiz sitemler görmüşüz"

ŞAİR: Yahya KEMAL
TAHMÎS: Veysel ÖKSÜZ

Şahsına münhasır. 

Onun adı anıldığında kulaklara, kalbimizde 
değen ilk duygu Mevlana'ya olan aşkıdır...

Divan Edebiyatı denildiğinde bir tın sesine bile 
ruh verebilecek niteliğin sahibi... Bir yanı kısa 
sürede bitirmek zorunda kaldığı eğitim hayatı, 
bir yanı da içinde yanan tutuşan vazgeçilmez 
edebiyat ve tasavvuf aşkı ile yanmaktadır. Öyle 
bir aşk olmalı ki; mesnevi ilmini on kez okuyup, 
her kelimesini tecelli ettirip yetinmeyerek El-
malı'nın  tefsirini de dört kez okuyarak bu ateşe 
ilham katmıştır. 

Kendisinden geriye savunduğu bir şey kalmıştır. 
Şu ki; - gelenek gelene-ek kalıcılığını hem ha-
yatında tatbik edip hem de bizlere kadar aktar-
mayı başarmıştır. 

Bununla birlikte edebiyata da geçmişi, günü ve 
geleceğiyle aynı hassaslıkta bağlı biridir. Kendi-
si; en çok merhum üstadın tahmis için seçtiği 
Yahya Kemal'in bir gazeli ile tanınmaktadır. 
Konya'nın anlam bulan maneviyatını olduğu 
gibi bizlere aktarmıştır. Bıraktığı eserler binlerce 
mektepliyi cebinden çıkaracak cinsten...

Sözün özü o dur ki; bu güzel eserler, kelam-
lar dile kalmadan biz yeni nesillerin tanıyıp her 
daim yaşatmamız umudu ile...

Oyuncaktır mal para
Gönül verme onlara
Durma Allah’ı ara
Bulur arayan kızım

Olacak neyse olur
Her şey yerini bulur
İnananlar kurtulur
Kederden gamdan kızım

Kalbe hiç koyma keder
Hak aşkını kıl rehber
Allah her zaman eder 
Bizi imtihan kızım

Taklit etme kimseyi
Bilerek yap her şeyi
Unutma hiç gayeyi
Bir an bir zaman kızım

Şekle hiç verme değer
Manaya eyle sefer
Hak indinde muteber
Olan şey iman kızım

Hiç kimseye tutma kin
Ne incit ne de incin
İyilik yap HAK için
Buldukça imkan kızım

Tok gönüllü, tok gözlü
Manalı,güzel sözlü
Her zaman güleryüzlü
Olur Müslüman kızım

Dinleme boş kelamı
Bil helali, haramı
İyi anla islamı
Geçmeden devran kızım

Mesneviyi çok oku
Kur’anın bir şerhi bu
Manada yok hududu
Hak dostu yazan kızım
...
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Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Kremalı Mantar 
Soslu Penne 
Makarna

Kremalı mantar sosu için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 300 
gram mantar, 1 paket krema, yarım su bardağı süt, 4 yaprak 
fesleğen, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze 
çekilmiş tane karabiber, 1 su bardağı su. Servis ederken 
kullanılmak üzere 4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan 
peyniri.

Yapılışı:

Tuz ve zeytinyağını ekleyerek 8 bardak kaynar suda 10-
12 dakika kadar makarnayı haşlayın. Sosu hazırlamak için 
mantarları temizleyin, sarımsakları ezin ve fesleğen yaprak-
larını incecik doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırın. Lez-
zetlerini vermesi için ezilmiş bütün halde olan sarımsakları, 
zeytinyağında bir dakika kadar soteledikten sonra çıkartın. 
Dilimlenmiş mantarları ekleyin ve sulanmaması için; yüksek 
ateşte 3- 4 dakika kadar soteleyin. Sote mantarlara, krema 
ve kıyılmış fesleğenleri de ekledikten sonra sosu 2 dakika 
kadar kısık ateşte kaynatın. Haşlanan ve suyunu süzdüğünüz 
penne makarnayı bekletmeden sos tenceresine aktarın ve 
karıştırın. Kalan tereyağı, süt, su, tuz ve taze çekilmiş tane 
karabiberi de ekledikten sonra makarnayı sosu ile 2 daki-
ka daha pişirin. Kremanın katılaşmaması için sıcak olarak 
bekletmeden, parmesan peyniri ilavesi ile servis edin. Makar-
nayı en yakın arkadaşı bilen tüm sevdiklerinizle paylaşın.

Malzemeleri

•	 1 paket penne makarna, 
•	 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 
•	 8 su bardağı su 
•	 1 çay kaşığı tuz.

Krep hamuru için: 

2 adet yumurta, 1 su bardağı su, yarım su 
bardağı süt, 5 yemek kaşığı un, yarım yemek 
kaşığı ayçiçek yağı, 1/4 çay kaşığı tuz ve krepleri 
pişirmek için 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı.

Krep kanepelerin iç harcı için:

150 gram somon füme, 200 gram labne peyniri, 
4 dal maydanoz, 8 adet frenk soğanı, 1/4 çay 
kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Un ile şekeri bir tencereye alıp üzerine yavaşça 
sütü ekleyelim. Karışım tamamen pürüzsüz 
oluncaya kadar karıştıralım ve ocağa alalım. 
Kaynayıncaya kadar ateşte karıştırmaya devam 
edelim. Vanilya ekleyip ocaktan alalım. Soğu-
yan muhallebiye toz şanti ekleyip mikser ile çır-
palım. Kuplara dökülen tatlının üzerine çikolata 
veya isteğe göre meyveli sos gezdirelim. Üzeri 
için istediğiniz şekerlemeyi kullanabilirsiniz. 
Afiyet olsun.

Malzemeler

1 litre süt, 1 paket vanilya, 1 paket toz 
şanti, 1 su bardağı un, 1 su bardağı 
şeker ve üzeri için çikolata sos.

Hazırlanışı

Kupta Çikolata 
Soslu Muhallebi

Hazırlanışı

Krep hamurunu hazırlamak için; yumurtaları derin 
bir karıştırma kabına alın. Az bir miktar ayçiçek yağı, 
oda sıcaklığında su ve süt ilavesiyle çırpın. Un ve 
tuzu ekleyerek karışımı pürüzsüz bir hal alana kadar 
bir mikser yardımıyla karıştırın. Krep tavasını ayçiçek 
yağıyla yağladıktan sonra yağın fazlasını kağıt bir 
havlu yardımıyla alın. Ocağa aldığınız ve kızdırdığınız 
tavaya bir kepçe kadar krep harcını boşaltın ve tavayı 
hızlıca hareket ettirerek krep hamurunun ince bir 
şekilde yayılmasını sağlayın. Yaklaşık 1 dakika sonra 
renk alıp, üzeri göz göz olmaya başlayan krebi, geniş 
bir spatula yardımıyla ters çevirerek diğer yüzünü de 
aynı şekilde pişirin. Aralarda kağıt havluyla yağladığınız 
teflon tavada hazırladığınız krep harcı bitene kadar 
aynı işlemi uygulayarak tüm krepleri pişirin. Servis 
tabağına aldığınız krepleri, soğumamaları için üst üste 

dizip, üzerlerine bir kapak kapatarak bekletin. Kreple-
rin iç dolgusunu hazırlamak için; maydanoz ve frenk 
soğanlarını incecik kıyın. Küçük bir kapta labne pey-
niri, kıyılmış yeşillikler ve taze çekilmiş tane karabiberi 
bir çatal yardımıyla karıştırın. Somon fümeyi yaprak 
halinde açın. Tek tek mutfak tezgahı üzerine aldığınız 
kreplere öncelikle ince bir kat halinde labne peynirli 
harçtan sürün, somon füme dilimlerini yerleştirin ve 
rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi tüm kreplere uygu-
layın. Peynirli ve somonlu iç harcıyla buluşan krep 
kanepeleri, halka halka dilimledikten sonra açılma-
ması için kürdan yardımıyla tutturup servis tabağına 
dizin. Davet sofralarına yakışır lezzette hazırladığınız 
kanepeleri, bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın. 
Afiyet olsun…

Krep Kanepe
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GELECEK 
GENÇLERİN ELİNDE 

ŞEKİLLENECEK
ADNAN MENDERES
EĞİTİM MERKEZİ

‘’Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz’’ 
sloganıyla yola çıkan Çekmeköy Bele-
diyesi, ilçemizi bir ‘’Eğitim Vadisi’’ haline 
getirme yolunda çalışmalarına devam 
ediyor. Çekmeköylü ilkokul ve orta-
okul öğrencilerimizin eğitimine destek 
vermek amacıyla hizmete sunulan Test 
Çözüm Merkezlerinde her yıl binlerce 
öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilere 
test bazında konu anlatımlı kaynakların 
da sunulduğu Test Çözüm Merkezleri, 
nitelikli bir eğitim anlayışla yoluna de-
vam ediyor. Peki, bu kurumlarda eğitim 
alan öğrenciler ne düşünüyor?

 Test Çözüm 
Merkezi’ne gelmeye 
başladığımdan beri 
derslerde ve sınavlar-
da zorlanmıyorum. 
Büyüyünce inşaat 
mühendisi olmak 
istiyorum.  Buraya 
bir arkadaşım geli-
yordu, ben de onun 
tavsiyesiyle geldim. 
Aldığımız eğitimden 
çok memnunum.

Zeynep Yolal
13 Yaşında

Rümeysa Tuncer
14 Yaşında

8. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlarım ve 
ailem TEÇÖM’e gelmemi iste-
di. Dersleri daha iyi anlamak ve 
sınavlara hazırlanmak için buraya 
gelmeye ihtiyacım vardı. Derslere 
düzenli olarak gelmeye başladıktan 
sonra okuldaki notlarım yükseldi. 
İleride hemşire olmak istiyorum.

TEÇÖM’e 
ilk kez bu yıl gel-

dim. Buraya geldikten 
sonra derslerimde iyileşme 

oldu. Bu merkezde yapamadığım 
soruları öğretmenlerime sorma 
şansımız oluyor. Önümüzde-

ki yıl da Test Çözüm 
Merkezi’ne gelmek is-

tiyorum. 

Barış Uğur
13 yaşında

Buraya arkadaşımla birlikte kayıt yaptırdım. İlkokul öğret-
menimi çok sevdiğim ve ondan çok etkilendiğim için 
büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. TEÇÖM’e gelmek der-
slerimde büyük kolaylık sağladı. Hayallerime ulaşmak için Test 
Çözüm Merkezi’nin güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 

Melike Coşkun
13 Yaşında

Burası benim için 
çok faydalandığım 
bir eğitim-öğretim 
yeri oldu. Dersleri-
miz yıllar geçtikçe 
zor hale geliyor. 
Zorlaşan dersleri 
anlamak için ek 
kaynağa ve desteğe 
ihtiyaç duyuyoruz. 
TEÇÖM bu nokta-
da devreye giriyor. 
Doktor olmak isti-
yorum. Bu hedefimi 
gerçekleştirme 
noktasında 
Teçöm’ün katkısı 
çok büyük.

Selin Uzun
13 Yaşında

Beyza Sena Ergün
13 Yaşında

Muhammet 
Ali Fırat

13 Yaşında

TEÇÖM’ü 
buraya gelen ve 

buradan çok fayda gören 
bir arkadaşım sayesinde 

öğrendim. 7. sınıfa gidiyorum. 
Normalde test çözmeyi pek sevmi-
yorum. Buraya geldiğimde hem test 

çözmüş oluyorum hem de sınav 
öncesi bir hazırlık olmuş oluyor. 

Dolayısıyla derslerimde bir 
yükselme oldu.  Büyüyünce 

avukat olmak istiyo-
rum.

Annemin yönlendirme-
siyle buraya geldim. 
TEÇÖM’deki ilk günüm 
çok güzel geçince de-
vam etme kararı aldım. 
Burada aldığım eğitim 
sayesinde okul derslerim 
düzeldi. Yapamadığım 
soruları öğretmenlerime 
soruyorum ve düzenli 
gelmeye çalışıyorum. 
Fen lisesine gitmek ve 
bilgisayar mühendisi 
olmak en büyük haya-
lim. Teçöm bu anlamda 
önemli bir basamak oldu 
benim için.
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Hamidiye Mahallesi’nde 
bulunan kültür merkezinin 
yerine daha kapsamlı yeni 
bir kültür merkezi yapıl-
ması için çalışmalar başladı.

Her ay yüzlerce Çekmeköylüyü 
misafir eden Hamidiye Kültür 
Merkezi’nin mevcut binasının ye-
rine daha kapsamlı hizmet vere-
bilecek kültür merkezi projelendi-
rildi.  13 bin m2 üzerine yapılacak 
yeni Hamidiye Kültür Merkezi’nde 
derslikler, konferans salonu, fuaye 
alanı yer alacak. Merkezin dışın-
daki yeşil alan düzenlemesi de 

vatandaşların sosyal alan olarak 
kullanabilmeleri hedeflenerek 
yapılacak.
Yeni Hamidiye Kültür Merkezi’nde, 
artan nüfusa bağlı olarak ortaya 
çıkan otopark sorunun çözümü 
için de mahalle halkının kullanabi-
leceği yer altı otoparkı yapılacak.
Çekmeköy Belediye Başkanı 
Başkanı Ahmet Poyraz proje hak-
kında şöyle dedi: “Hamidiye Kültür 
Merkezi, kütüphane, BELNET ve 
dersliklerle her gün onlarca kişiyi 

ağırlıyor. Hatta nikah salonumuz 
yapılmadan önce bir çok ailenin 
temeli  bu merkezde atıldı. Yıllara 
yenik düşen bina artık metrekare 
olarak da ihtiyaçlara tam cevap 
veremiyordu. Bu nedenle mo-
dern zamana uygun ve daha çok 
ihtiyaca cevap verebilecek yeni 
bir tesis inşa edip en kısa sürede 
halkımızın kullanımına sunmayı 
amaçlıyoruz.”

HAMİDİYE 
KÜLTÜR MERKEZİ 
YENİLENİYOR

Beyza Sena Ergün
13 Yaşında

TEÇÖM’e 
3 senedir geliyo-

rum. Buraya geldikten sonra 
ders notlarım yükseldi. Hocalarımızın 

dersleri anlatması ve hemen ardından test 
çözmemiz konuları anlamamı kolaylaştırdı. 
Verilen testlerin çok faydalı ve kaliteli oldu-
ğunu düşünüyorum. Teçöm’ün bulunduğu 
binada çocukların da faydalanabileceği bir 

kütüphanenin olması beni çok mutlu ediyor. 
Test Çözüm Merkezi’ni arkadaşlarıma da 

tavsiye ettim. Onlar da geldiler ve 
şu an çok memnunlar.

Ayşe Nur Ormağ 
13 Yaşında

Buraya gelmek bana disiplin kazandırdı. Eskiden 
ders tekrarlarını düzenli olarak yapmazdım. 
Artık yapıyorum. TEÇÖM’e yaz aylarından beri 
geliyorum ve çok memnunum. Derslerime çok 
katkısı oldu. Okulda öğrendiğimiz dersleri bu-
rada tekrar ediyoruz. Test de çözdüğümüz için 
aldığımız eğitim kalıcı oluyor.

Merve Türkgeldi 
13 Yaşında

Teçöm’e 
geldiğimden 

beri evde derslerimi 
tekrar etmeme gerek kal-

mıyor. Artık dersleri daha ra-
hat anlıyorum ve sınavlardan 
yüksek not alıyorum. Buraya 

annemin bir arkadaşının 
tavsiyesiyle geldim. İyi ki 

de gelmişim diyo-
rum. 
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Yüzölçümü itibariyle, dünyanın 
32. büyük ülkesi olan Türkiye, 
780.576 kilometrekarelik yüz 
ölçüme ve farklı karakterde toprak 
çeşitlerine sahiptir. Aynı zamanda 
farklı iklim tipleri göstermesinin 
doğal bir sonucu olarak, oldukça 
zengin bir florası da mevcuttur. 
Son yapılan araştırmalara göre, 
ülkemizde 10.500’e yakın çiçekli 
bitki taksonu olduğu tespit 
edilmiştir. 

İstanbul sosyal, kültürel, siyasi ve 
diğer alanlarda merkez bir şehir 
olarak ülkemizde en fazla göç 
alan ve en hızlı büyüyen şehirle-
rimizin başında gelir. Yapılaşmanın 
en fazla yaşandığı, yeşil alanlarını 
en hızlı tüketen bu şehir, bütün 
bunlara rağmen, hâlâ yedi önemli 
bitki alanı ve 2 bin 500 türden 
oluşan florasıyla müthiş bir doğa 
zenginliğine ve yüzlerce hayvan 
türüne de ev sahipliği yapar. Bu 
açıdan bakıldığında İstanbul’un, 
5.100 kilometrekarelik yüzölçümü 
ile tek başına, İngiltere, Hollan-
da gibi bazı ülkelerinkinden çok 
daha zengin bir biyolojik çeşitliliği 
vardır. Bunda İstanbul’un toprak 
çeşitliliğinin, iki deniz ve iki kıta 
arasındaki konumunun, Karade-
niz’in nemli ve soğuk, Marmara 
Denizi’nin sıcak ikliminin önemli 
etkisi olmuştur. 

İstanbul il sınırları içinde ormanlar, 
fundalıklar, meralar, kıyı kumulları 
ve sulak alanlar olmak üzere beş 
önemli habitat tipi bulunmaktadır. 
Ormanlar İstanbul’un en yaygın ve 
en değerli habitatlarının başın-
da gelir. Aynı zamanda yaban 
domuzu ve çakal gibi nadir hay-
van türlerine de ev sahipliği yapar. 
Meşe ağırlıklı baltalık ormanları 
özellikle önemlidir. Asırlardır 
geleneksel olarak kullanılan meşe 
ormanlarında özellikle odun 
kömürü imali ve bölge halkının 
odun ihtiyacını karşılamak üzere 
20 yıllık döngüler halinde bal-
talık kesim yapılmasının etkisiyle 
olağanüstü bir çeşitlilik gelişmiştir. 

Dünyadaki önemli kuş göç yol-
larından birisi üzerinde bulunan 
İstanbul’da, Çekmeköy bölgesi 
önemli kuş alanı olarak bilinir. 
Yılda iki kez, sayıları yüz binlerle 
ifade edilen kuşlar, İstanbul üze-
rinden geçerek göç ederler. 

Fundalıklar, her zaman yeşil çalı 
ve ağaç formunda süpürgeo-
tugiller familyasına ait bitkilerin 
ağırlıkta olduğu habitatlardır. 
Çok sayıda nadir kuş türü ve bitki 
türünün yanında, zengin böcek 
(kelebekler, zarkanatlılar, kınk-
anatlılar vb.) sürüngen ve hem 
karada hem de suda yaşayan 
amfibyum türleriyle son derece 

zengin bir biyolojik çeşitlilik içerir. 

Meralar ise ağaç ya da çalılardan 
ziyade otsu bitkilerin yoğun olarak 
bulunduğu habitatlardır. Çeşitli 
bitkiler, böcekler, büyük memeli 
hayvanlar, göç eden kuşlar ve 
çiftlik hayvanlarının da yaşam 
alanlarıdır. 

Kıyı kumulları, deniz kumunun 
rüzgâr ve dalgaların etkisiyle 
kıyıda birikmesi sonucu oluşur. 
Buralar bitki ve hayvan türleri için 
yaşanması zor alanlardır. Bataklık, 
turbalık ve suyla kaplı diğer alanlar 
da sulak alanlar olarak ayrılmıştır. 
Buralar da şehrin gelişmesi ve 
çarpık yapılaşmalar sonucu tehdit 
altındadır. 

Çekmeköy ilçesinin sahip olduğu 
havza İstanbul’un ve Türkiye’nin 
en önemli doğal ve göç geçiş 
alanlarından biridir. Çok zengin 
bir habitat ve tür çeşitliliği içeren 
havzada meşe ormanı, fundalık, 
mera, turbalık ve sulak alanlar gibi 
doğal yaşam alanlarının çok güzel 
bir mozaiği yer alır. Burasının en 
önemli özelliklerinden biri de 
Doğu Akdeniz ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin en büyük fundalıklarına 
ev sahipliği yapmasıdır. Bu fun-
dalıklar dünyanın en nadir habi-
tatlarından biri olarak kabul edilir. 
Bünyesinde çok sayıda bitki, kuş, 

böcek, sürüngen ve amfibyum 
türleri barındırır. 
Özellikle İstanbul’da tanımlanan 
yedi önemli bitki alanından biri 
olan Ömerli Havzası’nda toplam 

bitki ve hayvan türü sayısı tam 
olarak bilinmemekle birlikte, 
havzada en az 37 nadir bitkinin 
yetiştiği Doğal Hayatı Koruma 
Derneği tarafından tespit edil-

miştir. Bunlardan en az 10 tanesi 
sadece Türkiye’ye özgü bitki olup, 
dünyanın başka hiçbir yerinde 
doğal olarak yetişmez. 

Çekmeköy sınırları içinde ve çevresinde sınırlı olarak yetişen bitkilerden bazıları şunlardır:

İSTANBUL ÇİĞDEMİ 
Bilimsel adı “Crocus olivieri subsp 
Istanbulensis” olan 1-4 yapraklı, 
sarı çiçekli, çok yıllık ve yumru-
lu bir bitkidir. Yumrunun üzeri 
lifli bir kabukla kaplıdır. İlkbahar 
mevsiminde (mart) çiçek açar. 
Türkiye’de yalnız Alemdağ orman-
larında yetişmekte olup çok nadir 
bir bitkidir.

KADIKÖY ÇİĞDEMİ 
(Colchicum Chalcedonicum) 
Kadıköy’ün tarihi ismi, Chalce-
don’dan almış adını. Çoğunluğu 
İstanbul’da olmak üzere, dünya-
da yalnızca birkaç yerde yetiştiği 

bilinen çok nadir bir bitkidir. 
Ömerli Havzası’nda, Ömerli Barajı 
Havzası’nı da içine alarak Kocae-
li Yarımadası’nın orta ve güney 
bölümlerinde yer alan tepelerde 
yetişir. Aydos Dağı, Kayış Dağı, 
Yelken Tepesi, Alemdağ, Paşaköy 
bu alanın içindedir. 

MARMARA 
PEYGAMBER ÇİÇEĞİ 
Papatyagiller familyasından olup 
bilimsel adı “Centauria hermannii” 
olan bu bitki İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nın kuzey kesimlerinde, 
Asya Yakası’nda ise Aydos Dağı 
civarındaki nemli fundalıklar, 

makilikler ve ormanlarda yetişir. 
Bu bitki Bern Sözleşmesi Ek Liste 
I’de yer alır. 

ÇOKBAŞLI 
KÖYGÖÇÜREN 
(Cirsium Polycephalum) 
İstanbul’un baltalık ormanlarına ve 
fundalıklarına endemik, iki yıllık bir 
bitkidir. Papatyagiller familyasın-
dan olan ve uzun boylu, beyaz 
çiçekli çokbaşlı köygöçüren, 
Türkiye’nin küresel ölçekte teh-
like altında bulunan, korumakla 
yükümlü bitkilerinden biridir 

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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ÖNE ÇIKAN HABERLER

Almanya birinci liginde 
mücadele eden Schalke 
gerçekleştirdiği sponsor-
luk anlaşmasıyla birlikte 
akıllı formayla karşımıza 
çıkan ilk temsilci olacak.

Giyilebilir teknoloji ala-
nında sunulan ürünler-
le birlikte kullanıcılar diledikleri 
işlemleri hızlı ve çok daha ko-
lay bir şekilde bitirme ayrıcalığı-
na erişiyor. Günümüzde gözlük, 
ayakkabı ve saat gibi ürünlerle 
kullanıcıların hayatında olan bu 
sistemler deneyim açısından da 
yepyeni bir dünyanın kapılarını 
aralıyor. Almanya birinci ligi 
Bundesliga‘da mücadele eden 

Schalke‘nin taraftarlarıyla tanıştır-
maya hazırlandığı akıllı formalar 
da giyilebilir teknoloji deneyimi-
nin spor karşılaşmaları ve stad-
yumlardaki ilk temsilcilerinden bir 
tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Schalke’nin önümüzdeki sezon-
dan itibaren taraftarlarıyla bu-
luşturacağı akıllı formanın arka 
planındaysa hayata geçirilen bir 
sponsorluk anlaşması var. Kul-
lanıcılara internet üzerinden 

market alışverişi yapma imkanı 
sağlayan AllyouneedFresh ile 
imzalanan anlaşmayla birlikte 
formalara gelecek olan teknoloji, 
Schalke taraftarlarına alışveriş-
lerde çok daha hızlı ödeme yap-
ma olanağıyla birlikte ekstra in-
dirim sağlayacak. Açıklanan ilk 
detaylara göre bu sistem şimdilik 
sadece kulübün stadyumu olan 
Veltins Arena‘da kullanılacak. 
Akıllı forma projesi kapsamın-
da, forma üzerinde belirlenecek 
bölgeye bir çip yerleştirileceğini 
açıklayan kulübün iletişim so-
rumlusu Anja Kleine-Wilde fut-
bolcuların bu formalardan giyip 
giymeyeceği sorusuna “Sporcu-
larımızın devre aralarında sosis 
ve bira almak için restorana git-
tiğine pek şahit olmayız.” yanıtıy-
la espirili şekilde şimdilik böyle bir 
durumun söz konusu olmadığını 
ifade etti. Stadyum içerisinde 
bulunan tüm noktalarda bu 
şekilde ödeme sağlanabilme-
si için çalışma gerçekleştirilirken 
formanın pek de iyi bir sezonu 
geride bırakmayan Schalke’ye 
önümüzdeki sezon şans getirip 
getirmeyeceğini de biz izleyiciler 
göreceğiz.

SCHALKE
AKILLI FORMA

Uşak'ta Yüksek Ziraat Mühendisi Erdal 
Zengin, yeni bir böcek türü keşfetti.
Yüksek Ziraat Mühendisi Erdal Zen-
gin,  Süleyman Demirel Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Ana Bilim 
Dalı'nda doktora çalışması yaptığını ve 4 
ay önce Uşak'ın Banaz ilçesi Bağkonak 
Köyü'nde kurduğu böcek tuzaklarından 
birinde sarı renkli bir böcek bulduğunu 
açıkladı.

İlk kez gördüğü böceğin fotoğraf-
larını  Prof. Dr. Miktat Doğanlar'a gön-
deren Erdal Zengin, yapılan çalışmaların 
ardından yeni bir tür olduğu öğrenilen 
böceğe Uşak'a ithafen  Megastigmus 
Usakensisisminin verildiğinin altını çizdi.

Bulduğu böceğin yeni bir tür olarak 
tescil edildiğini söyleyen  Erdal Zengin, 
böcekle ilgili çalışmalarına devam ede-
ceğini de söyledi.

UŞAK'TA YENİ BİR

BÖCEK TÜRÜ
KEŞFEDİLDİ!

Türk mühendisler, dünyada bir 
ilki başararak Altınmatik geliştirdi. 
TÜBİTAK destekli bu yerli üretim 
makineden, ATM`den işlem yapar 
gibi günün her saatinde sertifikalı 
altın satın alabileceksiniz. 2018 
Ocak ayında Dubai`de kullanılacak 
cihaz, Ortadoğu coğrafyasına ihraç 
edilmek için şimdiden gün sayıyor.

Türk mühendis ve yazılımcılar, 
dünyada bir ilki başararak 'Altın-
matik' geliştirdi. Hindistan'dan 
sonra günlük hayatta en fazla altın 
kullanan ülkemizde işlemleri kolay-
laştıracak bu makine tıpkı ATM gibi 
çalışıyor. Doğumda ve düğünde ol-
mazsa olmaz bir hediyemiz, altına 
artık günün her saati ulaşabileceğiz. 
TÜBİTAK desteği ve Ekonomi 
Bakanlığı'nın teşvikleriyle üretilen 
cihaz, altın rafineleri tarafından 
üretilen sertifikalı ürünlerin satışını 
yapacak. Yeni Şafak'ta yer alan 
habere göre evlendirme daireleri ve 
sonrasında hastanelere yerleştiri-
lecek Altınmatik'lerden 7/24 yarım 
gramdan 50 grama kadar altın 
alabileceksiniz.

Bu saatte nereden altın bulurum 
diye üzülme
Düğün ve doğumların vazgeçil-
mez hediyesi olan altınınızı artık 
kuyumcu aramadan bu makinele-
rden çekebileceksiniz. Cihaz kayıt 
dışılık ve sahte veya gramajı düşük 
ürünlerle mücadeleye destek 
olacağı gibi, akşam saatlerinde 
düğüne yetişmeye çalışan, trafiğe 
takılıp kuyumcu bulamayanların 
da imdadına koşacak. Nakit veya 
kredi kartı kabul eden bu Altınma-
tik aslında bir içecek otomatları 
mantığıyla çalışıyor ve o andaki 
değer üzerinden size altını veriyor. 
Hediye amaçlı alıyorsanız isterseniz 
üzerine mesaj da yazdırabilirsiniz. 
Altınmatik, 2,5 tonluk bir cihaz, 
ayrıca kendi içinde de ilgili altını 
muhafaza eden bir kasa 
var, akıllı sensörlerle 
donatılmış vaziyette.

Yılbaşında Dubai’de
Cihazı geliştiren ve 
patentini alan Elek-
tronet Firması'nın İcra 
Kurulu Başkanı Can 
Yanyalı, ürünü Birleşik 
Arap Emirlikleri'ne 
ihraç ettiklerini ve 
ilk olarak Dubai'nin 
en büyük alışveriş 
merkezi Dubai 
Mall'da görücüye 
çıkacağını söylüyor. 
2018'in ilk ayında 
kullanılacak cihazın 

dünyada örneği yok. Türkiye'de ise 
6 ay içinde kullanmaya başlaya-
cağız.

Nikah salonu ve hastaneye kuru-
lacak
Ülkemizde ilk olarak evlendirme 
dairelerinde kurulacağı bilgisi-
ni veren Can Yanyalı, "Özellikle 
belediyelerden bu konuda ciddi bir 
ilgi ve talep var. Onlarla da işbirliği 
içinde olacağız. Belediyeler, altın 
rafineleri ve Elektronet'in gelir 
paylaşım esasına göre 3'lü bir yapısı 
olacak" diyor.

Yerli Altınmatiklerin önemli bir 
ihracat potansiyeli taşıdığını be-
lirten Yanyalı, "TÜBİTAK'tan AR-

GE desteği aldık ve 
geliştirdiğimiz ürün-

lerin ticari getiri 
sağlamasına 
dikkat ediyo-
ruz. Projeyi 
anlattığımızda 
Dubai başta 
olmak üzere 
birçok ülkeden 
olumlu geri 
dönüşler aldık. 
Özellikle altına 
dayalı işlemle-
rin günün her 
saatine yayıl-
masını sağladığı 
için önemli bu-
lundu" bilgisini 
veriyor.

TÜRK MÜHENDİSLERDEN 

DÜNYADA BİR İLK!
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SOKAK 
RÖPORTAJI

‘’Sigara kullanıyor musunuz? 
Hiç bırakmayı denediniz mi? 
Sigaranın sağlığınıza ne tür 
etkileri oluyor?’’  

9 Şubat her yıl Dünya Sağlık 
Örgütü ve üye ülkeler arasın-
da Sigarayı Bırakma Günü 
olarak kutlanıyor. İstatistikler 
Türkiye’de her 4 kişiden 1’inin 
sigara kullandığını gösteri-
yor. Peki, Çekmeköy’de siga-
ra kullanımı ne durumda? İşte 
biz de bu soruya yanıt bulmak 
için sokağa çıktık ve Çekme-
köylülere birkaç soru sorduk: 

Mehmet Yarsoy – 79 Yaşında
Sigaraya 9 yaşında anne-babamın sigarasını 
kullanarak başladım. 70 yıldır da içiyorum. 
Belki 10 sefer bırakmayı denedim. 6 sefer 
kalp krizi geçirdim, 2 kez anjiyo oldum. Ak-
ciğer ameliyatı oldum ve akciğerimi aldılar. 
Hala günde 3-4 paket sigara içmeye devam 
ediyorum. Top oynuyorum, yürüyorum, 
araba kullanıyorum.  Ama tüm bunları siga-
rayla yapabiliyorum. Sigara benim arkadaşım 
gibi oldu, vazgeçemiyorum.  Hayatımın 
her anında sigara başrolde. Çevremdekileri 
etkilememesi için onların yanında içmiyo-
rum. Evde de sigara içtiğim oda ayrıdır. Yeni 
neslin bu zehirden nasibini almaması için 
onların yanında çok içmemeye çalışıyorum. 
Önemli olan onları kurtarmak. 

Muhittin Mollamustafaoğlu – 78 Yaşında
Bizim zamanımızda sigaranın zararları bu 
kadar bilinmiyordu.  Ben de 40 yıl kullandım 
sigarayı. 20 yıl evvel bir araba kazası geçird-
im ve beynime darbe aldım kaza esnasında.  
Kaza sonrasında bir daha elime hiç almadım. 
Bıraktıktan sonra nefes darlığı sıkıntımdan 
kurtuldum. Bu yaşta bu kadar rahat hareket 
edebiliyorsam, kendi işimi kendim görebili-
yorsam hep sigaradan uzak durduğumdan. 
İçsem muhakkak sağlık problemim olurdu. 

Rahman Akagündüz – 43 Yaşında
Arkadaş ortamında ikram edilmesiyle başladım, 18 yıldır 
da sigara kullanıyorum.  Sonrasında da alışkanlık haline 
geldi.  Çok bırakmak istedim ama henüz bırakamadım. 
Bırakmak için doktora gitmedim fakat gitmeyi düşünüyo-
rum. Çünkü sigara sağlığımı ciddi anlamda etkiliyor. 
Sigaradan ötürü ayak kılcal damarlarımı % 70 oranında 
kaybettim.  Şu anda ayaklarım % 70 özürlü. Ameliyat 
oldum ve bir damarımı değiştirdiler. Şu anda iyiyim ama 
bir an önce bırakmam gerektiğinin bilincindeyim.

Cevdet Uygal – 54 Yaşında
Sigarayı henüz 5-6 yaşlarındayken 
içmiştim. İlkokula başlayınca öğret-
menim ‘’Sigara sağlığa zararlıdır’’ 
dedi, ben de bıraktım. Öğretmenim 
bize bu bilinci aşılamasaydı şu an 
sigara bağımlısı olabilirdim. Çevrem-
de çok sayıda sigara kullanan kimse 
var ama işyerinde sigara içirmemeye 
çalışıyorum. Benden sigara isteyen-
lere asla sigara almıyorum. Bunlar da 
benim sigara içenlere kendi ken-
dime verdiğim tepki ve sigaraya karşı 
aldığım önlemler. 

Nazım Turan – 63 Yaşında
Lise ve üniversite yıllarında az 
miktarda sigara kullandım. Onun 
haricinde sigara hiç hayatımda 
olmadı. Çevremde de kullanan 
yok. Asla tasvip ettiğim alışkan-
lık değil. Yeni neslin bu illetten 
kurtulması için topyekun bir 
bilinçlendirme yapılması gereki-
yor. Ben bu konuda tohumların 
ailede atılacağına inanıyorum. 
Aile bireylerinin iyi birer örnek 
olması ve üyelerine bilinç 
aşılaması gerekiyor. Etkiye çok 
açık bir konu sigara bağımlılığı. 
Okuldan, arkadaş ortamından et-
kilenebiliyor gençler. Bu yüzden 
toplumun her bir ferdi bu konu-
da duyarlı davranmalı.  

Nurettin Ay – 46 Yaşında 
Aslında sporcuyum, futbol oy-
nuyorum. Sağlığına en çok dik-
kat etmesi gereken mesleklerin 
başında geliyor 
spor. Bir arkadaşıma hava olsun 
diye başladım sigaraya. 25 
yaşından beri de kullanıyorum. 
O yüzden nasıl başladığıma 
hala şaşırıyorum. Özentiyle 
başladım, bağımlılığa dönüştü. 
Önceden çok daha hareket-
li, çevik bir adamdım. 10 kat 
merdiven çıksam bana mısın 
demezdi. Şimdi 2 kat çıkayım, 
tıkanıyorum. Durup dinlenmem 
gerekiyor.  Son 6 aydır sağlığıma 
olan etkileri ve çevremdekilerin 
bırakmam konusundaki ısrarı 
arttı. Çalıştığım işyerinden bir 
arkadaşım sigarayı bıraktı. Uygu-
ladığı tedavi yöntemini öğren-
dim. Ben de aynı şekilde bırak-
mak için randevu alıp doktora 
gideceğim en yakın zamanda. 

Havva Er – 60 Yaşında
Arkadaşlarımdan etkilenerek 
başladım sigaraya. Çok uzun 
yıllar içtim. Kendi kendime de 
bıraktım. Boğaz kanseri oldum. 
Kanser olmadan önce sigarayı 
bırakmıştım. İyi ki de bırak-
mışım diyorum yoksa daha 
ağır bir hastalık süreci geçire-
bilirdim ya da hiç iyileşme-
yebilirdim. Mesele hatadan 
dönmek. O yüzden herkese 
bırakmasını tavsiye ediyorum. 



VİZYONDAKİLER

YOLCU
Yönetmen: 
Jaume Collet-Serra
Oyuncular: Vera Far-
miga, Sam Neill, Liam 
Neeson
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 
12.01.2018

COCO
Yönetmen: Adrian 
Molina,Lee Unkrich
Tür: Animasyon 
Vizyon Tarihi: 
19.01.2018

DELİHA 2
Yönetmen: Gupse Özay
Oyuncular: Derya Ala-
bora, Esin Eden, Gupse 
Özay
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi: 
12.01.2018

LABİRENT: SON İSYAN
Yönetmen: Wes Ball
Oyuncular: Rosa Sala-
zar, Dylan O’ Brien, Kaya 
Scodelario, Thomas Bro-
die-Sangster
Tür: Macera
Vizyon Tarihi: 26.01.2018

FOXTROT
Yönetmen: 
Samuel Maoz
Oyuncular: Yonaton 
Shiray, Sarah Adler, Lior 
Ashkenazi
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 
02.02.2018

BLACK PANTHER
Yönetmen: 
Ryan Coogler
Oyuncular: 
Chadwick Boseman, 
Lupita Nyong’o, 
Michael B. Jordan
Tür: Macera
Vizyon Tarihi: 16.02.2018

Köşe Yazısı Sinema
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Nuriye Der – 51 Yaşında 
Hayatımda hiç sigara kullanmadım. 
Kullanılmasına da çok karşıyım. Ne 
yazık ki büyük oğlum sigara içiyor. 
Bırakması için çok uğraştım ama 
başarılı olamadım. Gençler arasında 
da çok yaygın. Görüyorum, küçücük 
çocuklar sigara içiyor. Çok üzülüyo-
rum. İnşallah bu konuda gerekli 
bilgilendirmeler yapılır. 

Kezban Atakişi – 60 Yaşında
30 yıla yakın bir süre sigara kul-
landım. Eşimi kaybettikten sonra 
ani bir kararla sigarayı bırak-
tım. Onca sene zehirlenmiştim 
zaten. Sigara sağlığımı ve günlük 
yaşantımı da olumsuz etkiliyor-
du. Sigara içmediğim zamanlar-
da başım ağrıyordu, içtiğimdeyse 
hiç iştahım olmuyordu. Özellikle 
sıkıntılı zamanlarda yoğun bir 
şekilde kullanıyordum. Aslında 
kendimizi kandırıyormuşuz. Siga-
ra hiçbir derde deva değil. Şimdi 
şükrediyorum kurtulduğum için. 

Semra Arslan – 38 Yaşında 
Sigarayı hiç ağzıma sürmed-
im. Bence insanlar bir özentiyle 
başlıyor. Arkadaş ortamı da çok 
etkili. Sigara içilen bir ortamda 
insanlar ‘’Bir taneden bir şey ol-
maz’’ diyerek başlıyor ve sonu hiç 
gelmiyor. Eşim de senelerdir siga-
ra içiyor. Birkaç kez bıraktı fakat 
yeniden başladı. Arkadaş ortamın-
da herkes içtiği için onlardan 
etkileniyor fakat evde hiç içmiyor. 
O yüzden sigara kokusuna maruz 
kalmıyorum. Dışarıda sigara 
kokusu duyunca çok rahatsız 
oluyorum haliyle. Sigara bağım-
lılığı ciddi bir sorun haline geldi 
toplumumuzda. Konuyla alakalı 
çalışmaların arttırılması gerekiyor. 
Belediyemiz yeni doğan çocuklar 
için ev ziyaretleri yapıyor mese-
la. Bu konuda da ev ev gezilerek 
bilgilendirme çalışması yürütüle-
bilir. Yasaklamayla ya da sigara 
satışının kaldırılmasıyla üstesinden 
gelebileceğimiz bir mesele değil. 
Bu tür teşviklerin yapılması daha 
etkili olur diye düşünüyorum. 

Nilgün İzmit – 45 Yaşında
12 yıl önce rahat nefes 
alamadığımı, istediğim gibi 
yürüyemediğimi, merdiven 
çıkamadığımı fark ettim.  
Sabah kalktığımda nefes 
alamadığım ve kokudan ra-
hatsız olduğum için tüm cam-
ları açmak zorunda kalıyordum 
Bu durum artık hayat kali-
temi düşürüyordu. Ve kendi 
irademle, herhangi bir yardım 
almadan sigarayı bırakmaya 
karar verdim. Bıraktıktan sonra 
dünya varmış dedim. Hayattan 
zevk almaya başladım. Daha 
özgür hareket edebiliyorum, 
gezebiliyorum. Sigara içerken 
bedeninize hükmedemiyor-
sunuz çünkü. Şimdiki gençlere 
çok üzülüyorum. Gencecik 
ciğerler zehirle doluyor. 
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D
ünya devleri arasında 
oynanan maçları 
yönetirken görmeye 
alışkın olduğumuz 
FIFA Kokartlı Hakem 

Cüneyt Çakır, işitme engelli futbol 
takımlarına dikkat çekmek için 
Çekmeköy Belediyesi tarafından 
düzenlenen dostluk maçını 
yönetti. Engelli bireylerin spora 
teşvik edilmesi ve onlara fırsat 
yaratılmasına dikkat çekmek 
için düzenlenen karşılaşmada 
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele 
eden Çekmeköy Belediyesi 
Alemdağ Spor Kulübü ve Turkcell 
İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi A 
Grubu’nda mücadele eden Çek-

meköy Belediyesi İşitme Engelliler 
Futbol Takımı karşılaştı.

 Dostluğun kazandığı maçı Çek-
meköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy 
Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü 
Murat Yıldırım, Çekmeköy Beledi-
yesi İşitme Engelliler Spor Kulübü 
Başkanı Sıtkı Aydemir ve çok sayı-
da Çekmeköylü takip etti. 

Maçın başlama vuruşunu da ya-
pan Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz şunları kaydetti:
 “Öncelikle Cüneyt Bey’den Allah 
razı olsun. Önemli bir hakemim-

iz, dünkü önemli maçtan sonra 
bizi kırmayıp geldi. Bizim işitme 
engelli sporcularımız hakikaten 
özveriyle çalışıyorlar ve kendi 
liglerinde de liderler. Çok önemli 
bir başarıya imza attılar. Biz de 
belediye olarak bu tür etkinlikler-
le kardeşlerimizin bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
yanlarında olduğumuzu gösteriy-
oruz. İnşallah spor yaşantılarında 
daha güzel yerlere gelecekler. 
Biz onlar için mücadele ede-
ceğiz, onlar bizleri dualarından 
eksik etmeyecek. Böylelikle 
Çekmeköy’de İnşallah güzel spor 
aktiviteleri, güzel hizmetler hep 
beraber yapacağız.”

FIFA KOKARTLI HAKEMİMİZ

ÇEKMEKÖY’DE
CÜNEYT ÇAKIR

Çekmeköy Belediye-
si Alemdağ Spor ve 
Çekmeköy Beledi-

yesi İşitme Engelliler 
Spor Kulübü arasında 

oynanan dostluk 
maçını, FIFA Kokartlı 
Hakem Cüneyt Çakır 

yönetti.

Haber
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1. İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak 
veya kutuya konularak bağlanmış, elde taşınacak 
büyüklükte nesne

2. Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları 
toprağın altında olan ve birçok türü bulunan böce-
klerin genel adı (Formica)

3. Genellikle namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri 
ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum

4. Geçimini yaptığı işlerle sağlayan kimse

5. Berber

6. Özendirme

7. Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar

8. Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşa-
ma, başarı ve uzmanlık

9. Büyüme, gelişme, çoğalma

10. Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim

11. Bir görevde, bir işte kullanma

12. Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru 
kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle 
Hindistan'da görülen

13. Eğri büğrü, yan yan ve çarpık giden

14. Bir görevde rütbece eskilik

15. Küçük sermaye ve zanaat sahibi

16. Bir durum ve sorunla ilişkisi olan başka durum 
veya sorun

17. Evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili

18. Kölelik, tutsaklık, esirlik

19. İnsanların kanını emdiğine inanılan yaratık

20. Feminizm yanlısı kimse veya görüş

21. Evrenin düzene girmeden önceki biçimden 
yoksun, uyumsuz ve karışık durumu

22. Muş iline bağlı ilçelerden biri
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Bir önceki sayının yanıtları:

Bulmaca



Evlilik
Damat: Ah! Nihayet rüyam gerçek oluyor!
Gelin: Senden ayrılmamı ister misin?
Damat: Hayır! Bu lafı bir daha asla söyleme!
Gelin: Sen, bana aşık mısın?
Damat: Tabii ki.
Gelin: Beni terk etmeyi düşünür müsün?
Damat: Tabii ki hayır.
Gelin: Peki bana bir öpücük verir misin?
Damat: Evet hem yüzüne hem gözüne.
Gelin: Peki bana bir gün vuracak mısın?
Damat: Asla! Ben o tür erkeklerden değilim.
Gelin: Sana güvenebilir miyim?
Damat: Evet.
Gelin: AŞKIM.

Ve aradan bir sene geçtikten sonra yine 
aralarında aynı söyleşi
döner ancak ters bir şekilde 
(Metni aşağıdan yukarıya okuyun!)
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Şubat ayına özel 
paylaştığımız 
diyalogda bütün 
evliliklerin metin-
deki gibi (ters 
değil, düz okunan 
hali ile) olmasını 
temenni ederiz… 


