Değerli Çekmeköy2023 Okurları,
Bilim insanları gençliğin sınırlarını tanımlama konusunda farklı görüşlere
sahiptir. İnsan hayatının bu çok önemli evresi konusunda kabul gören
ortak görüş ise gençliğin, yaş ile sınırlı olmayıp kendine özgü bir takım
fiziksel ve ruhsal özeliklerle tanımlanabileceğidir. Gençlik, insanın yaşam
serüveninde diğer dönemler göz önüne alındığında ayrı bir öneme sahiptir.
Nitekim İslami kaynaklarda da gençliğin önemine çokça yer verilmekte ve
gençlik çağının çok önemli bir hazine olarak değerlendirilmesi yönünde
oldukça fazla malumat yer almaktadır.
Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,

facebook.com/B
askanAhmetPo
yraz
twitter.com/A

Hayatının en önemli yıllarını iyi ve doğru bir şekilde yaşamayan birçok
yaşlı birey için gençlik, enerjisi özlenen ve heyecanı akıllarında yer etmiş
bir çağdır. Hayatın bu evresini geride bırakmış olgun insanlar, gençliğin
değerini ve aslında ne kadar kıymetli bir yaşam sermayesi olduğunu çok

hmettPoyraz

iyi bilmektedirler. Bu konuda gençliğin mimarı olan, onları şekillendiren

instagram.com

eğitimcilere oldukça zor ve önemli görevler düşmektedir. Çünkü gençlik,

/ahmettpoyra

z

değeri bilinmeden yaşandığı zaman en büyük sermayenin, enerjinin,
heyecanın, iş yapabilme gücünün yok olması demektir. Şüphesiz gençler,

facebook.com

/cekmekoybele

diyesi

başıboş bırakılır ve bu paha biçilmez dönem hakkında bilinçlendirilmezse,
bu büyük fırsat elden kaçmış olacaktır. Biz yöneticilerin amacı da bu
genç ve dinamik olan zihinleri çağın hastalıklı düşüncelerine karşı

twitter.com/C

ekmekoybeltr

korumak, onların bilinçlenmelerini sağlamak, tarihimiz ve insanlığın
ortak değerleriyle barışık gençler olması noktasında uygun bir ortam

instagram.com

/cekmekoybele

diyesi

youtube.com/c

ekmekoybeledi

yesi

hazırlamaktır.
Değerli Çekmeköylüler,
Bir ülkenin gençlerinin düşünce dünyasına, davranışına, üretkenliğine
bakıp o milletin geleceğine dair fikir sahibi olabiliriz. Bu nedenle bizler

www.cekmek

oybelediyesi.t

v

eğitim, kültür ve sanat politikalarına doğru yön vererek gençlerimizin
zihin dünyalarını aydınlatacak, onlara yeni ufuklar açacak bir yaşam alanı
üretmeliyiz. Çünkü gençlik her şeyden önce ruh işidir. Bu nedenle gençler
için aklımızın, ruhumuzun ve gönlümüzün beslenebileceği bir kültür ortamı
oluşturmaya gayret ediyoruz.
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YALNIZLIK VE BAĞIMSIZLIK
“Yalnız olmak zordur ama bu sizi
bağımsız yapar.”
Bir insan dışlanınca yalnızlık girdabında tek başına mücadele verir
ve genelde de yenilir. Ama güçlü
karakteri varsa o başka!
Tıpkı biz insanlar gibi ülkeler de
böyledir. Uluslararası arenada yalnız bırakılarak, ambargolar uygulanarak, kotalar konularak istenilen
noktaya gelmesi istenir o ülke
yöneticilerinin.
Fakat devletin başındaki yönetici
lider erdemli, bilgili ve tecrübeliyse
o zaman durum değişir tabi…

İç ve dış mihrakın hain güruhu
ellerinde kadehler, sırıtarak izliyor
bu sahneyi. Zannediyorlar ki yapayalnız bu lider. Bilmiyorlar ki, tüm
mazlum coğrafyanın mazlum ümmetin duası akın akın onunla beraber. Bilmiyorlar… Ya Rabbi, onlar
bilselerdi yapmazlardı…
Milletimiz, ülkemiz, devletimiz,
çok büyük tehditlerle karşı karşıya.
Tüm dünyada fırtınalar kopmak-

İşte bu atmosfer içinde ülkemizin,
bin yıldır tarih yapan iradesini
temsil eden akıl harekete geçiverdi. Bütün belirsizlikleri gidermek,
devletin merkezi iktidar alanını
güçlendirmek, toplumsal dinamizmini korumak adına aldı tecrübeli yalnız lider bu seçim kararını.
Bu yalnızlık içinde küresel aktörlerin ihanetlerine ve ülkemizi
çok cepheli senaryolara kurban
verme çabalarına karşı harekete
geçebilmek adına alındı bu karar.
Evet, yalnız olmak zordur. Fakat
bilemedikleri,
kavrayamadıkları,
kestiremedikleri şey “Yalnızlığın
insanı bağımsız yaptığıdır…’’
Yazımı sonlandırırken Türkiye’nin
inşasında alın teri dökerek emek
sarf eden tüm işçilerimizin 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Biz Müslümanlara verilmiş en büyük hediye olan
tefekkürü, sohbeti bol Ramazan ayına nihayet diyerek
ulaştık, şükürler olsun. Hepimizin içinde çocuklukta
oynadığımız oyunlara duyduğumuz heyecan gibi bir
kıpırtı. Ramazan’ın her anını dolu geçirmek adına “Bunu
da yapacağım, şunu da…” aceleciliği. Allah her Ramazan’ı ilk Ramazan’ımızmış gibi heyecanla karşılamayı
ve hayırla uğurlamayı nasip etsin bizlere.
Çekmeköy2023’te Mayıs ayına özel bulabileceğiniz
başlıca konu ve konuklarımız; TV programlarıyla
binlerce insana ışık olan Prof. Dr. Mustafa Karataş’la
İslamiyet ve Ramazan’a dair söyleşi, Diyetisyen Betül
Ceylan’ın siz değerli okuyucularımız için kaleme aldığı
Ramazan ayında sağlıklı beslenme adlı köşe yazısı,
2018’in En İyi Karadeniz Grubu seçilen Koliva’yla
müziğe dair röportajımız, Uzm. Dr. Ayşegül Yalçın
Akaydın’ın nefes terapisi ile fobilerimizden kurtulmanın
yollarını konu alan yazısı, başarılı bir gazeteci, yazar ve
moderatör olan Betül Soysal Bozdoğan ile Yeni
Türkiye’yi, kadın politikalarını ve Afrin Harekâtı’nı
konuştuğumuz gündeme dair röportajımız.
“Yahu bırak derginin içeriğini kendimiz görelim” dediğinizi duyar gibiyim. İyisi mi siz tek sayfaya koca dergiyi
sığdırmaya çalışan editörünüzü affedin ve her çevirdiğiniz sayfada farklı bir konuyla karşılaşacağınız
derginiz Çekmeköy2023’ün tadını çıkarın…

Editör - Soner KARTAL

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
facebook.com/Cekmekoy2023

@cekmekoy2023
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Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı
Peres’e rest çeken, tüm dünyaya
karşı delikanlı gibi dik durabilen,

Bir ülke düşünün, etrafı ateşle çevrilmiş olsun ve duvarları çelik bir
zırhtan! Bir bilinmezliğe sürüklenmeye çalışılıyor. Bırakın etrafındaki komşusunu, yedi düvele karşı
mücadele veriyor. Sadece kendi
ailesinin namusunu ırzını malını
değil, tüm ümmeti düşünerek
hamleler gerçekleştirmek durumunda kalıyor.

ta. ABD’den Avrupa’ya, Rusya’dan
Çin’e, Ortadoğu’nun her köşesine
yönelen yıkıcı bir dalga büyümekte ve bunun nerelere uzanacağı
kestirilememekte. Ülkemize yönelik topyekûn saldırılar var. Bu,
yüzyıllık mücadelede “yalnızlık”
cephesindeyiz adeta.

Daha dün “Aaa 2018 geldi!” derken şimdilerde neredeyse yılı yarıladık bile. Her sene başında geçmişimizin
muhasebesini ve gelecek planlarımızı yaparız. 2018’i
halihazırda kaçırmamışken bu yıla dair hedeflerimiz ne
alemde? Mayıs, bu yıla dair isteklerimizin ne durumda
olduğuna şöyle bir göz ucuyla bakmak ve gerekirse geç
kalmadan harekete geçmek için biçilmiş kaftan, benden
söylemesi!
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Tıpkı ABD’ye karşı dik duruşu ve
oluşturduğu misyon ile halkının
Batista rejimine ve özgürlüklerine
karşı Küba Devrimi’nin başrolü Fidel Castro gibi. Tıpkı Çeçen Kartalı
Şeyh Şamil, Filistin İslami direnişinin manevi lideri Şeyh Ahmed Yasin ve daha niceleri gibi…
Çok fazla uzağa gitmeye gerek
yok aslında.

yerdeki bayrağa basmayıp saygıyla
ceketinin sol iç cebine yani kalbinin üzerine koyan, Arap Baharı
döneminde halk hareketlerine verdiği destekte Batılı müttefiklerine rağmen yalnız bırakılan,
darbe teşebbüsünde ülkesini terk
etmeyip halkının başında olan bir
liderden bahsediyoruz.

Danışma Kurulu
Şenol Çetin-Başkan Yardımcısı
Latif Coşar-Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım-Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli-Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı-Başkan Yardımcısı
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Nefesle Diş Hekimi
Fobisini Aşmak
Uzm. Dr. Ayşegül
Yalçın Akaydın

Pilates İle Bugüne ve
Geleceğinize Yatırım

“Türkiye artık güdümlü
bir ülke olmak istemiyor.”
Betül Soysal Bozdoğan

Dikkat!
Pınar Pişirgen
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2018’in En İyi
Karadeniz Grubu
Koliva

“Beden ve ruh sağlığı açısından
orucun pek çok faydası olduğu
tartışmasız bir gerçektir.”

Çekmeköy’de
Mavi Yıldızlar
Açıyor
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KEKEMELİĞİNİZE

ALIŞTINIZ MI?

Birey olarak bazı konulara neden
gereken önemi vermiyoruz diye
düşünürüz ya da eskiden önemsediğimiz bir şey neden artık eskisi kadar önemli gelmiyor bize?
Önemi gerçekten azaldığı için mi?
Hayır, belki de duyarsızlaştığımız
için. Evet, acaba insan her şeye ve
her koşula karşı duyarsızlaşabilir
mi? Duyarsızlaşma ise her ne kadar alışma kavramına benziyorsa
da sadece duyu organlarımızla
ilintili değildir. Korku, kaygı, heyecan ve sevinç, öfke gibi duygusal
özelliklerin ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Örneğin; sınava yeni
başlangıç yapan öğrencinin o
sırada oluşan heyecansal tepkileri bir süre sonra normalleşebilir.
Görevine yeni başlayan bir stajyer
öğretmenin başlarda duyduğu
korku ve heyecan bir zaman sonra yerini olağan ve istendik reaksiyonlara bırakır.
Bir akıcı konuşma sorunu olan
kekemelik sorununa yapacağımız
bir sondaj, benzer karakteristikleri
keşfetmemize olanak sağlar.
Kekemelik sorunu da esasında
sadece bir konuşma sorununu
içermemektedir. Bu anlamda
kekemelik nöromotor bir konuşma sorunundan öte kekemeliğe

ilişkin geliştirdiğimiz tepki ve
davranış örüntülerini, buna ilişkin
yargılarımızı ve inançlarımızı da
içerir.
Çocuk yani küçük konuşmacımız,
görece hoşgörüsüz sosyal çevre
içinde büyüyorsa, başlangıçta
normal gibi görünen kekemelik davranışları, zamanla ağır bir
yük halini alabilir. Duruma alışmak o kadar da kolay olmayabilir. Dinleyiciler ve duruma tanıklık
edenler ise ebeveynler ve yakın
çevredir. Çocuğun yeni sosyal
çevreye entegrasyonunu kolaylaştıran şey kabullenici, fırsat
sağlayıcı ortamlardır. Aynı şekilde
çocuğun kekemeliğe ilişkin kaygılarını azaltacak zemini ise toleransı yüksek, akıcı olan konuşmalarına tanıklık eden sosyal çevre
sağlar.
Kekemelik sorununu yetişkin
yaşama taşıyan bireyler ise bu
soruna alışmış gibidirler. Oysa
birçoğunun bu duruma duyarsızlaştıkları söylenemez. Kendimizi
olduğumuz gibi kabul etmemiz
için ilk önce kendimizi ve nasıl
kekelediğimizi tanımakla başlayan
birçok adımdan geçmemiz elzem
görünüyor. Kendi kendimizi ve

akıcı olmayan konuşmalarımızı
dil ve konuşma terapisi ile analiz
edebiliriz. Bir başka alternatif
ise bu can sıkıcı duruma boyun
eğmektir. Kabullenmeyi öğrenmişsek, etkin olarak sorunla baş
etmek üzere hazırız demektir.
Kendinizi keşfetmeniz durumunda iletişiminizin can sıkıcı şekline odaklanmaktan iletişimin
muhtevasına yönelirsiniz. Akıcılık
sorunu yaşayan bireyin odağı
değiştiğinde ise daha etkili bir
iletişim deneyimi ortaya çıkar.
Her ne kadar görece hoşgörüsüz
bir
toplumda
yaşadığımızı
düşünüyorsak da duruma dahil
olan dinleyicileri değiştiremeyiz.
Ancak akıcılığımızın ve iletişimimizin yönünü değiştirecek olan
yine bizleriz.
Düşüncelerimiz ve duygularımız
ve kekemeliğimizle ilgili yorumlarımız, onlara ne kadar sıkı sıkıya
tutunacağımızın, ne kadar süre
bizi terk etmelerine izin vereceğimizin ve onları ne ölçüde
ciddi bulduğumuzun önemli bir
belirleyicisidir.
Kekemeliğinize
ve bununla ilintili sorunlarınıza duyarsızlaşmanız işte burada
başlıyor.
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Bir acıya, birinin
yokluğuna alışmak,
bazen başımıza
gelen olumsuz bir
deneyime alışmak,
başetmenin, hayatta
kalmanın ya da
katlanmanın ön
koşulu olarak
alışmak...

miş ya da çoluk çocuğa karışmış.
Kendimizi tanıdığımız kadarıyla,
bir duruma ya da koşula alışmak
için hangi yöntem veya duruşun
ne gibi durumlarda daha işe
yarayacağına karar verip ona
göre yönümüzü tayin ediyoruz.
Teknik olarak “alışma” kavramı
ise bir nevi fizyolojik ve biyolojik
olarak tepkisizliktir. Örneğin çöp
arabasında çöp toplayan çöp
toplayıcısının birkaç dakikadan
sonra çöp kokusunu fark
etmemesi “alışma”dır.
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Ali Uğur BEŞTAY
Uzman Dil ve Konuşma
Terapisti / Psikolog
Elit Samyelim Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi
www.konusmaterapisti.com

Bir acıya, birinin yokluğuna
alışmak, bazen başımıza gelen
olumsuz bir deneyime alışmak,
başetmenin, hayatta kalmanın
ya da katlanmanın ön koşulu
olarak alışmak... İşte farklı da olsa
bir açıdan bir o kadar da tanıdık.
Kimimiz çok sevdiği öğrencilikten sıyrılıp yeni bir işe başlamış,
kimimiz yeni bir eğitim macerasına koyulmuş, bir kısmımız
farklı bir mahalleye, şehre veya
ülkeye alışmaya çalışıyor,
bir kısmımız evlen-

Haberler

Haberler

ÇEKMEKÖY’DE

Mavi Yıldızlar Açıyor

Çekmeköy Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve ilçedeki özel okullarla iş birliği
içerisinde hayata geçirdiği eğitim projesinde; anne
ya da babasını kaybeden çocukların eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri amaçlanıyor.

Çocukların maddi ve manevi olarak yaşadıkları zorlukları
en aza indirebilmek amacıyla
hazırlanan projede; Çekmeköy’ün eğitimdeki mavi yıldızlarının açması için özel eğitim
kurumları sorumluluk üstlendiler. Proje ile ilçedeki 120 yetim ve öksüz çocuğun eğitimleri belediye ve ilçe milli eğitim
müdürlüğü güvencesi ile özel
okullar tarafından üstleniliyor.
Çocukların mutlu ve donanımlı
birer birey olarak yetiştirilmesi
için hayata geçirilen çalışmada;
okul kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri, yemek, servis gibi iyi
bir eğitim için gerekli olan tüm
ihtiyaçları da proje kapsamında
karşılanıyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği
yaptığı projenin tanıtım toplantısına; Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş ve
özel okul yöneticileri katıldı.
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“Bu proje ile inşallah bu değerli çocuklarımız da en iyi şekilde eğitim alacak; ilçemizin ve
ülkemizin geleceği için kıymetli işler yapacaklar. İlçemizdeki eğitim kalitesini artırmak
için 9 yıldır önemli yatırımlar
yapıyoruz. Yeni okullar yapılmasından, mevcut okulların
ihtiyaçlarının karşılanmasına;
kırtasiye ve giyim yarımından,
çocukların genel kültürlerinin artırılmasına kadar birçok
konuda elimizi taşın altına koymuştuk. Bu yolda bizi yalnız
bırakmayan birçok destekçimiz
oldu. Bugün bunlara ilçemizde
faaliyet gösteren özel eğitim
kurumları da katıldı. Ailelerini kaybetmenin üzüntüsünü
yaşayan çocuklarımıza en
azından eğitimleri konusunda, onların yokluklarını hissetmesinler istedik. Eğitimde
fırsat eşitliğini yakalamalarını
sağladık. İleride bu çocuklarımızın başarıları ile gurur
duyacağımıza inanıyorum.”
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İstanbul’da sadece Çekmeköy’de yetişen, tıp alanında da
değerli bir endemik bitki olan
Mavi Yıldız çiçeğinin ismini pro-

jeye verdiklerini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz şunları ifade etti:
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Röportaj

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kütüphaneler
ve Müzeler Müdürü
Sayın Ramazan Minder
ile Çekmeköy Alemdağ Kültür Merkezi
içerisinde bulunan
Fatma Aliye Kütüphanesin’de buluştuk.
Kitap ve kitap sevgisine
dair güzel bir röportaj
gerçekleştirdik.
İBB Kütüphaneler ve Müzeler
Müdürlüğü’ne geçiş sürecinizden bahseder misiniz?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜTÜPHANELER VE MÜZELER MÜDÜRÜ

Ramazan Minder

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphaneler ve
müzeler politikası
nasıl işlemektedir?
Bizim öncelikli hedefimiz her ilçeye bir kütüphane kazandırmak.
Şu an itibariyle 22 Halk ve Çocuk
kütüphanemizle 15 ilçede hizmet
veriyoruz. İlçe belediyelerimizin de desteğiyle tüm ilçelere
ulaşmak arzumuzdur. Halen
Şile'de bir çalışmamız mevcut.
Her kütüphanemizde yüzde
yüzlük bir dolulukla çalışıyoruz.
Kütüphaneler yetmiyor. Beyaz
Masa üzerinden halkımız yeni
kütüphaneler istiyor. Mahalli
İdarecilerin bu talepleri daha
iyi görmesi gerekiyor. Sayın
Cumhurbaşkanımızın çeşitli
konuşmalarında belirttiği kültür
ve sanatta istediğimiz başarıyı
yakalayamadık cümlesindeki
hedefi yakalamak için kütüphane
sayılarını artırmalı ve buraları
Avrupa'daki kütüphanelerin niteliğine getirmeliyiz:
Müstakil binalarda, kütüphanecilerin hizmet verdiği, koleksiyonu
zengin kütüphaneler.
Müdürlüğümüze Şişli'de Atatürk
Müzesi, Bebek'te Aşiyan Müzesi, Beşiktaş'ta İtfaiye Müzesi,
Heybeliada'da Hüseyin Rahmi
Gürpınar Müzesi, Tepebaşı'nda
Karikatür ve Mizah Merkezi gibi
müzeler bağlı. Bu müzelerimiz
ücretsiz. Buralarda restorasyon
ve teşhir-tanzimde yenileme
çalışmaları yaptık. Hüseyin Rahmi
Müzesi bize bir yıl önce bağlandı.
Bu müzedeki yazarımızın şahsi eşyalarını restore ettik şimdi
binanın restorasyonunu başlatacağız. Yakın bir zamanda da orası
hizmete başlayacak.

İBB olarak halkın okuma
alışkanlığını artırmak için
ne gibi çalışmalar
yürütmektesiniz?
Halkımızın okumadığına dönük
genel bir kanı var, şahsen ben
bu kanıya katılmıyorum. 22
kütüphanemiz haftanın yedi

günü çocuk ve gençlerle dolu.
Atatürk Kitaplığı olarak 2014
yılından itibaren "Hiç kapanmayan kütüphane" mottosuyla 7 gün 24 saat çalışıyoruz.
Bu uygulamayı Türkiye'de ilk
kez Atatürk Kitaplığı başlattı.
Şimdi Kültür Bakanlığımız ve
Zeytinburnu Belediyemiz de
bu çalışmalara katıldılar. Buna
vesile olmak bize gurur veriyor.
Atatürk Kitaplığı gece ve gündüz
okuyucularına hizmet veriyor,
kütüphanemizin önünde her
gün kuyrukları görmek mümkün. Şube kütüphanelerimizde
okuyucularımız yer bulmakta
sıkıntı çekiyor. Aslında toplumumuzun kütüphanelere karşı
yüksek bir talebi olmasına karşın
İstanbul'da yeterli sayıda ve
nitelikte kütüphane bulunmadığı
kanaatindeyim. İnternet çağında kütüphaneye ne gerek var
algısı çok yanlış ve cahilce. Bunu
dillendirenler kitap okumayanlar.
Tam aksine internetin aslında
kitaba ve kütüphaneye karşı ilgiyi
artırdığını da iddia edebiliriz, daha detaylı bilgi arayanlar
kütüphanelere müracaat ediyorlar. Çocuk kütüphanelerinin, ihtisas kütüphanelerinin, araştırma
kütüphanelerinin çoğaltılması
lüzumu ortadadır. Güler yüzlü ve
genç bir kadroyla hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimiz gençlerin ve çocukların
sevebileceği masa ve sandalyelerle donatılmış, internet imkânımız var, yeni çıkan kitapların
kütüphanelerimize kazandırılmasına önem veriyoruz ki bu
da okuyucuları kütüphanemize
çekmek konusunda önemli bir etken. Son zamanlarda
sosyalleşme mekânları olarak
kütüphane kavramı öne çıkmaya başladı; gençler buluşmak,
tanışmak ve sohbet etmek için
bile kütüphaneleri kullanmaya başladı. Bu imkân aslında
kamu yöneticileri için önemli bir
fırsat, bu fırsatı değerlendirerek
gençlerimizi ve çocuklarımızı
kütüphanelere çekmemiz, onlara
okuma alışkanlığı edindirmemiz
mümkün. Kütüphanelerimizde
özellikle okul öncesi çocuklarımız için masal saati adı altında
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Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nden 1991 yılında
mezun olduktan sonra aynı yıl
öğretmenliğe başladım. Üç yıl
Rize İkizdere İmam Hatip Lisesi’nde bir yıl da Çankırı Kurşunlu
İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Okul yıllarımızda
ve öğretmenlik mesleğinde iken
kitap okuma alışkanlığımız vardı.
Değişik türde kitaplar okumaktan, önemli süreli yayınları takip
etmekten zevk alırdım. İstanbul
Belediyesi Atatürk Kütüphanesi’ne geçme düşüncem İstanbul'a yerleşme fikriyle beraber
gelişti. Ben öğretmenlikten
belediyeciliğe değil kütüphaneye geçtim. Kütüphane benim hayatımda önemli şeylere
vesile oldu, öncelikle çok geniş
bir kültür ve sanat camiası ile
tanışma imkânı buldum. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü
geniş bir çevreye hitap ediyor; müze camiası, sanatçılar,
sanat tarihçileri, arkeologlar...
Kütüphane tarafında ise yazarlar,
kültür adamları, kitapçılar,
yayıncılar ve sahaflar gibi toplumumuzun önemli bir kesimi ile
temas kurma imkânımız oluyor.
Bu zaman içerisinde insanda
önemli bir birikime sebep oluyor.

Kendimi burada ikinci bir üniversite bitirmiş gibi hissediyorum.
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etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerle çocuklarımıza okumayı,
kitabı ve kütüphaneyi sevdiriyoruz, asıl hedef kitlemiz zaten bu
yaştaki çocuklar. Geç olmadan
biz bu yaştaki çocuklarımıza
okuma alışkanlığı kazandırabilirsek on yıl sonra Türkiye'deki
okuma oranlarının Avrupa seviyesine çıkacağını çok rahatlıkla
söyleyebiliriz.

İlçemiz Çekmeköy’de
Alemdağ Kültür Merkezimizde
de bir kütüphaneniz
bulunmakta, bu kütüphane
ekseninde ilçemiz için yeni
projeleriniz var mıdır?
Çekmeköy'de bulunan Fatma
Aliye kütüphanemiz bölge nüfus
yoğunluğunun fazla olduğu bir
bölge olmayabilir ama buna
rağmen kütüphanemizin 3000
üyesi bulunmakta ve ayda
4000’e yakın okuyucu tarafından
kullanılıyor. Çekmeköy’ün daha
merkezi bir yerinde daha büyük
bir kütüphane açmak istiyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımına başladığı yeni
Kültür Merkezi içerisinde daha
büyük bir kütüphane ile yakın
bir zamanda ilçe halkına hizmet
etmeyi planlıyoruz.

Yerel Yönetimin, gerek bu marka
şehri geleceğe taşımak, gerekse
de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2023 vizyonuyla uyumlu
yeni projeleri, vizyon politikalarını
belirlemesi ve bu alanlarla ilgili
çalışmaları bir an önce hayata
geçirmesi gerekmektedir.
İstanbul Şehir Kütüphanesi
Projesi, yukarıda genel hatlarıyla
kısaca bahsettiğimiz özellikleri
ve geleceğe dair tasavvurlarımız
dolayısıyla gerçekleştirilmesinde
hayati lüzum hissettiğimiz Kanal
İstanbul veya Marmaray kadar
önemli ve stratejik bir proje
olarak öne çıkmaktadır. Bilginin,
kalkınmanın temel ve vazgeçilmez asli dinamiği olduğundan
hareketle, Amerika’nın veya
Avrupa’daki kalkınmış ülkelerin Milli Kütüphanelerinin veya
üniversite kütüphanelerinin
akademik çalışmaları ve ARGE
çalışmalarını besleyerek sanayide, kültürde, sanatta, ticarette ve
daha pek çok alanda ülke kalkınmasında sahip olduğu roller
ortadadır.
İstanbul Şehir Kütüphanesi,
konvansiyonel bir kütüphane
olmayıp, yeni bir yaşam alanı,
araştırma merkezi, hatta bir
üniversite olarak işlev görecek,

içindeki birçok bölümlerle Türkiye’nin 2023 vizyonunu besleyecek, geliştirecek ve geleceğe
taşıyacaktır.
İstanbul Şehir Kütüphanesi, bilginin depolandığı ve saklandığı bir
merkez olmayıp bilginin üretildiği ve pazarlandığı bir misyon
üstlenmeli.
İslam tarihinde 8. yüzyılda Bağdat'ta kurulan Beytü'l-Hikme,
Müslüman dünyanın Rönesans’ına nasıl hizmet sunduysa
İstanbul Kütüphanesi de bu
misyonu devam ettirerek ümmetin geri kalmışlığına bir çözüm
ve yeniden dirilişe vesile olma
kapasitesine sahip olacaktır.
Amerika Kongre Kütüphanesi ve
İngiltere Milli Kütüphanesi 150
milyonluk dermeleriyle Dünya’nın en büyük kütüphaneleridir.
Bizim Milli Kütüphane’mizde
ise 2 milyon kaynak bulunmaktadır. Türkiye, bilimde, sanayide, ticarette ve dış politikada
Dünya’nın ilk 10 ülkesi arasında
yer almak istiyorsa kütüphane
konusunda gereken atılımları bir
an önce gerçekleştirmelidir.
Cumhurbaşkanımızın birçok
kez tekrarladığı "Kültür, sanat ve
eğitimde istediğimiz hedeflere
ulaşamadık" samimi beyanına
bu kütüphane sağlam destek
verecektir. İstanbul Kütüphanesi,
binasının mimari özellikleriyle
İstanbul’un turizm potansiyeline
de katkı sunmalıdır.

Kütüphanelerimizin güncel
dergi ve kitap alımları nasıl
yapılıyor? Kitap alımlarında
belli bir türe öncelik veriyor
musunuz?
Biz bütün kütüphanelerimizin
koleksiyonlarını güncel tutmaya
çalışıyoruz. Yeni çıkan kitapları
ve özellikle de okuyucularımızın
tercih ettiği kitapları satın
alıyoruz. Her kütüphanemizde
her ay düzenli olarak 20’ye
yakın dergi aboneliğimiz var.
Yani kütüphanelerimizde güncel
yayınları takip etme imkânı var.
Statik bir derme değil dinamik bir

dermemiz var. Merkezimiz olan
ve ülkemizin en önemli kütüphanesi Atatürk Kitaplığı için bunun
biraz daha ilerisine geçerek
özellikle nadir eser dediğimiz
elyazması, Osmanlıca matbu
kitaplar, haritalar, kartpostallar ve özel arşivler gibi nitelikli
eserleri satın alıyoruz. Son on yıl
içerisinde 240.000’e yakın nadir
eseri koleksiyonumuza kattık.
Bunların içerisinde çok özel kral
mektupları, fermanlar, çok nadir
elyazması kitaplar ve kartpostal koleksiyonları bulunmakta.
Atatürk Kitaplığı web sayfasında

6 milyon nadir eserin görüntüsü
bulunmakta. Dünyanın her
yerinden araştırmacılarımız hiçbir
ücret ödemeden bu eserlere
internetten erişebilmektedirler. Bu hizmet başlı başına çok
önemli. Kütüphaneyi canlı tutan
yeni çıkan yayınları takip etme
kapasitesidir. İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanlığımız bu konuda bize ciddi imkânlar sunmaktadır. İlçe kütüphanelerimizin mekânsal kapasiteleri
olduğu için oralarda dermeye
ilaveler yapmak konusunda daha
hassas davranıyoruz. Özellikle

çok okunabilecek yayınları tercih
ediyoruz. Ama Atatürk Kitaplığı
bir derleme kütüphanesi mantığı
ile çalışıyor. Bizde yoksa satın
alınıyor.

Kütüphanelerde kitap
okuyucularını bir araya getirecek faaliyetler yapılıyor mu?
Bu faaliyetler nasıl bir ortak
payda oluşturuyor?
Biz her yıl 22 kütüphanemizde
en çok kitap okuyan çocuk, genç
ve yetişkin kategorisinde ilk üçe
girmiş kişilere kütüphane

13

12

İstanbul Şehir Kütüphanesi benim en büyük hayalim. Bununla
ilgili üç yıl önce Sapanca’da geniş
katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştaya katılan herkesin
ortak fikri İstanbul’un dünya
çapında bir şehir kütüphanesine
sahip olması gerektiği. 8500 yıllık
tarihi geçmişiyle üç imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul; 15 milyonu aşan nüfusu,
sahip olduğu coğrafi konumu,
Karadeniz ve Akdeniz’e ulaşım
akslarına sahip olması, Marmaray vasıtasıyla Pekin’i Londra’ya
bağlaması, üçüncü havaalanıyla

tüm dünyaya malların ve insanların nakli konusunda stratejik
bir konuma sahip olması, Kanal
İstanbul’la yeni yaşam alanlarının oluşturulması ve daha
birçok avantajlarıyla yükselen
ve marka bir şehir. 2010 Avrupa
Kültür Başkenti olan İstanbul,
aynı zamanda ülke ekonomisinin
başkenti. Asya kıtasını Avrupa’ya
bağlayan ana aks üzerindeki İstanbul; Dünya’nın Kuzey-Güney
ve Doğu-Batı yönlerinin de tam
ortasında yer almaktadır. İstanbul, bu ticari avantajını kültürün,
sanatın ve bilimin de üreticisi ve
taşıyıcısı olarak kullanma potansiyeline sahip. Tarihi İpek Yolu
güzergâhında yer alan İstanbul, ticari emtianın bir dağıtım
merkezi olduğu gibi kültür ve
sanatın da buluşma ve dağılım
merkezi olma özelliğine sahiptir.

Mayıs 2018
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İstanbul’un bir şehir kütüphanesine ihtiyacı olduğunu
düşünüyor musunuz?
Kütüphanelerin okuyucuya
hangi imkânları sunması
gerekiyor?

Röportaj
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haftasında törenle hediye vermekteyiz. Bu
teşvik edici bir faktör aslında. Toplumumuzda
okumaya dönük muazzam bir potansiyel var.
Bu potansiyeli harekete geçirmek için mahalle
kütüphanelerini hayata geçirmemiz gerekiyor;
kütüphane mahalle bakkalı kadar herkese yakın
olmalı, bu kütüphane o mahallenin hayatiyetinin merkezinde yer almalı. Bu şekilde toplumsal
bir dönüşüme sebep olabiliriz. Sergilerimiz ve
konferanslarımız oluyor.

Türkiye’de geçmişten günümüze baktığımızda müzeciliğe olan ilgi artmaya
başladı diye düşünüyorum. Halkın müzeleri
gezmesi ve tanımasını temin etmek için ne
gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

DAHA
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Halkımızın ekonomik refahı ve eğitim seviyesi
yükseldikçe müzeye olan ilgi de artmaktadır. 1980 sonrasında zenginlerimizin müzecilik alanına yatırım
yapmaları ile beraber bu alanda
da ciddi bir dönüşüm yaşanmaya
başlandı. Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Pera Müzesi
bunların öncüleri oldu. Yurtdışından
önemli sanatçıların eserleri Türkiye'ye
getirilip sergilenmeye başlandı. Tabi
bunlar yüksek bütçeli projeler,
kamunun henüz bu aşamaya
geldiğini söyleyemeyiz. Türkiye’de
çok sayıda koleksiyoner var. Bu koleksiyonerlerin ellerinde çok nitelikli ve çok farklı türlerde
koleksiyonlar var ama aynı zamanda devlete ait
müzelerin depolarında da çok sayıda döküm
var. Bu envanterlerden ve koleksiyonerlerden
yararlanarak yeni müzelerin açılması gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları
Daire Başkanlığımızın yürütmekle olduğu İstanbul Kent Müzesi, Tekfur Sarayı Müzesi, Hat
Müzesi, Tasavvuf Müzesi, Ulaşım Müzesi gibi
çalışmaları bulunmaktadır. Bunlar belirli seviyelere geldi. Bir kısmı yakın bir zamanda açılabilir
düzeyde. Bunlar sonuçlandığı zaman İstanbul
müze konusunda daha iyi bir yere gelecektir.
Tabi devletin yanında Avrupa'da olduğu gibi
daha çok iş adamımızın kültür ve sanat alanına yatırım yapması gerekiyor. Muhafazakâr iş
adamlarının da bu alana yatırım yapmaları hem
kendileri hem de toplum için önem arz ediyor.

BÜYÜK

TÜRKİYE
İÇİN

YORULMADIK

YORULMAYACAĞIZ
Röportaj – Rıdvan KAŞIKÇI

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Bazen hiç yoğun
tempoda olmasanız bile
kendinizi taş taşımış kadar yorgun
ve halsiz hissedersiniz ve bu durum çevrenizdekilerle iletişiminizi tamamen bozar. Bunun asıl sebebi
ne beyin ne de beden yorgunluğudur. Asıl sebep;
üzerinizde biriken negatif ve artık enerjilerdir.

Pınar Pişirgen
İletişim Uzmanı

Evren, enerjiler üzerine kurulmuştur
ve birçok insanın aslında önemsemediği bu durum, hayatımızı oldukça
fazla etkilemektedir. Yaşam-çalışma
alanları, yatak odaları, hatta mutfaklarda pozitif enerji oluşturmak; kişi
ve kişinin çevresindekilerle iletişimi
açısından çok önemlidir.
Şüphesiz her insan ruhsal dünyasıyla
barışık yaşamak ister ve bazen bu sadece istekle kalır. Ruhsal dünyanızla
barışık yaşayabilmek için, kişiler arası
iletişiminizin iyi olması önemlidir.
Kişinin, ruhsal dünyası sağlıklı ve
dengeli değilse başkalarıyla sağlıklı

iletişim kurması neredeyse imkansızdır. Negatif ve artık enerjiler
kişiyi olduğundan daha gergin, asabi
ve tahammülsüz bir hale sokar. Kişilik özellikleri ve yapısına göre asabiyet
hiç huyu olmamasına rağmen, çevresel faktörler ve bulunduğu ortamdaki
negatif enerjiler kişiyi gergin bir yay kıvamına sokabilir. Kendi kendinize ”Ben
onun ciğerini bilirim, nasıl böyle agresifleşti anlamadım” dediğiniz durumlar
olmuştur. Aranması gereken tek suçlu,
kişiyi etkisi altına alan ve bütün bir dış
dünyayla iletişimini bozan, ortamdaki
artık ve negatif enerjilerdir.

Zaman zaman iletişim kanalları tıkanır ve kişi bu durumun
farkında olmaz. Son derece
önemli olan bu negatif durum, bireyin bütün iletişimini olumsuz etkiler. Uzun
sürmesi durumunda ise; zincirleme bir olumsuzluklar silsilesini beraberinde getirir.
İnsanın iletişim kanallarının
kapanmasını önleyecek çok
basit yollardan biri, yaşam
alanında saksı çiçeklerine ve
canlı çiçeklere yer vermektir.
Nasıl ki; açık havada, deniz
manzarasında ve ormanlık
korularda ”oh be” deyip derin
bir nefes alarak hafifliyorsak
bunu bize dedirten pozitif enerjidir. Ortamda bulunduracağınız birkaç canlı
çiçek, o ortamdaki tüm artık
enerjileri kendi köküne ve
toprağına çekecektir. Nasıl
ki; çıplak ayakla toprağa basmak vücuttaki negatif enerjiyi emiyorsa, ortamdaki canlı
çiçekler de havadaki artık
enerjileri emecektir.
Çok basit bir yöntem daha
vardır ki; o da ”tuz”, bildiğimiz
yemek tuzudur. Salonunuzda, mutfağınızda ve hatta
yatak odanızda bulunduracağınız ufak bir tabak içindeki sofra tuzu, o ortamdaki
tüm negatif enerjiyi, içinde
bulunan elektromanyetik iyonlarla resmen yiyecek ve
sizi kötü enerjilerden kurtaracaktır. Kötü ve artık enerjiden
arınmış bir ortam, kişiler arası
doğru iletişim için muazzam
bir zemin hazırlayacaktır.
Çok basit görünen ufak bir
saksı çiçeği ve bir avuç tuz,
boylarından büyük hünerleri ile kişiye daha sağlıklı bir
ortam yaratacak ve bulundukları yerdeki tüm artık enerjileri yok edip daha sağlıklı
iletişime yardımcı olacaklardır.
Mayıs 2018

Sağlık ve Yaşam dergisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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DOĞRU GİYİNMEK
VÜCUDUNUZU

TANIMAKLA
BAŞLAR!

GÜNLÜK TUT
ÖDÜL KAZAN

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

Çekmeköy Belediyesi’nin 2010 yılından itibaren
geleneksel hale getirdiği "Okul Günlüğü" Projesi bu yıl da kazandırmaya devam edecek.
Okul Günlüğü Projesi’nin 2017-2018 eğitim öğretim
yılı günlükleri Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş’ın
katıldığı bir törenle dağıtılmaya başlandı. Nişantepe
Emlak Konut İlköğretim Okulu’nda dağıtımına başlanan günlükler, ilçedeki 21 İlköğretim Okulu’nda 3.
sınıf öğrencilerine ulaştırıldı.

Peki bunu nasıl analiz
edeceğiz? Gelin birlikte
bakalım:

Eğer göğüs kısmınız kalça kısmınıza göre daha zayıf, beliniz ince ise armut tipi vücut tipine sahipsiniz demektir. Türk
kadınlarının büyük bir çoğunluğu bu vücut tipine
sahiptir diyebiliriz. Bu özelliklere sahipseniz yapmanız
gereken şey; dikkati kusurlu bölgeden uzaklaştırmak. Bel
bölgenizi ortaya çıkaracak parçaları tercih edebilirsiniz.
Üst bölgenizi daha geniş, alt bölgenizi daha dar gösterecek
parçalarla, dengeli bir görünüm sağlarsınız. Aksesuarlar ve
desenli bluzlar bu konuda size yardımcı olabilir.

Ne Giyebilirsiniz?
Belden oturtmalı elbiseler
A formunda açılan etekler
Cigarette pantolonlar
Omuz detaylı bluzlar
Desenli üstler
İri kolyeler ve boyun aksesuarları
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Eğitim öğretim yılı dönemi sonunda her okul kendi
içinde oluşturacağı komisyonlarda kendi öğrencilerinin günlüklerini değerlendirecek ve her okuldan
5 öğrenci, Haziran ayında Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde ödüllerini
alacak. Günlüklerin değerlendirmeye alınabilmesi

Öğrencilere okul günlüklerini dağıtan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şunları kaydetti:
“Çocuklarımızın kalemle buluşarak yazma alışkanlığı kazanmaları için 2010 yılından beri bu projemizi
gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma, çocuklarımızın yazı
yazma ve okuma alışkanlıklarını geliştirmek için güzel
bir fırsat.”

Armut Tipi
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Titiz çalışan ödülünü alacak

için en az 30 sayfasının yazılması gerekecek. Değerlendirmede temel kriter; güzel yazı ve günlüklerin
kullanımı olacak. Yarışma sonunda birinciler diz üstü
bilgisayar, ikinciler tablet bilgisayar, üçüncüler fotoğraf makinesi, dördüncüler MP3 çalar ve beşinciler
kol saati kazanacak.

Hayatta her şeyin bir matematiği olduğu gibi doğru giyinmenin de bir matematiği var.
Ve en temel işlem vücudumuzu tanımakla başlıyor…
Bugün kadınların pek çoğunun
yaptığı stil hatalarının temelinde, vücut ölçülerine aykırı
gelen kıyafet tercihleri yer
alıyor. Oysa stilimizi belirlemeden ya da gardrobumuz için
alışveriş yapmadan önce ilk
yapmamız gereken şey; nasıl
bir vücut tipine sahip olduğumuzu belirlemek ya da hangi
bölgemizde fazlalık olduğunu
doğru analiz etmek.

Moda

Moda

Elma Tipi
Göğüs ve bel kısmı geniş, kalça
kısmı dar olan kadınların vücut tipi elmadır
diyebiliriz. Bu ölçülerdeki kadınların bacakları ince olduğu için, dikkati üst kısımdan almalı
ve ince kısma vermeliler. Örneğin kalem etekler tam
bu vücut tipi içindir... Kalem eteğinizin üzerine giyeceğiniz, dökümlü bir tunik ile fazlalıklarınızı gizleyebilirsiniz. Çok desenli parçalardansa dikine çizgili parçalar ya
da tek renk kıyafetler tercih etmenizde fayda var. Üzerinize
yapışan üstlerden ise kesinlikle uzak durmalısınız. Geniş kemerler de size göre değildir. Alışverişte pilise eteklere yaklaşmamalısınız. Mottonuz şu olsun; geniş kısımlar için geniş
modelde kıyafetler, dar kısımlar için daha fit modeller.

Ne giyebilirsiniz?
Kalem etek
Bol tunikler
Dar paça pantolonlar
V yakala bluzlar

Dikdörtgen Vücut
Üst ve alt bedeni orantılı olan ve
belirsiz bir bel kıvrımına sahip kadınlar
dikdörtgen vücut tipine sahiptir diyebiliriz.
Vücudunuzdaki kavisler fazla olmadığı için birkaç
stil hilesi ile kavis varmış gibi gösterebilirsiniz. Bunun
için yardımınıza vatkalı üstler ve kemerli bluzlar yetişiyor.
Belden oturtmalı, volanlı elbise ve etekler de belinize incelik katarken kalça kısmınızı biraz da geniş göstereceğinden,
doğal bir kıvrım oluşturacaktır.
Bu tarz bir vücut şekline sahipseniz, düşük bel pantolonlardan ve çok bol kıyafetlerden de uzak durmalısınız. Yoksa
şekilsiz bir görünüm elde edersiniz.

Ne giyebilirsiniz?

Kum Saati

Volanlı elbiseler
Vatkalı bluzlar ya da ceketler
Kemerli kıyafetler

Göğüs kısmı geniş, bel kısmı dar,
kalça kısmı geniş kadınların vücut tipi, kum
saatidir. Diğerlerine göre şanslı sayılabilecek bu
ölçülerin kadını, daha doğru kıyafetler tercih etmek
için şu noktalara dikkat etmelidir; üzerinize yapışan
üstlerden uzak durmalı, dikkati kalça kısmına çeken
parçaları seçmemelisiniz.
Örneğin şalvar pantolonlar gibi... Yapacağınız şey, vücut
ölçülerinize göre ayarlanmış; ne çok dar, ne çok bol olan
kıyafetleri tercih etmek. Drapeli elbiseler giyebilirsiniz. Ya da
ispanyol paça pantolonları kullanabilirsiniz. Hafif dökümlü
bluzlar ile ince kemerler de tam size göre!

Ne giyebilirsiniz?
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Hafif dökümlü bluzlar
İspanyol paça pantolonlar
Kemerli elbiseler ya da etekler
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RAMAZAN’DA

SAĞLIKLI BESLENMENİN

SIRLARI

BETÜL CEYLAN
DİYETİSYEN
INSTAGRAM: dytbetulceylan
www.betulceylan.com

Ramazan ayı ile gelen oruç bedenen
ve manevi olarak etkisini gördüğümüz
bir detokstur. Tansiyon, şeker, kolesterol gibi değerlerde iyileşmeler
sağlar. Bu ayda eğer dikkat edilmezse
ciddi bir kilo artışı yaşanabilir. Ayrıca
eğer uyguladığınız bir diyet varsa bir
günde alınması gereken enerji miktarı
sahur, iftar ve ara öğünlere dağıtılarak
kilo verme sürecine devam edilebilir. Oruç tutması riskli bazı gruplar
vardır; eğer siz de o gruptaysanız
doktorla görüştükten sonra tutup tutmamaya karar vermelisiniz. Bu grup
genel olarak kronik bir hastalığı olan
ve ilaç kullanan insanlardan oluşur.
Kalp-damar ve yüksek tansiyon
hastaları, diyabet hastaları, hamileler,

•
•
•
•
•

Oruç tutarken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta öğün sayısıdır.
Kesinlikle sadece sahur ve iftar olmak
üzere 2 öğünle günü tamamlamamalısınız. Aksi takdirde uzun süren
açlıkla beraber hareketsiz de kalınması durumunda metabolizma yavaşlayacak ve iftarla birlikte alınan besinler yağ olarak depolanacaktır. Metabolizma hızının düşmesi kilo alma
eğilimini arttırır. Bu yüzden en az 3
öğün şeklinde beslenmelisiniz. İftardan 1,5- 2 saat sonra yapılan bir ara
öğün ile 3. öğün de tamamlanabilir.

•

SAĞLIKLI BİR İFTAR
•

•
•

•

•

mek sindirim
sisteminin iyi
çalışmasını
sağlarken aynı
zamanda gün
boyu tok kalmayı da destekler. Ramazan pidesi ise
daha çok iftarda tüketilmelidir. Tokluk sağlaması
açısından sahurda tam tahıllı ekmek tüketmek
daha mantıklı olacaktır. 1 avuç içi büyüklüğünde
pide 1 dilim ekmek demektir.
Sahuru ihmal etmeyin. Kimi zaman sahura kalkmadan uykuyu tercih etmek isteyebilirsiniz ancak
sahur yapılması, kan şekerinin erken düşüşünü

•

•

•

Orucu su ve hurma ile açmak önemlidir Çünkü
hurma gün boyu düşmüş olan kan şekerinin ayarlanmasını sağlar. Vücudun sıvı-elektrolit dengesini
sağlamada çok etkilidir. Yüksek demir içeriği ile
kansızlığa iyi gelir. Lif oranı yüksektir ve bağırsaktaki zararlı bakterilerin üremesini engeller. Kalorisi
yüksektir fakat günde 2-3 tane tüketebilirsiniz.
Peynir, zeytin ve kuru kayısı gibi çeşitli iftariyeliklerle de oruç açabilirsiniz.
Başlangıç için ılık bir çorba ve tahıllı ekmek
idealdir. Çorbanın miktarı konusunda dikkatli
olmalısınız unutmayın; 1 kepçe çorba 1 dilim tam
tahıllı ekmeğe eşittir. Çorba içilmesi tüketilecek
yemek miktarında aşırıya gidilmesini ve yemeği
bir anda yeme isteğini engeller.
İftarda boş mideye birden yüklenmek midede
ağırlık, yanma, bulantı, gaz ve kabızlık gibi sorunlara yol açar. Bu yüzden yemeklerinizi bir sürece
yayarak tüketin ve çorbadan sonra 10-15 dk. mola
verin.
Hızlı yemek tokluk hissine ulaşmayı geciktirir ve
besin tüketiminin artmasına neden olur. Yavaş
yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmek sindirim
sisteminin korunmasında ve tokluğun sağlanmasında etkili olmaktadır.
İftarda yağlı etler yerine ızgara, haşlama, tencere
yemekleri, beyaz et, kıymalı sebze yemekleri ve
kuru baklagillere ağırlık vermelisiniz.
Sebzeler, kana yavaş geçmesi ve kan şekerini çok
az yükseltmesiyle ayrıca lif içerikleri yüksek olan

•
•

•

•

•

düşük kalorili besinler olması sebebi ile ramazan
ayında da iftarlarımızda hep bulunmalı. Nişastalı
olmayan tüm taze sebzeler vücudun insülin
ihtiyacını azaltır, acıkmayı geciktirir. Nişastalı
sebzelere (patates, mısır, havuç gibi ) çok az yer
verilirken özellikle püre ve haşlama şeklinde tüketimleri kan şekerini hızlı yükseltip sonra düşürmesi
sebebiyle yorgunluk ve uyuklamalara sebep olur.
Genel olarak dengeli bir iftar menüsü et, salata,
çorba, yoğurt ve ekmekten oluşmalıdır.
İftardan sonra çay- kahve tüketmek yerine sindirime yardımcı olacak rezene, anason, yeşil çay
içilebilir; zencefil, zerdeçal, dereotu tüketebilirsiniz. Eğer illa tüketilecekse de iftardan 45-60
dakika sonra tüketmelisiniz. Yoksa yemekle gelen
demirin emilimi engellenecektir.
Yoğurdun ayran olarak tüketimi, maden suyu,
komposto ve hoşaf; sıvı alımını destekleme
konusunda iyi bir seçenektir.
Ramazan döneminde oluşan sindirim, bağırsak
problemlerini önlemek için sebze, tam tahıllar,
kuru baklagil ve yoğurttan hazırlanmış bir çorba
iyi bir alternatif olacaktır. Ayrıca oluşabilecek kabızlık problemi yoğurt, kefir, elma sirkesi ve çeşitli
probiyotiklerden yararlanarak da çözülebilir.
Haftada 3 kez iftardan yaklaşık 1,5-2 saat sonra
yapılan yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşler bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığın oluşmasını
engeller.
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Tuz oranı düşük olmalıdır. Örneğin tuzsuz veya az
tuzlu peynir ve zeytin tüketilmelidir. Zeytin yerine
ceviz, fındık veya badem de tüketilebilir.
Aşırı yağ içermemelidir.
Sıvı alımı ve lif içeriği yüksek olmalıdır. Lif uzun
süre tok kalmanızı sağlayacak, unutmayın.
Yeterli karbonhidrat, protein, yağ ve vitaminmineral içermelidir.
Süt- ayran grubunun protein ve yağ içeriği yüksektir. İçerdiği yağ ve protein sayesinde gün boyu
tokluğu sağlamada etki gösterirler.
Sucuk, salam, sosis gibi doymuş yağ içeriği
yüksek, işlenmiş besinlerden kaçınmalısınız. Bu
tarz şarküteri ürünleri içerdiği sodyum ve nitrat
ile susuzluğun artmasına ve iftarda fazla yemek
tüketimine neden olur.
Ramazan ayında uzun süre açlıktan ve hareket
azlığından dolayı kabızlık yaşayabilirsiniz. Bunun
için lifli besin tüketimine özen göstermelisiniz.
Sahurda tam buğdaylı, çavdarlı ekmek tüket-

•

•

ve sindirim güçlüğü gibi problemler yaşanabilir.
Bu yüzden Ramazan ayında su tüketimine ayrıca
dikkat etmelisiniz.
Susuzluk, oruçla beraber açlığı tetikleyen ghrelin
ve doyumu sağlayan leptin hormonlarının
çalışmasını sekteye uğratır.
Sahurda açık çay tüketimi de susuzluğun giderilmesine yardımcı olur.

böbrek yetmezliği ve diyaliz hastaları,
kanser tedavisi görenler, çocuklar ve
yaşlılar riskli gruptadır.

SAĞLIKLI BİR SAHUR
•

•

engellemek açısından çok önemlidir. Sahur yapılmaması durumunda enerji yetersizliği, uykusuzluk, dinç hissetmeme gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Sahur mutlaka yapılmalı ve öğünden en az
yarım saat sonra yatılmalıdır.
Ayrıca sahurdan sonraki 2 saatlik uyku vücut ritmi
için çok önemlidir.
Yeterli su alımı olmazsa halsizlik, yorgunluk,
tansiyon değişikliği, konsantrasyon bozukluğu

Haberler

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz Sultançiftliği
ve Hamidiye Mahallelerinde
ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Hoş Geldin Bebek
Başkan Poyraz Hoş Geldin Bebek Projesi için
de yeni bebek sahibi olan; Kanmaz, Gürsoy ve

Parlak ailelerini ziyaret etti. Kurtuluş, Doğan ve
Öztürk ailelerini de ziyaret ederek tebrik eden
Başkan Poyraz ailelere hayırlı olsun dileklerini
iletti.
Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında Hamidiye
Mahallesi’nde ikamet eden Bilgi, Altınışık ve Altın
ailelerini de ziyaret eden Başkan Poyraz, aileleri
kutladı.
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Başkan Poyraz Çekmeköy’e Hoş
Geldiniz projesi kapsamında ilçeye
yeni taşınan; Ünal, Dönmez, Boz-

tepe ailelerini ziyaret etti. Hamidiye Mahallesi’ne
yeni taşınan Korgan, Güzeldere ve Pehlivan
ailelerinin evlerine de misafir olan Başkan Poyraz; ailelerle sohbet ederek ilçe hakkında çeşitli
bilgiler aktardı.
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Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “Çekmeköy’e Hoş
Geldiniz” ve “Hoş Geldin Bebek”
projeleri kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Sultançiftliği Mahallesine taşınan Salman,
Karaküçük ve Binici ailelerine
‘’İlçemize hoş geldiniz’’ diyen
Başkan Poyraz, aileleri Çekmeköy
hakkında bilgilendirdi.
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likler olmaya başlar. Böylelikle geçmişteki acı tecrübeler dönüşmüş olur.

NEFESLE
DİŞ HEKİMİ FOBİSİNİ AŞMAK
Eğer diş hekimine gidip tedavi olmaktan
korkuyorsanız; yalnız değilsiniz. Toplumun
%20’si bu endişe ve korkuyla yaşamaktadır.
Korkular, bireyi zarar görmeye karşı koruyucu biyolojik bir kalkandır ve birey
büyüdükçe yok olması beklenir. Fobiler bu
korkuların yok olmayıp bastırılmış olanlarından kaynaklanır.

Uzm. Dr. Ayşegül
Yalçın Akaydın
Protez Uzmanı,
Eğitmen Diş Hekimi
Doğal Nefes ve Yaşam Koçu
dr.aysegulyalcin@gmail.com

Fobi, önemli bir tehlike kaynağı olmayan
bir nesne veya durumla karşılaşınca duyulan inatçı ve aşırı korkudur. Diş tedavilerine karşı duyulan korku örümcek korkusu
(araknafobi), kedi korkusu (airulofobi) gibi
spesifik bir korkudur. Burada diş tedavisinden kaçışa neden olan özel, kontrol edilemeyen, anlamsız bir korku söz konusudur.

Dental Fobisi Olan Hastalara
Tedavi Yaklaşımı

Hastaların Diş ile İlgili
Yaşadığı Korkuların
Ortak Unsurları
•
•
•
•

Bilinmeyen korkusu
Fiziksel hasar ve vücudun zarar görme
korkusu
Kontrol kaybı korkusu
Çaresizlik ve bağımlılık korkusudur.

Bu korku unsurlarının iyice anlaşılması,
korkulu ve endişeli bir hastanın tedavisi için
etkin bir planlama sağlar.

Önce İletişim

Doğal Nefes Nedir?

Fobik hastaların tedavisinde ana kural, hekim ile hasta
arasında birebir ilişki geliştirilmesidir. Diş hekimi
derine inerek yakaladığı ipuçlarından hastanın belirli korkularını ve davranışlarını açığa çıkartabilir.
Görüşme ilerledikçe karşılıklı anlayış gelişip korku
azaldıkça güven ve uyum da artar. Bu süreçte yaşam
koçluğu ile birlikte yürütülen Doğal Nefes seansı etkili
bir sistemdir.

Doğal nefes karnın alt kısmında yani bedenimizde
bilinçaltının yer aldığı bölgeden başlayan ve yukarıya doğru güç merkezi ve kalpten geçerek göğse
ulaşan kapalı devre nefesi vurgular. Doğal Nefes, tam
bağlantılı, açık bir nefes sistemidir. Hücre hafızamızdaki geçmiş travmaları ve acıları ebediyen iyileştirir.
Nefesimizi limitlediğimiz alanlara nefes almaya
başladıkça hücre hafızası bazında titreşimsel değişik-

Doğal Nefesin
Etkili Olduğu
Alanlar
Hastalık, zihin/bedenin
bilince mesajıdır. Bilinç,
mesajı alıp anladığında
semptomlar aniden ortadan
kaybolabilir. Nefesin kullanılması sıklıkla rahatsızlıkların
ve hastalıkların koşullarının
zihin/beden içinde anlaşılıp
çözümlendiği manevi bir
bağlam sunar. Engin bir
gevşeme hissi ve aydınlanma duygusu Doğal Nefes
deneyiminin tabii sonucudur. Biz bunu tedavilerimizde hastadaki korku ve
endişe duygusunun derin bir
rahatlamaya dönüşmesiyle
deneyimliyoruz.

Doğal Nefes Sistemi, kişinin
nefes alışkanlıkları ile onun
duygusal sorunları arasındaki
ilişkiyi anlar. Bu çalışmalar,
nefesin değişik davranış
biçimleri ve yaşam tecrübeleri arasındaki bağlantıyı
bilerek çalışır. Nefesi açmak, bastırılmış enerjilerin
bilinçaltından temizlenmesini sağlar. Böylelikle kişinin davranışları ve yaşamı
otomatik olarak değişir.

Doğal Nefes Seansı diş tedavileri öncesi
yapılır. Size özel ayrılmış bir buçuk saat
süren özel seansta o an için hedeflediğiniz
niyet üzerine çalışılır. Bu niyetler; kontrolü
bırakmak, sürece teslimiyet, korkulardan
özgürleşmek, sağlık, huzur, güven gibi
spesifik konular üzerinden seçilir. Seasın
sonunda aldığımız geri bildirim sonrasında
dental tedaviye yönelik ufak bir adım atılır.
Hasta ve diş hekimi arasında oluşan bu özel
iletişim ve güven alanında birçok fobik hasta mutlu ve rahatlamış olarak tedavilerini
yaptırmaktadır.
2 yıldır bu sistemi tüm korkan erişkin ve
çocuk hastalarımda uyguluyorum. Hastalarımın sadece dental tedaviye bakış açısı
değişmekle kalmayıp bu değişimi, panik
atak, kapalı alan korkusu, uçak fobisi gibi
kendilerini limitleyen daha huzurlu mutlu
keyifli yaşamalarına engel olan birçok problemin çözümlenmesinde etkili olduğunu
deneyimlemekteyim.
En kısa zamanda bir doğal nefes seansı
almanızı özellikle tavsiye ediyorum. Hayatınızdaki mucizelere, dönüşüme şaşıracaksınız.
Sevgiyle kalın…

Doğal nefes çalışması,
davranışlarda ve
fizyolojik tepkilerde
değişimleri kolaylaştıran
farklı bir bilinç durumu
yaratır. Dental fobisi olan
hasta seansın sonunda
huzur ve güven duygusunu
deneyimler. Tedavi süresince
kendini doktoruna rahatlıkla
bırakır.
Doğal Nefes, size pek çok
farklı düzeyde yardımcı
olabilir. Fiziksel olarak
daha fazla enerji
verebilir, toksinleri sistemden
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Fobik insanların çoğu, endişe yaratan
durumları yok sayarak korku tepkilerini
kontrol etmeyi becerebilirler. Fakat, dental tedaviyle her an yüzleşmek zorunda
da kalabilirler. Kaçınma davranışı, korku
ve gerginliği bir süre azalttığı yanılgısını
oluşturabilir. Hasta çözümlenmemiş olan
dental durumdan kaynaklanan duygusal
ikilemler yaşar. Net çözümün ortaya koyulmaması
dental
tedavi
dışındaki
yaşamında da hastanın konfor alanını etkiler. Hastada hayatının her alanını etkileyen gerginlik ve paniğe yol açabilir.

Doğal Nefes Seansı
Ne Zaman Uygulanır?
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Diş hekimlerinin her gün, kliniklerinde korku duyan
hastaları tedavi ettikleri görülmektedir. Diş hekimleri, tedavi ettikleri bu hastaların orta derecede fobik
hastalar olduklarını bilmelidirler. Gerçek dental fobisi
olanlar ise genellikle kliniklerde görülemezler. Ne
olursa olsun tedaviden uzak dururlar. Yirmi yıl veya
daha uzun süredir, diş hekimine gitmemiş hastalarla
karşılaşmak alışılmadık bir şey değildir. Bu hastalar,
acil tedaviler gerektiğinde veya genel anestezi altında
tedavi eden hekimlerin kliniklerinde görülebilirler.

Dental fobi yaşamın her döneminde
gelişebilir. Çocukluk çağında gelişmesinde
çocuğun uyaranlara ve psikolojik travmalara daha duyarlı olması başlıca nedendir.

Stres ve daralma duygusu
her alanda çözülür. Nefes,
bilinçaltının derinliklerine
ulaştığında, acı çağrışımlarını
sona erdirmeyi, öz ve ruhun
yeniden temasını sağlamayı,
tam açık doğal nefes alma
ile tam çözülme yaratmayı
hedefler. Zihin ve bedende
gerginlikler çözümlendikçe,
serbest bırakıldıkça, doğal
iyileşme sıklıkla seans içinde
gerçekleşir.

uzaklaştırabilir. Elektromanyetik alanda daha
düşük frekanslarda titreşen
baskılanmış duyguların ya
da zihin koşullanmalarının
sebep olduğu fiziksel semptomları uzaklaştırabilir. Doğal
nefes ile hücresel düzeyde
daha düşük titreşimli paternlerin daha yüksek frekansa
dönüştürülmesi söz konusudur. Zihinsel olarak, Doğal
Nefes; eski bant kayıtlarını,
düşünce biçimlerini ve
karmaşaları siler; daha derin
huzur, yaratıcılık ve aydınlık
düzeyleri yaratır.

Grup Koliva’dan
bahsetsek, Koliva ne
anlama geliyor?
Çocukluğumuz çoğu Karadenizlinin olduğu gibi bizim
de genelde çay bahçelerinde
çaylıkların üzerinde bir oraya
bir buraya zıplayarak geçti.
Büyüklerimiz çay toplarken biz
eğlence amacıyla orada olmaktan çok mutluyduk. Yağmurun yağması bizim için çok da
büyük bir engel değildi aslında ama annelerimiz yağmur
damlalarını fark eder etmez
hemen Koliva’nın altına sığının
derlerdi. “Koliva” Karadeniz’in
doğusunda yer alan Hemşin ve
Laz köylerinde dedelerimizin
eskiden tarlalarda emek vermiş oldukları ekinleri korumak
amacıyla gece tüm gençlerin toplanıp içerisinde nöbet
tuttukları ve sabahlara kadar
ateş başında şarkılar, türküler
söyledikleri, birbirlerine sevda
ve kahramanlık hikayelerini anlattıkları dört ayak üzerine inşa
ettikleri küçük barınaklara verilen isimdir. Biz de kendimizi
yine yöremizin kültür bekçileri
olarak nitelendirdiğimiz için bu
grubumuza Koliva ismini uygun
gördük.

Koliva… Karadeniz’in fırtınasını, deli dolu denizini ve
civanmert insanını yaptıkları müzikle anlatan 7 kişilik
mütevazı bir grup. Onları Kara Sevda ve şimdilerde reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde
kullanılan ‘’Kara Sevda, Oy Oy Sevduğum, Yüksek Dağlara
Doğru’’ isimli şarkılarından da tanıyoruz. 2018’in En İyi
Karadeniz grubu seçilen Koliva grubu ile müziğe
başlama hikayelerini, hayallerini ve sahne
arkası hayatlarını konuştuk.

kalmıştı. 2014 yılı Ocak ayında
Yüksek Dağlara Doğru isimli albümümüzü piyasaya çıkardık ve
şarkılarımız büyük bir dinleyici
kitlesine ulaştı. Konserlerimiz tıklım tıklım dolmaya ve hiç
bilmediğimiz, hiç gitmediğimiz
şehirlere konserlere gitmeye
başladık. Farklı hayatlar, farklı
insanlar ve farklı şehirler tanıdık.
ve tüm bu şehirler, insanlar bize
bu yolculukta çok şey kattı.

Müzik piyasasına girmeden önce “Ben aslında … hayal etmiştim
ama … imiş” dediğiniz
şeyler oldu mu?
Aslında albüm yapan herkes yolun başındayken her şeyin çok
güzel olacağını düşünür. Fakat
albüm çıktıktan sonra her şeyin göründüğü kadar toz pembe olmadığını, asıl zorlukların
o süreçten sonra başladığını
farkeder. Biz bu konuda biraz
daha farkındalık sahibi olarak
yola çıktığımız için çok büyük
bir uçurum söz konusu olmadı.
Birilerine tavsiyede bulunmak
isteseniz bu ne olurdu diye
sorarsanız böyle bir öneriyi sunardık sanırım. Her şey albüm
yapınca başlıyor.

Müzik kariyeriniz ne
zaman ve nasıl başladı?

Hedeflerinize
ulaşabildiniz mi?

Koliva’nın müzikal yolculuğu
2010 yılında henüz biz üniversite öğrencisi iken başladı. Solistimiz İlhan ve o dönem beraber müzik yaptığımız, Yüksek
Dağlara Doğru isimli eserimizin
sahibi Kemal Gültekin ile birlikte
İzmir’de başlayan bu yolculuğa
daha sonra Caner Parlağı (tulum), Mehmet Erkan (kemençe,
bağlama ve cura), Barış Başural
(elektronik gitar), Eren Başural’ın
(bass gitar) da katılmasıyla Koliva bugünkü halini aldı. Henüz
öğrenci iken farklı illerde ve
üniversitelerde konserler vermeye başlamıştık bile. Geriye
sadece güzel bir albüm yapmak
ve yola onunla devam etmek

Hedeflerimize ulaştık cümlesi bizce başarının önünü kesen
ve motivasyonu olumsuz etkileyen bir cümle. Yaptığınız iş
ne olursa olsun hedefler kısa
vadede ulaşılabilir olabilir ancak
uzun vadede hep bir adım ötesi vardır. Yani ulaştığınız hedef
aslında gitmeniz gereken hedef
değildir. Hedefiniz sizden hep
bir adım ötede olmalı ki adım
atmak için hep bir bahaneniz
olsun.

Son albümünüzde
(Nafile) kimlerin imzası
var? Klip çekeceğiniz
şarkıyı neye göre
belirliyorsunuz?

Yeni albümümüz “Nafile” yaklaşık dört sene aradan sonra
büyük birikimler, deneyimler ve
titiz bir çalışma sonucunda piyasadaki yerini aldı. Genel olarak
hedeflediğimiz şey sahnedeki
enerjimizi albüme yansıtmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Eserler geniş bir repertuvar içerisinden tek tek ince
bir elekten geçirilerek seçildi.
Ağırlıklı olarak yeni bestelerin yer aldığı albümümüzde
anonim ezgilere de yer verdik. Albümdeki çoğu şarkıyı biz
düzenledik ama çok iyi müzisyenlerin de imzaları var. Sunay
Özgür ve Ender Akay ikilisi
Mahşer isimli şarkımızı düzenlediler. Burak Demir ise Düğün
ve Yağmur Horonu isimli şarkılara imzasını attı ve albümümüze renk kattılar. İyi
müzisyenler ve güzel insanlarla
bu başarının altına imza atmak
bizlere mutluluk verdi. Yakın
zamanda yeni klibimiz yayında
olacak. Klip şarkımızı dinleyicilerimizin en çok beğendiği şarkı
olan Mahşer’e çekeceğiz. En
çok dinlenilen şarkıları öncelikle
kliplendirmeyi önemsiyoruz.

İlhan Gülten, sahne
arkasında nasıl biridir?
Kendisini tanıyabilir
miyiz?
Aslında sahnedeki İlhan’la aynı
yani arada büyük bir uçurum
yok. Yaptığımız iş duygu ve
samimiyet barındıran bir iş olduğu için sahnede değişmemiz
dinleyicilerimizle olan samimiyet bağımızın zayıflamasına
hatta kopmasına sebep olabilir. Yani herkes emin olabilir
sahnede nasılsak günlük hayatımızda da öyleyiz. Doğasıyla, yağmuruyla, samimiyetiyle,
güzel yürekli, temiz kalpli, fedakar insanlarıyla tanınmış bir
memleketten çıkıp samimiyet
dışı hareketlerde bulunmak da
bize yakışmazdı açıkçası. Onun
dışında gezmeyi ve yeni yerler,
yeni insanlar tanımayı çok

severim. Yaylalar ve doğal güzellikleri olan yerler öncelikli tercihimdir. Milyarlarca lirayla inşa
edilmiş betonarme binalardan
oluşan şehirler hiçbir zaman ilgimi
çekmedi ki çekeceğini de hiç sanmıyorum. Çok gezen gerçekten
de çok bilir bunu savunuyorum
sonuna kadar ama tabii ki ülke
olarak da daha fazla okumalı ve
bilinçli, üretici, çağdaş ve birikimli
insanlar yetiştirmeliyiz.

Parçalarınızın sözlerini
nasıl yazıyorsunuz? İlham
kaynağınız nedir?
Şarkılarımızın sözlerini yazarken
özellikle dikkat ettiğimiz bir detay
yok. O an içimizden nasıl geliyorsa
öyle yazıyoruz. Sadece samimiyet
kokması ve herkesin kendinden bir
parçaymış gibi hissetmesi önemli. O yüzden herkesin anlayacağı
bir üslupla herkese hitap eden
kelimeler kullanarak cümleler kuruyoruz. Bazı şarkılarımızda doğa
teması ön plana çıkabiliyor, bu Karadeniz müziğinin temelinde var.
Bazı anonim şarkılarımızın sözleri
de maniler gibi ilk iki dizede konu
alakası olmayan şeylerden bahsedilirken asıl anlatılmak istenen son
iki mısrada anlatılıyor. Oy Oy
Sevduğum isimli anonim eserimizin sözlerinde olduğu gibi:
Ayağında çorabın
Biri yün biri pamuk
Ben sana gönül vermem
Sen unutursun çabuk

Hayat felsefeniz nedir?
Hayat
felsefemiz
gülmek.
Gülücüklerin olduğu bir yerde
kötülükler
kaybolur.
Gülmek
etrafınıza pozitif enerji saçmanıza
ve bu insandan bize zarar gelmez
algısı oluşmasına yardımcı olur.
Hayatta paranın satın alamayacağı şeylerden biridir. Çok zengin olabilirsiniz ama etrafınızda
size samimiyetle gülen veya sizin
samimi bir şekilde gülebileceğiniz
kahkahalar atabileceğiniz insanlar
yoksa asıl zenginliğin ne demek
olduğunu anlamanıza imkan yok
demektir.

Size göre Karadeniz
müziğinin idolü kimdir?
Karadeniz müziği yeterli ilgiyi görüyor mu?
Beğendiğiniz Karadeniz
sanatçıları var mı?
Karadeniz müziği bu aşamaya büyük birikimler sonucunda
gelmiştir. Bunda şüphesiz ki Kazım Koyuncu’nun etkisi büyüktür.
Karadeniz müziğinin ulusallaşması
ve yerelden çıkıp geniş kitlelere
yayılmasında büyük pay sahibidir.
Ancak onun da öncesinde büyük
emekler sarf edilmiştir. Erkan

Ocaklı, Süreyya Davulcuoğlu, Cemile Cevher Çiçek, Fuat Saka, Kamil Sönmez ve daha birçok usta
müziğimizin ve kültürümüzün
yayılması ve doğru bir şekilde
yansıtılması için büyük çaba sarf
etmişlerdir. Günümüzde Karadeniz müziği ülke çapında büyük bir
ilgi görmekte ve bu her geçen gün
daha da artmaktadır. Daha iyi olacağına da eminiz. Avrupa’da dahi
konserlerimiz tıklım tıklım geçiyor
ve artık Karadeniz müziği Karadenizli olmayanların da dinlediği
bir müzik haline gelmiştir. Şu an
çok başarılı isimler Karadeniz’i çok
güzel temsil ediyor. Resul Dindar, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu,
İmera, Apolas Lermi çok başarılı
ve her biri yöremizi layıkıyla temsil
ediyor. Hep birlikte çok daha güzel şarkılar söyleyeceğiz. Beraber
müziğimizi tüm dünyaya dinletip
dünyanın her yerinde bütün ülkelerde konserler vereceğiz.

Müzik dünyasında
Türkiye’yi nerede
görüyorsunuz?
Türkiye müzik dünyasında çok iyi
müzisyenlere, bestekarlara, müzik
arşivine, büyük ozanlara ve şairlere
sahip olmasına rağmen maalesef
genel olarak bakılırsa dünya standartlarının gerisinde. Bu durum

da tamamen maddiyatla alakalı.
Avrupa’da Fransa ve İngiltere
gibi ülkelerde her yıl bizim bizden kat be kat fazla sayıda albümler piyasaya çıkıyor. Bu oran
araştırdığınızda hiç de küçümsenecek gibi değil. Ülkemizde
müzisyenler sürekli olarak tedirgin maalesef. Ülke çapında meydana gelen herhangi bir olumsuz
durumda ilk olarak konserlerin
iptal edilmesi konserleri dışında
hiçbir geliri olmayan müzisyenlerin korkulu rüyası haline geldi.
Umarız barış dolu bir dünyada
huzur dolu bir gelecekte aşkla,
sevgiyle şarkılar söyleyebiliriz.

Sanatçı ‘’topluma mesaj
veren kişi’’ olarak algılanır. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?

Evet, kesinlikle bunun arkasındayız. Özellikle sosyal medyanın son dönemde bize sunduğu sanatla ve sanatçılıkla alakası olmayan tiplerin, topluma
örnek olma vasfı taşımayan insanların gündeme gelmeleriyle
bu konu daha da önemli hale
gelmeye başladı. Sanatçı sadece
şarkılarıyla veya sahnesiyle değil
sahne dışındaki duruşuyla, hayata bakışıyla, söylemleriyle topluma örnek olmalı ve her zaman
doğru mesajları dinleyicilerine
iletebilmeli.

Hayranlarınıza
vermek istediğiniz
bir mesaj var mı?
Hayran kelimesini kullanmıyoruz.
Bizi dinleyen, konserlerimize
gelen, bizimle aynı duyguları

paylaşan herkes bizim için çok
kıymetli. O yüzden aramızda samimiyetimizi gölgede
bırakacak bir kelime olarak
gördüğümüz hayran kelimesinin
kullanılmasını istemiyoruz. Bize
değer verdikleri ve her zaman
her koşulda yanı başımızda oldukları için hepsine tüm dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Elinizde ‘’sihirli bir
değnek’’ olsaydı dünya üzerinde neleri
değiştirmek isterdiniz?
Tabii ki bir an önce savaşları bitmesini ve tüm dünyanın barış ve
sevgi çerçevesinde, herkesin eşit
olduğu bir düzende, mutlu mesut şarkılar söylemesini isterdik.

Röportaj

Köşe Yazısı

ŞEN ŞAKR AK EĞİTİM
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, bir dönem
İngilizce öğrenmekte çok zorluk çektiğini ifade ederek “Bütün samimiyetimle
inanarak söylüyorum, hakikaten bir dönem kendimin salak olduğuna inandım.
‘Bir sürü şeye kafam basıyor ama ben
dil öğrenemiyorum demek’ dedim” diye
konuştu.

KISA KISA…
Grupta kimler hangi
enstrümanı çalıyor?

Türkiye’de ve dünyada en
beğendiğiniz sanatçılar?

İlhan Gülten – Solist
Caner Parlağı – Tulum
Mehmet Erkan – Kemençe, bağlama, cura
Barış Başural – Elektrik Gitar
Eren Başural – Bass Gitar
Yasin Yiğit – Davul

Türkiye’de işini çok iyi yapan sanatçılarımız ve
bize yol gösteren ustalarımızın olması açısından çok şanslıyız. Söylenebilecek çok isim var o
yüzden hiç başlamayalım :)

Grubun en komiği, en duygusalı ve
en şakacısı kim?
Grupta en komik Mehmet, en duygusal İlhan, en
şakacı Eren (özellikle torpil şakaları).

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Çekmeköy
Belediyesi Sinema Akademisi kapsamında
verilen eğitimlerde öğrencilerle buluştu. Turgut Özal Kültür Merkezi’ndeki
eğitimlerde oyuncu Erdem Baş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin

konuğu olan ünlü oyuncu, mesleki
yolculuğunu ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Ünlü oyuncu, Genel Sanat
Yönetmenliğini tecrübeli oyuncu Burak
Hakkı’nın yaptığı akademide, sanata ilgisi
olan gençlerin sorularını yanıtladı. Çukur
dizisindeki Vartolu karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Erkan Kolçak
Köstendil’in dayısının oğlu olduğunu
ifade eden oyuncu, Köstendil’in bu noktaya gelebilmek için çok çalıştığını belirtti.
Şakrak’ın bir dönem İngilizce öğrenmek
için çok çaba sarf ettiğini esprili bir dille
anlattığı o anlar ise öğrencileri oldukça
güldürdü.

Sanatçı olmasaydınız, hangi mesleği
seçerdiniz?
Müzisyen olmasaydık kendi eğitim aldığımız alanlarda ilerlerdik diye tahmin ediyoruz. Öğretmenlik, işletme, ticaret vs...

Hobileriniz neler?
Genel olarak müzik yaptığımız zamanın dışında
yemek yemeyi ve gezmeyi çok seviyoruz :)

En sevdiğiniz yemek?
Yemek seçmeyiz genel olarak ama muhlamanın
yeri tabii ki ayrı bizde.

33

32

Futbolla çok ilgili değiliz müzik hayatımızın
tamamını kapsıyor ve çok zamanımız olmuyor
maalesef.

Mayıs 2018
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Hangi takımı tutuyorsunuz?

Gezi

Türkiye’yi Geziyoruz

YEDİGÖLLER

BOLU
Kiraz Aldım Dikmen’den
Kiraz aldım dikmeden
Halimem dallarını bükmeden
Bir armağan ver bana
Halimem ben gurbete gitmeden
Tombulacık Halimem yar başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
Ocak başında kaldım
Halimem ince fikre daldım
Kapılar açılırken
Halimem seni geliyor sandım
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan
şehir tarih boyunca farklı isimlerle
anılmıştır. Roma döneminde “Bithynium” olarak anılan şehir İmparator
Claudius’un hakimiyetindeyken Claudiopolis olarak adlandırılmıştır. Türkmenlerin Malazgirt Zaferinden sonra
bölgeye yerleşmesinin ardından
bölgeye Bolu ismi verilmiştir. Bir rivayete göre ise; Osmanlı döneminde
bölgede birçok alimin bulunması
sebebiyle Bol Uluğ olarak adlandırılan
şehrin ismi zamanla Bolu olmuştur.

GÖLCÜK
TABİAT PARKI
Tabiat parkına yolu düşenleri; göl evinin suya yansıyan
görüntüsü ardında alabildiğine
uzanıp giden çam ağaçlarıyla
dinlendirici bir gezi bekliyor. Yer
yer nilüfer çiçekleriyle süslenmiş Gölcük; sincapları, balıkçıları
ve tabi ki göl eviyle şehrin ve
gezginlerin gözbebeği… İnsan
müdahalesinin az olduğu bölgede
Gölcük Üçgöl Yürüyüş Parkuru
ismiyle 8, 10, 12 kilometrelerden
oluşan 3 farklı yürüyüş parkuru
bulunuyor. Göl çevresinin rahatça
gezilebildiği parkta yapılabilecek en güzel aktivite sakinlik içerisinde aklımızı, bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirmek. İsteğe bağlı olarak bisikletle turlar atılabilir veya piknik de yapılabilir. Gölün çevresini gezerken
veya piknik yaptığınız sırada her an fotoğraf çekmeye hazır olun, bir anda
önünüze çıkan tavşanı fotoğraflayabilmek için tetikte olmalısınız.
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Algın mısın Halimem baygın mısın gel
Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel

Nereden Gelmektedir?

yenlerin favori mekanı olan bölgede olası kazaları engellemek için mangal, ateş, tüp yakmak
yasak, bilginize… Fakat patika yollardan yürümek,
şelaleleri izlemek ve bilhassa bin bir çeşit yeşillik içerisindeki ahşap köprülerden geçmek
her keyfin üzerinde doğrusu. Göllerin önünde
göl hakkında bilgilerin bulunması, manzarayı
doyasıya izleyebilmek ve fotoğraflayabilmek için
seyir terası gibi balkonların olması geziyi daha da
keyiflendiriyor.
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Tütün aldım Hendek'ten
Halimem hekim gelir Devrek'ten
Hekim buna neylesin
Halimem yangınımız yürekten

ŞEHRİN İSMİ

Kartpostal tadındaki Yedigöller, sahip olduğu
müthiş manzarayla görenlerin adeta nefesini kesiyor. Tamamen orman içerisinde kalmış
her mevsim değişen yaprakların rengine uyum
sağlayan göller ve onların etrafında ilkbaharın
tazeliğine bürünmüş ağaçların hışırtısı… Bolu’nun
en güzel armağanı zengin bitki örtüsüyle ve irili
ufaklı - Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl,
Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl - göllerinden
oluşan Yedigöller 1965’te milli park ilan edilmiş.
Haliyle kamp kurmak ve piknik yapmak iste-

Gezi

Haberler

YÖRESEL LEZZETLER
Bolu, Türkiye’nin meşhur aşçılarıyla ağızları tatlandıran bir şehir.
Haliyle her yemekte bir özgünlük
her yemekte ayrı bir lezzet arıyor
insan. Aradığını da buluyor doğrusu… Yöresel mutfağın en meşhur
yiyecekleri; yayla çorbası, patates
çorbası, ovmaç çorbası, kızılcık
tarhana çorbası, tarhana çorbası,
nohutlu çorbası, yoğurtlu bakla
çorbası, imaret çorbası, çiğ börek,
patatesli köy ekmeği, kedi batmaz,
mantar sote, orman kebabı, kabaklı
gözleme, acı su bazlamacı, çantıklı
pide, etli mantı, ekmek aşı, kaldırık
dolması, kaşık sapı, Mengen pilavı,
Kıbrısçık pilavı, keşli cevizli erişte,
höşmerim, Mengen kuzu güveç,
katık, kaşık atmaç, bakla çullaması,
paşa pilavı, kabak hoşafı, kara kabak tatlısı, palize, coş hoşafı, karavul şerbeti, kızılcık şurubu, saray
helvası, Bolu Beyi tatlısı, Mudurnu
baklası, uğut tatlısı olarak sıralanır.
Yiyenlerin damağında unutulmayacak tatlar bırakır…

YABANCI UYRUKLU
VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Kedi Batmaz Tarifi
Malzemeler: 2 su bardağı su, 1 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı
dövülmüş ceviz, 1 su bardağı tulum peyniri, 2 çorba kaşığı tereyağı.
Hazırlanışı: Kaynayan suya mısır ununu ekleyerek hamur elde edin. Ocağın üzerinde 10 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alınan tencereyi 10
dakika daha dinlendirin. Ceviz ve tulum peynirini karıştırın. Bu karışımın
yarısını servis tabağına yayın. Hamuru kaşık yardımıyla küçük parçalara
ayırın. Parçaları servis tabağındaki peynirli malzemenin üzerine dizin. Kalan harcı hamur parçalarının üzerine serpiştirin. Tereyağını eritip üzerine
gezdirerek servis yapın. Kedi Batmaz hazır, afiyet olsun…

!
I UNUTMAYIN

LMAY
NOTUNUZU A

Yöresel
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HEDİYELİKLER
Bolu’da hemen her
ilçenin kendine has hediyelikleri bulunmakta.
En meşhur hediyelikler:
çam kolonyası, Bolu
çikolatası, çam balı,
kaymak ve tereyağıdır.
Mudurnu’da saray helvası, köpük helvası ve
ipek oyaları; Gerede’de
bakır, deri ürünleri ve
fındık; Göynük’te şeker
fasulye ve el dokumaları; Seben’den elma ve
üzüm hediyelik alınabilecek diğer hediyelikler
arasında.
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BOLULU ÜNLÜLERİMİZ

Özgür Ozan

Safiye Soyman

Serdar Gökhan

Beyazıt Öztürk

Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi’nin
organize ettiği toplantıda Çekmeköy’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar bir araya geldi. Uluslararası
Irk Ayrımı İle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında organize edilen programa Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy Kent Konseyi
Başkanı Hatice Sıraç da katıldı.
Güngörmüşler Konağı’nda gerçekleşen toplantıda
katılımcıları selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz şunları ifade etti:
“Millet olarak dinimizden, atalarımızdan, töremizden ve örfümüzden aldığımız güçle asırlardır tüm
milletlere hoşgörüyle ve saygı çerçevesinde yaklaşıyoruz. Bizim milli ve manevi değerlerimiz, insanları dışlayan hiçbir anlayışa asla müsaade etmemektedir. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi’nde
‘Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap

olana bir üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin
siyah üzerinde, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir
üstünlüğü yoktur’ demiştir. Mevlana ‘Ne olursan
ol yine gel’, Yunus Emre de ‘Yaradılanı hoş gördük,
Yaradan’dan ötürü’ demiştir. Bizler kendimize
rehber olarak aldığımız atalarımızın ışığında, yurdumuzda bulunan tüm milletlerle uyumlu şekilde
yaşayıp Allah’ın bize verdiği nimetleri bölüşüyoruz.
İlçemizde de aynı uyum ve sağduyu hakim. İnşallah yurdumuza hep birlikte hizmet etmeye devam
edeceğiz.”

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

tişme tarzları konusunda
kadınların önemi vurgulanmalıdır. Çünkü çocuk yetiştirme
tarzı aile tarafından uygulanır
ve kuşaktan kuşağa öncellikle
anneden kıza geçer. Bu nedenle kadınların ve özellikle kız
çocuklarının nasıl algılandığı ve
yetiştirilme tarzları bakımından
ne muamele gördüğü o toplumun geleceğinde de etkili olur.

YETİŞME TARZI

AÇISINDAN
Tarih boyunca insan ruhu
ve toplum birlikte değişerek
gelişim gösterdi, bu gelişimde
birey ile toplum arasındaki bağı
kuran aracı unsur, anne-babaların çocuk yetiştirme
tarzlarıdır. Her toplumda,
her kültürde ve her tarihsel
dönemde çocuk yetiştirme
tarzları birbirinden farklılık
gösterir.
Bireyin, kendi çocukluk ve
aile ilişkilerinden gelen korkularının, dünya görüşleri ile
bağlantı içerisinde olduğunu
birçok bilimsel araştırma

kanıtlamıştır. En gelişmiş çocuk
yetiştirme tarzı, kişiye birey
olma hakkını tanıyan ve onu
gelişme yönünde destekleyen
yöntemler topluluğudur.
Her bireyin, toplumda egemen
olan çocuk yetiştirme tarzının
izin verdiği ölçüde büyüyebileceğini ve gelişebileceğini,
büyüme ile gelişmenin gerektirdiği ve sağladığı özgürlüğün
bunu taşıyamayacak toplumlar
için korku verici bir şekilde
algılanabildiğini bilmek gerekir.
Toplumlarda çocukların ye-

Gerçek şu ki, günümüz
koşulları gençlerin
geçmiş kuşaklara göre
topluma her anlamda

Gelişmiş entegre edici ve
çocuğun ruh sağlığına önem
veren çocuk yetiştirme
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Her toplumda, her kültürde ve
her tarihsel dönemde, çocuk
yetiştirme tarzları farklılık
gösterir. Bir toplumda çocuk
yetiştirme tarzının gelişmemesi, o toplumun ekonomi,
kültür, sanat ve sosyal yaşam
bakımından duraksamasına
veya çökmesine yol açabilir.
Kitleleri sürükleyen sanatsal
eserler gibi çocuklarımız bazen
notaların dizildiği porteler, fırça
darbeleriyle hayat verdiğimiz
bembeyaz bir tuval ya da
topluma yön veren bir düşünür
gibidir.

TOPLUMSAL ALGI

Bütün insanlık tarihi incelendiğinde, psikotarih açısından çocuk yetiştirme tarzlarının belli farklılıkları olsa
da çok çeşitlilik göstermediği
anlaşılmaktadır. Çocuk yetiştirme tarzı konusunda her
kuşak bir sonrakine ruhsal bir
miras bırakmaktadır. Aile bu
mirasın taşıyıcısıdır.

entegre olabilmesi için akademik olarak donanımlı bir
şekilde yetişmesini zorunlu
kılmaktadır. Zira günümüz
toplumunda eskiyle kıyaslanmayacak sayıda iyi derecede
yetişmiş, donanımlı gençler
bulunmaktadır. Bu rakiplerin
arasından sıyrılıp kariyer basamaklarını tırmanırken kişilerin
farkı muhakkak ki iyi bir aile
terbiyesi alması olacaktır.
Toplumda erdemli bir birey,
başarılı bir iş insanı olmasının,
kişinin akademik eğitim almasının yanında milli ve insani
değerleri ailesinden alarak
kişisel gelişimi ile harmanlamasıyla elde edilir. Yaşadığı
çağı idrak etmiş, aklı fenni
ilimlerle aydınlanmış ve kalbi
de ahlaki değerlerle donanmış
bir gencin modern dünyamızda tercih sebebi olacağı unutulmamalıdır.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Ezgi BOZKURT
Eğitimci

Bütün canlılar içinde gelişim
süreci en yavaş ve en çok
bakıma muhtaç olan insan
yavrusudur. Doğumdan hemen
sonra bebeklerin beslenme
başta olmak üzere hayatta kalmak için gerekli tüm ihtiyaçları
çok uzun bir süre anneleri ya
da onlara bakanlar tarafından
karşılanır. Pek çok toplumun
refahı ve geleceği, çocukların
ve genç neslin eğitimli, sağlıklı
ve bilinçli olmasıyla yakından
ilişkilidir. Bu yüzden çocukların
gelişim ve çocuk yetiştirilme
anlayışları toplumda oldukça
önemli bir yer tutar. İnsanlar,
yüzyıllar boyunca kültürel,
coğrafik, iklimsel ve ekonomik
şartlar yüzünden çocuk yetiştirme konusunda birbirinden
farklı tecrübelere sahip olmuştur.

tarzlarına sahip toplumların her
zaman kazançlı çıkacağı somut delilleri ile önümüzdedir.
Bu toplumlar, şüphesiz ki daha
donanımlı ve daha normal bir
yeni nesil yetiştireceklerdir.
Kuşaklar arası süreçte bilginin,
geleceğin insanın, insan olmanın değerinin bilindiği her
türlü kriz ortamında çözüm
odaklı teknikleri kolaylıkla
uygulayarak, hızlı adımlarla
ilerleyeceklerdir.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

40

41

Röportaj

Röportaj

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan ayına sayılı
günler kaldı. İslam dünyasında bu mübarek ayın
heyecanı yaşanıyor. Ramazan ayının önemini,
maneviyatını ve sıkça sorulan birçok sorunun
cevabını almak üzere sohbetleri ve TV programlarıyla binlerce insana ışık olmaya devam eden
Prof. Dr. Mustafa Karataş hocamızla birlikteyiz.

Bize kısaca kendinizden
bahseder misiniz hocam?
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Hak ile batılı, doğru ile yanlışı
insanlara
göstermek
üzere gönderilen Kur’an, Ramazan ayında indirilmiştir
(Bakara, 2/186). Şüphesiz Allah katında ayların sayısı on
ikidir (Tevbe, 9/36). Şehr-i
Ramazan bunlardan biridir.
Ancak onu, on iki ayın sultanı yapan Kur’an’dır. Onun
fazileti Kur’an’a ev sahipliği
yapmasından ileri gelmektedir. Zira Ramazan ayı Kur’an
ayıdır. Bir bakıma Ramazan
ayı zarf, Kur’an ise mazruftur. Bu mazruf ilahi bir mesaj
olduğundan zarfı da, mazru-

fu da son derece kıymetlidir.
Diğer bir deyişle zarfın önemi
içinde taşıdığı mazruftan ileri gelmektedir. İşte böyle
müstesna bir zaman diliminde Yüce Allah, müminlerin oruç tutmalarını ve
Kur’an’a daha bir aşkla ve fazlaca yönelmelerini murat
etmiştir. Ramazan müminler için rahmet kapılarının
açıldığı, şeytanların zincire
vurulduğu kutsi bir aydır. “Ramazan ayı girdiğinde göğün
kapıları açılır, cehennem
kapıları
kapanır.
Şeytanlar zincire vurulur” (Buharı,
Savm 5). Ramazan ayı, Allah
Teala’nın engin lütuf ve bereketinin müminler üzerine
adeta yağdığı bir mevsimdir.
Kur’an’ın inmeye başladığı ilk
gece olan Kadir Gecesini de
içinde barındırması sebebiyle
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1961 yılında Sivas Gürün’de
doğdum. Yaklaşık 5 yaşında
iken Karabük’e göç ettik. İlk ve
ortaokul tahsilimi Karabük’te
yaptım. Ortaokuldan sonra
imam hatip lisesine gittim.
Aslında ilkokuldan sonra gitmek istiyordum ama imam
hatip okullarının ortaokul
kısmı o dönem kapatılmıştı.
O zamanlarda kararımı vermiştim, müftü olacaktım.
1980’de İstanbul’ a geldim.
1984’te İlahiyat Fakültesinden
mezun oldum. Daha sonra
hadis alanında yüksek lisans
ve doktoramı tamamladım. O
gün bugündür daha çok alanımla ilgili okumaya, yazmaya ve araştırmalarıma devam
ediyorum.

Hiç şüphesiz İslam
dünyası için Ramazan
ayının ayrı bir özelliği ve
güzelliği var. Ramazan
ayını bu kadar ayrıcalıklı
ve önemli kılan ayrıntıları
bizimle paylaşır mısınız?
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Rabbimiz ona ayrı bir değer
bahşetmiştir. Zira Kur’an’ın ifadesiyle Kadir Gecesi bin aydan daha
hayırlı bir gecedir (Kadir,97/3). Bu
ise seksen iki sene dört ay kadar
bir zaman dilimi demektir. Hem
Kadir Gecesini hem de orucu
içinde barındırdığı düşünülürse
Ramazan ayının ne denli değerli
olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Allah Teala neden orucu farz
kıldı? Ramazan ayının bize
kazandırdıklarından bahsedebilir misiniz?
Her şeyden önce Allah’ın
emri. Yine Bakara suresi
183. ayette Rabbimiz
neden oruç tutmamız gerektiğini
de net bir şekilde
açıklamaktadır. “Geçmiş
ümmetlere
farz
kılındığı gibi size
de oruç farz kılındı.
Umulur ki, korunasınız.”
Hadiste de oruç kalkana benzetilmiştir. Yani bizi korur. Beden
ve ruh sağlığı açısından orucun
pek çok faydası olduğu tartışmasız
bir gerçektir. Sabrı öğretir. Başkalarının halini düşünmemize sebep
olur.

Ramazan ayı ile ilgili merak
edilen konulardan biri de her
yıl 10 gün geriden başlıyor
olması. Neden hocam?
Ay takvimine göre bir yıl 355
gün olduğundan Ramazan ayı
da her yıl on gün öne gelmektedir. Dolayısıyla Ramazan ayı da
değişik mevsimlere uğramış olmaktadır. Bunda da ayrıca hikmet
ve güzellikler mevcuttur.

Merak edilen bir diğer konu
da 61 gün orucu peş peşe mi
tutulmalı? Bu orucu illa kişinin kendi mi tutmalı?

gıda özelliği taşıyan her türlü maddeyi almak hem kaza hem de kefaret gerektirir. 61 gün kefaret orucunun 60 günü orucu bozmanın
cezası olarak tutulur. 1 gün ise bozulan orucun kazasıdır. Ramazan
ayının kefaret orucu peş peşe 2 ay
tutulur. Bu oruç tutulurken hiç ara
verilmez. Eğer ara verilirse kefaret bozulmuş olur ve tekrar baştan
tutmak gerekir. Bu orucu tutmaya
gücü yeten biri fitre vererek bu kefaretten kurtulamaz. Allah'tan ko-

yuluyor. Dolayısıyla farklı zamanlarda oruca başlanılması birçok
problemi de beraberinde getiriyor.
Hiç problem yokmuş gibi davranmak din ve dünya adına doğru
değil. Bu problemin çözümü için
işbirliği yapılmalıdır. Türkiye hesap artı ru’yet uygulamasını ve
dünyanın herhangi bir yerinde
Ramazan hilalinin görülmesiyle
oruca başlanılmasını esas alıyor.
Günümüzde bu uygulama çok
daha doğrudur.

Teravih namazının
anlamı, fazileti ve
hükmü nedir?

laylaştırmasını dileyip halis bir niyetle tutmaya başlarsa inşallah bu
borcunu yerine getirmiş olur.

Hocam birçok defa şahit
olduk ki farklı zamanda oruç
tutuldu ve farklı zamanda
bayram yapıldı. Bu konudaki
görüşlerinizi bizimle paylaşır
mısınız?

başlığı altında vermek suretiyle
önem ve faziletine dikkat çekmektedir. Hz. Peygamber (a.s.)’in,
Ramazan orucunu Allah’ın farz
kıldığını, kendisinin de Ramazan
gecelerinde namaz kılmayı sünnet
saydığını söylediği nakledilmektedir. Hadis kitaplarında genellikle
oruç bahsinin ardından ve fıkıh

kitaplarının bazılarında da nafile namaz konuları içerisinde ele
alınan teravih namazı, alimlerin
çoğunluğunun kanaatine göre
sünnet-i müekkede veya en azından müstehab ya da mendub kabul edilmektedir. Hanefi fıkıh alimlerine göre, Ramazan gecelerinde
cemaatin yatsı namazından sonra

toplanarak beş terviha kılmaları
(yirmi rekat) -ki, her terviha dört
rekattır- ve ikişer rekatta bir selam
vermeleri efdal kabul edilmiştir.
Her dört rekattan sonra bir o kadar
da oturulur. Teravih bitince yine bir
ara verilir ve sonra imam, cemaate
vitir namazı kıldırır. Vitir namazı sadece Ramazan ayında cemaatle
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Eskiden değişik ülkelerin farklı
zamanlarda oruca başlaması bu
kadar garip karşılanmıyordu. Zira
o zamanlarda bugün olduğu gibi
iletişim güçlü değildi. Her şeyden haberiniz olmazdı. Ancak
günümüzde saatler ve dakikalar içerisinde çok uzak yerlere
ulaşabiliyor ve anında haber alabiliyoruz. Bir taraf oruca başladığında
dünyanın her tarafında anında du-

Teravih
namazı,
ülkemizde
ve
Müslümanların
yaşadığı topraklarda en çok
rağbet
edilen
ve hatta Ramazan
orucu gibi bir yıl
boyunca
heyecanla
beklenen bir ibadet olma
özelliğini sürdürmektedir. Teravih, Arapça “terviha” kelimesinin
çoğuludur. “Terviha” işe sözlükte,
bir defa istirahat etmek anlamındadır. Ramazan ayında kılınan
teravih namazında iki ya da dört
rekattan sonra cemaatin istirahati
söz konusu olduğundan teravih
denilmiştir. Ramazan ayına mahsus olan teravih namazı esasen bir
gece namazıdır. Hadislerde, Ramazan namazı (Kıyam-ı Ramazan)
olarak ifade edilen teravih namazı
teriminin, İslam’ın ilk yıllarından
beri kullanıldığı bilinmektedir. Kaynaklarda yer alan haberlere göre,
teravih namazını hak olduğuna
inanarak ve sevabını umarak, riya
karıştırmadan Allah rızası için kılan
kimsenin geçmiş günahlarının
bağışlanacağı
ve
annesinden
doğduğu gün gibi günahlarından
arınmış olacağı bildirilmektedir.
Buhari (öl.256/870), teravihin sevabıyla ilgili bu hadisi, “Nafile olarak
teravih namazı kılmak imandandır”

Mayıs 2018

44

Bilerek ve isteyerek bir gıda veya
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kılınır.
Teravihin vakti, yatsıdan imsak vaktine kadardır. Teravih
namazını hatim ile kıldırmak,
yani bütün ramazanda teravihlerde bir defa Kuran hatmetmek
sünnet sayılmıştır. Kimi alimlere
göre, diğer nafile namazların aksine teravih namazını camide kılmak daha sevap kabul edilmiştir.

Oruç tutan biri abdest
alırken nelere dikkat etmeli?
Ağza ve buruna su vermek abdestte sünnet, gusül abdestinde
ise farzdır. Oruçlu iken de ağza
ve buruna su verilir ancak boğaza kaçacak kadar mübalağa edilmez bu konuda dikkat edilmeli.

Zekat ve sadaka
ne demektir?

landığı silahları, bindiği hayvanı
veya arabası ilim adamının kitapları sanatçının aletleri ticarette
kullanmadığı bir yıllık nafakalarını
temiz edecek miktardaki yiyecek
içecek malzemesi ve geçimini
sağlamak için zaruri olan diğer
ihtiyaçlardan zekat verilmez.
Bunlar dışında üzerinden bir yıl
geçmiş olmak ve yıl sonunda
tasarrufunda bulunmuş olmak
şartıyla niyetle birlikte koyun cinsinden kırkta bir büyük baş hayvanlarda otuzda bir devede beşte
bir ve altın gümüş gibi para cinsinden olan değerlerden de 40’ta
bir olmak üzere zekat verilir. Bu
konuda teferruatıyla bilgi ilmihal
kitaplarında mevcuttur. 80 gr. altına malik olan kimse nişah miktarına ulaşmış demektir.

Zekat kimlere verilir?
Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Sadakalar (zekat) ancak şunlar
içindir: Fakirler, miskinler,
(onun üzerine memur
olan) zekat toplayan
memurlar, kalpleri
İslam’a ısındırılacak olanlar. Köle
olarak bulunanlar
borçlular Allah
yolunda cihad
edenler ve yolcular (toplanan
zekat
ancak
bu
sayılan
yerlere verilir).
Allah
bilendir.
Hikmet sahibidir” (Tevba,9/60).
Zekat
fakirlerin hakkıdır.
Zekat
vermemek Hak
ve halk katında
çok büyük suç ve
günahtır.

Her Müslüman bir tarikata
mensup olmalı mı?
Tasavvufi anlayışta kendi kusuruyla ilgilenmek vardır. Keramet ön plana çıkmış efendim.
Kendini öne çıkarma, başkasını
beğenmeme ya da başka tarikatı
beğenmeme veya tarikatın dışındakini mahvoldu helak oldu gibi
görme, dünyayı manen birilerinin idare ettiği, gaybı bilme
gibi düşünceler… Bunlar
tarikata sonradan giren
düşüncelerdir.
Tasavvuf
bir terbiye
sistemidir. Bu terbiyeyi
sünnetten peygamberin yaşantısından veya
aileden kültürle de almak mümkün. Kur’an’da
ahlakla, nefis terbiyesi ile
ilgili pek çok ayet ve hüküm
var zaten. Tasavvuf bunları
konu edinmiş. Böyle bir sistemden geçmenin çok faydası var
fakat bazı tarikatlar işin içerisine başka şeyler katmış, bunlarla yetinmemişler. Böyle bakıldığı
zaman tarikata girme gibi bir şart
yoktur bence.
Tabii ki hepsini kastetmiyorum.
İlmi ve irfanı birlikte götüren
tarikatlar çok güzel insanlar yetişmiştir.

Son dönemlerde ünlü kişiler
ünlü simalar umreye, hacca
gidiyorlar. Bunu siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Olumlu karşılıyorum. İnsanlar hacca umreye gidiyorsa niyetlerini sorgulamadan önce biz
yaptıkları işe bakarız doğru mu
yanlış mı? Kim gelirse gelsin ne
olursan ol yine de gel demek
lazım. O insanlar manevi duygularını tatmin için böyle bir yola
girme ihtiyacı hissediyorlar. Onun eksikliğini hissediyorlar. Öyle bir manevi etki alanı oluşuyor ki bu hava herkesi

kuşatmış oluyor. Toplumun bunu
hissettirmiş olması da büyük bir
kazanç. Ben bu durumu son
yıllarda dünyada ve Türkiye’de
dindarlaşmaya giden bir sürecin
devamı olarak görüyorum.

Son olarak geleceğimizin
teminatı gençlerimize ve
ebeveynlere neler söylemek
istersiniz?
Çocuklarımız bizlere emanettir.
Onlar yarının büyükleri olacak
ve bu vatan her şeyi ile onlara
emanet edilmiş olacaktır. Gençlerin iyi bir
terbiye ve eğitim almaları gerekmektedir. Bu
husustan önce anne
ve babalar daha sonra
da devlet sorumludur.
Çocuğu doğduğunda
ona iyi bir isim koymak, onu helal rızıkla
beslemek, onu İslami
terbiye ile yetiştirmek
ebeveynin asli görevidir. Belli bir yaşa kadar
gerekli eğitimi verip

edepli, çalışkan, üretken, vatana ve millete faydalı bir genç
kazandırmak başlıca gayemiz
olmalıdır. Devlet de bu konuda
üzerine düşeni yapmalı, anne
ve babalara yardımcı olmalıdır.
Okulları ve üniversiteleri sadece
diploma veren yerler değil, her
yönüyle insan yetiştiren birer
eğitim kurumu olmalıdır. Şurası
iyi bilinmelidir ki ancak gençliği
iyi yetişmiş bir ülke istikbaline
umutla bakabilir. Bu nedenle en büyük yatırım
gençlere yapılmalıdır.
Yüce Allah: “Ey İman
edenler kendinizi ve
aile fertlerinizi, yakıtı insanlar
ve taşlar olan Cehennem ateşinden
koruyunuz” (Tahrim, 6)
buyurmaktadır. Çocuğunu
sadece dünyada rahat ettirmek,
onun ahiret hayatını düşünmemek büyük bir gaflettir. Dünyada ayağına diken batmasına bile
tahammül edemediğimiz çocuklarımızın ahirette cehennemde
yanmasına nasıl razı olabiliriz.
O halde çocuğunun gerçekten
geleceğini düşünen veliler, onun
ahiret hayatını da hesaba katmak
ve ona göre yetiştirmek gayreti
içerisinde olmalıdırlar.
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ve borçlarını çıktığında nişah
miktarına sahip kimselerin
ellerindeki bir yılı doldurmuş
mallarından zekat vermeleri
farzdır. Zaruri ihtiyaçların dışında kalan mallarda cinsine göre
değişik oranda zekat terettup
eder. Oturacağı evi, giyeceği
elbiseleri, evinin eşyasını, kul-
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İslam’ın şartlarından birisi de zekat vermektir. Lügat itibariyle zekat artma, bereket,
temizlik,
koruma
manalarına gelmektedir.
Dinimizde ise belirli hak sahiplerine
verilmek
üzere malın Allah’ın tayin ettiği
muayyen
kısmı veya bu
kısmı çıkarıp
verme işleminin
kendisi demektir.
Kuran da zekat diye isimlendiği
gibi
sadaka olarak
da kullanılmıştır.
Sadaka
oluşu
imanda sadakatin ve ahiret hayatını tasdik anlamına gelmesidir.
Müslüman akıllı, hür,
erginlik çağına ulaşmış

Röportaj
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FiNALiSTLER

HALİL ATABERK BAKIRCI: GELECEĞİN ELEKTRİKLİ ARAÇLARINA YÖNELİK İNOVATİF TEKERLEK MODELİ: PİZEOTEKER

BELLi OLDU

EDA NUR KONAK: HAVALI ARABA
NUR ERASLAN & BATU GÜLER:
MAGLEV TRENİ TASARIMI VE
TERSİNİR YAKIT PİLİ KULLANIMININ PERFORMANSINA ETKİSİ

ENERJİ KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN PROJELER
Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Bilim
Olimpiyatları’nda finale
kalan 70 proje belli oldu. 10
ülkeden gelen 733 proje,
akademisyenlerden oluşan
jüri üyeleri tarafından
değerlendirmeye alındı.
Yenilikçilik, uygulanabilirlik,
sürdürülebilirlik ve sosyal
etki kriterleri bağlamında
ele alınarak değerlendirilen
projelerden finale kalan 70
proje açıklandı.
Finale kalan projeler 11-12
Mayıs tarihlerinde Maltepe
Üniversitesi kampüsünde
sergilenecek ve dereceye
giren projeler 13 Mayıs’taki
ödül töreninde açıklanacak.

BEYZA İNANCI & FEYZA
BOZDOĞAN: SODYUM ASETAT'LA ÇALIŞAN EKONOMİK
ISITICI
TUNA DOLMEN: AĞAÇLARDAKİ
TİTREŞİMLERDEN YARARLANABİLEN ÇEVRECİ BİR SİSTEM
TASARIM
MUSTAFA YILMAZ & AHMET
GÖK: AVUS
TAHA BERK BOLU: TAK-KULLAN
ARŞİMET TÜRBİNİ
ABDULKADİR KOÇAK & EMİR
HAKAN AKDAĞ: GÜNEŞ IŞINLARINDAN ELEKTRİK ELDE ETMEDE
FRESNEL LENS İLE FARKLI BİR
YÖNTEM
ŞEVVAL NUR KÜTÜK & MEHMET
KAAN ERDİL: PİEZOELEKTRİK
YÖNTEMİYLE KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN OTOMOBİL
MERT ŞENER & GAYE MALKOÇ:
FOTOVOLTATİK SİS-KOVAR
AKILLI TÜNEL SİSTEMİ

MEHMET ÇAĞATAY KURMAÇ &
AYBÜKE PALANCIOĞLU: FOTOSENTETİKLERLE BİYOGAZ
SAFLAŞTIRMA
ENES EMRE DOĞAN & PETEK
TOKCAN: KARBON NANO TÜP
VE AKTİF KARBONDA HİDROJENİN DEPOLANMASI
AHMET TARIK AVCI: ÇİNKO
SÜLFÜR (ZNS) İLE YOLUMU
AYDINLATIYORUM
DURU SELİN YILMAZ & CEMRE
YENDİ: KARARLI PEROVSKİTE
GÜNEŞ HÜCRELERİ
AHMET YILMAZ: GÖREBİLDİĞİM
FAKAT FARK EDEMEDİĞİM
ENERJİ
HELİN ÇAP & ALEYBA YETKİN:
PLANKTON HAVUZLARI

MUSTAFA YILDIZ: KÜRESEL
GÜNEŞ PANELİ

BERK TAN DEMİREL: YENİ NESİL
ALTERNATİF ENERJİ: PEROVSKİT
GÜNEŞ PİLİ

AYDANUR ÖZDEMİR & ZEYNEP
BÜŞRA DEMİRBİLEK: GÜNEŞ
ENERJİSİ İLE HİDROJEN GAZI
ELDESİ

MUSTAFA AKVİRANLI & SATILMIŞ
TÜRK: YEREL KAYNAKLARDAN
YERLİ TUTUŞTURUCU ELDE
EDİLMESİ

ARAŞTIRMA KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN PROJELER
OZAN CEM BAŞ: DERS KOÇU
GÖKÇE NUR BUDAK & SERHAN
ASLANER: TRİGONOMETRİK DENKLEM SİSTEMLERİNİN
GRAFİK METODU İLE ÇÖZÜMÜ
TUĞÇE DİRLİK & SELİME SAVAŞ:
ELEMENT SATRANCI
SELİN SEDEF AKSOY & BEYZA
GİRGİN: KONTROL DEDEKTÖRÜ
ATAKAN BERK & UYGAR
ERASLAN: DİYABET ÖNTANISI İÇİN TAŞINABİLİR TAYİN
PLATFORMU VE DEDEKTÖR
GELİŞTİRİLMESİ
BELKIS AYSU ÖZBEK & ALPER
BÜYÜKUYSAL: DOPAMİN
TAYİNİ İÇİN NANOBİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
YAĞMUR KÜTÜK: BORİK ASİTİN
ELEKTROLİZİ İLE ELEMENTEL
BOR ÜRETİMİ

ELİF ARICAN & BENGİSU BİLGİN:
IŞIĞI YAKALAYALIM
SENEM ARSLAN: MANUEL
VATANDAŞLIKTAN DİJİTAL
VATANDAŞLIĞA
ASLINUR SENA ATMACA & FAZLI
CAN ACAR: MÂRİFETNÂME’DE
İNSAN PSİKOLOJİSİNİN KODLARI
EZGİ BOZ: SAZAN BALIĞI (CYPRINUS CARPIO) PULLU DERİSİ
İLE HAZIRLANAN SIVI ÖZÜTÜN
PIHTILAŞMA ÜZERİNE OLAN
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
YUKSEL BALIKÇI & NURKADER
YAVUZ: CANLANAN ŞAİRLER
ÖLMEYEN ŞİİRLER VE HİKAYELERİ
EDA TİRYAKİOĞLU & BÜŞRA
TÜRK: TERMOELEKTRİK MODÜL
İLE SEEBACK ETKİSİNDEN
YARARLANILARAK ISI VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

NİL AYSİMA ŞİMŞEK & ABDULLAH BOZTAŞ: MANYETİK MADDE
TÜRÜ TESPİT CİHAZI
ZEYNEP NAZ GÜNDOĞAN:
MODİFİYE ZEOLİT İLE EGZOZ
GAZLARININ FİLTRASYONU
YAĞMUR DÖNMEZ & ZEYNEP
YÜCEER: ÇİP ÜSTÜ GELİŞTİRİLEN 3D DOKU İSKELESİ ÜZERİNDE KANSER HÜCRELERİNİN
KEMOSENSİTİVİTESİ
YAĞIZ ÖZEL & ECE GÜLEZ:
GRAFEN MALZEMESİNİN SES
TİTREŞİMLERİNE TEPKİSİNİN
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
TAYLAN BEKAR & OZAN GÖKTUĞ SUNER: 3D (ÜÇ BOYUTLU) YAZICI İLE HAZIRLANAN
DAMAR AÇICI MİKRO ROBOT
TASARIMI

EDA SORULMAZ: YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANLARI VE
TOPLUMSAL DEĞİŞİME ETKİSİNİN RİSK VE FAYDA AÇISINDAN
İNCELENMESİ
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KENAN ŞEN: GÜNEŞ PANELLERİNDE VERİM ARTIRMA

NAİM EGE YILDIZ & TAYLAN
TUGAY CEVAHİR: SONSUZ GÜÇ:
MANYETİZMA
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BURCU KUDEKLİ & AYŞENUR
TOTA: ASANSÖRLÜ SİSTEMLER
İÇİN YERÇEKİMİ KUVVETİNDEN
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİYORUZ

FAHRİYE ALEYNA ÜSTÜNDAĞ &
SELİN KESKİN: GÜNEŞ
ENERJİSİNDEN YARARLANILARAK TERMOELEKTRİK
SİSTEMİN PELTİER ETKİSİ İLE
SOĞUTUCU TASARIMI

SEDAT CEM KIZILTOPRAK &
DEVRAN BORNE: SEDEV(ARTAN
YARIÇAP İLE KAZANILAN ENERJİ)
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Köşe Yazısı

MUHAMMED CAN ŞİRİN &
YUSUF TALHA KESKİN: SESİN
YAYILMASINA IŞIĞIN ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI

ARTIKLARINDAN ELDE EDILEN
BIYOKÖMÜRÜN METILEN MAVISI
ILE ADSORBSIYON ÖZELLIKLERININ ARASTIRILMASI

KERİME NUR KAVADAR & BİLGE
ELİZABETH İYE: TURKUAZ
DOĞRUSU VE TURKUAZ NOKTASI

MOHAMMAD BELAL TOFIGH:
HER ŞEKLİN İÇERİSİNDE VARDIR
YİNE KENDİSİ VE KODLAMASI

DERİN KIZILKAYA & MADİNA
MATNİYAZOVA: 5G’DE ÇOKLU
ERİŞİM TEKNİĞİ VE DALGA
FORMU OLARAK NOMA

SAIM ERDEM KARAÇETİN
& NADİNE LEISSNER: GIDA
ÜRÜNLERİNİN RAF ÖMRÜNÜ
ARTTIRAN, YENİLEBİLİR VE
ANTİMİKROBİYAL AMBALAJ
MALZEMESİ GELİSTİRİLMESİ

YAĞMUR ÇEBİ & ALEKSANDER
TALU: SOLANUM MELONGENA

TEKNOLOJİ KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN PROJELER
KUTLU TAN DEMİR & BORA
BERK: KIRMIZI IŞIMA YAPAN
PASİF MATRİS SOLED EKRAN
UYGULAMASI
AYKUT PARLAK & MUSTAFA ENES
DEMİRBİLEK: GÖRME ENGELLİLER İÇİN KULAKLI BASTON
MEHMET BUĞRA ÇINARDERE &
ENES ÇAKIR: DEĞİŞEN İKLİM VE
YOL ŞARTLARINA GÖRE TAŞITLARIN YOL TUTUŞ VE FRENLEME
ETKİSİNİ ARTTIRAN HAVA AKIM
SİSTEMİ
UFUK KARACA & YAREN AŞIK:
HAYAT 433 (HİDROLOJİK VE
KÜTLE HAREKETSEL AFETLERE
YÖNELİK DALGASAL ACİL DURUM TAKİPÇİSİ
EMİRHAN ERGÜN: MANYETİK
AMORTİSÖR SİSTEMİ (MAS)
TASARIMI, TİTREŞİMİNDEN

ELEKTRİK ÜRETİLMESİ VE PROTOTİP UYGULAMASI
YUNUS EMRE AŞICI & MELİH
GÜLTEKİN: FİZİKSEL ENGELLİLER
İÇİN GYRO SENSÖRLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
AHMET EMİN YIDIZ: ET2S ( ENGELLİ TAŞITI TANIMA SİSTEMİ )
SİNAN YUMURTACI & BORA
BÖLÜKBAŞI: CELL-FİE EĞİTİM
KİTİ
ENES SEFA ÇETİN & İBRAHİM
ENES ASLAN: PROGRAMLAMAYI
ÖĞRETEN EĞİTİM SETİ TASARIMININ YAPILMASI VE PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ – KODOBOT
ABDULLAH TUNÇ BÜYÜKSAN & OĞUZHAN ERDOĞAN:
ELEKTRİKLİ TAŞITLARA YÖNELİK ALTERNATİF FREN SİSTEMİ
(MANYETO-MEKANİK DİSK FREN
SİSTEMİ)
GİRAY ÖNGÜN & ARDA DERBENT: GÖRÜNÜR IŞIĞIN POLARİZASYONU İLE KABLOSUZ VERİ
İLETİŞİMİ

YAVER ŞIXELİYEV & YUSİF EYNULLABEYLİ: VOOBY
MEHMET TANER YOLCU &
MERİÇ ÜTKÜ: 2,5 EKSENLİ ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİCİ PROTOTİPİ GELİŞTİRİLMESİ
İSMAİL BAŞER: PİLKART
BERKAY KUNT & ABDULSAMET
KÖROĞLU
: SALON TAKIM
MÜSABAKALARINDA İŞİTME ENGELLİLER İÇİN YENİ BİR TEKNOLOJİ
AYŞEGÜL BİLGE POLAT: COMİTİALİBUS NERVUS MECHANİSM
ENES ÖZTÜRK: İNSANSI SINIR
GÜVENLİĞİ ROBOTU

ENGEL OLMA

FARKINDA OL!
Çekmeköy Belediye Başkanı
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EMİRHAN ILIK & OĞULCAN VEYSEL ÜNLER: MEKANİK UZUVLARIN ROBOTİK ALANLARA
ENTEGRE EDİLMESİ
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BATU ONART & İBRAHİM KÖSE:
EPİLEPSİ HASTALARINA GSR
SENSÖR DESTEKLİ KOL SAATİ

DOĞAN SAKARYA & UĞUR
KÜÇÜKERSEN: TİTREŞİM VE
PİEZOELEKTRİK SENSÖRLÜ DEPREM UYARI SİSTEMİ PROTOTİPİ

Röportaj

Röportaj

SİTEDE YAŞA M

ÖMERLİ EVLERİ
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Çekmeköy’ümüzün yeşil doğası ve sakin atmosferi ile
ideal sitelerden Ömerli Evleri’ne konuk olduk bu ay.
Çekmeköy2023 ekibi olarak site yaşamı ve yok olmaya
yüz tutmuş komşuluk kavramını konuşmak üzere site
yöneticisi Alir Özer Bey’le birlikteyiz
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Ömerli Evleri kaç blok ve daireden
oluşuyor ve ne zaman kuruldu?

1999 yılı depreminden sonra güvenli bir zeminde, depreme dayanıklı müstakil ev edinme
arayışındaydık. Bu nedenle de hem İstanbul'a
yakın olacağımız, hem de doğayla iç içe yaşayacağımız Ömerli'de karar kıldık. Ömerli Evleri
2004 yılında 26.000 metrekare arazi üzerinde 20
villanın inşasıyla oluşan, üç tarafı ormanla çevrili
bir sitedir.

Site yönetiminde olmaya nasıl karar
verdiniz ve kaç yıldır site yönetiminde
görev almaktasınız? Sorumluluklarınız
nelerdir?

Kentsel dönüşümün beraberinde getirdiği hava
kirliliği, gürültü vb. nedenlerle şehir hayatından uzaklaşarak Ömerli’deki evimizde oturma
kararı aldık. Yaşadığımız çevreyle ilgili sorumluluk almak, katkıda bulunmak adına site yönetiminde görev almaya karar verdim. 4 yıldır site
yönetiminde bulunuyorum. İdari işleyişin takibi,
ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi, profesyonel
yönetimle iletişim ve işbirliği gibi sorumluluklarım bulunuyor.

Yönetim ekibi nasıl belirleniyor,
kaç kişiden oluşuyor?
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Öncelikle derginizde bize de yer ayırdığınız
için teşekkür etmek isterim. 1953 yılı İstanbul
doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. Özel Şişli Koleji'ni bitirdikten sonra Bağdat Üniversitesi
İngilizce İşletme bölümünden mezun oldum.
Eğitim hayatının ardından Baytur AŞ’de petrol
ve taahhüt işlerinde çeşitli kademelerde görev

aldıktan sonra, Genel Müdür olarak çalışmaya
devam ettim. Sonrasında kendi şirketlerimi kurarak uluslararası petrol ticareti ve taahhüt işleriyle iştigal ettim. 2 yıl Cenevre, 2,5 yıl Paris, 4 yıl
süreyle de Monte Carlo'da bulunan ofislerimde
çalıştım. Daha sonra Türkiye'ye yerleştim. Evliyim
ve 2 kız çocuğu babasıyım. Uzun yıllar süren aktif iş hayatından sonra artık kendimi yavaş yavaş
emeklilik hayatına hazırlamaktayım. Ailemle daha
çok vakit geçirme arzusundayım.
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Ali Özer Bey sizi tanıyabilir miyiz?
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Yönetim ekibi olağan yıllık toplantıda
site sakinlerinin kararı ile belirlenmektedir. Yönetim ekibi, profesyonel
yönetim temsilcisinin yanı sıra yönetici ve 2 denetçiden oluşmaktadır.

Site içerisinde ne gibi aktivite
alanları mevcut?
Site içerisinde fitness salonu, sauna,
yüzme havuzu, tenis kortu ve çocuk
parkı bulunmaktadır.

Mahallelere özgü bilinen komşuluk
ilişkileri sitenizde yaşanıyor mu?

Modern ve model olmayı kendine hedef
edinmiş Çekmeköy’ü nasıl buluyorsunuz?

Son olarak Çekmeköy2023 okuyucularına
neler söylemek istersiniz?
Tüm Çekmeköy2023 okurlarına sağlık ve esenlikle
dolu günler diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Röportaj: Engin ERKÖSE
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Bünyesinde bulunan villaların sıcak ve kullanışlı
mimarisi, bakımlı atmosferi ve doğal bahçe
peyzajlarının güzelliği ve kuş sesleriyle huzurun
yaşandığı butik bir sitedir. Yeni nesil sitelerde bu
avantaj pek yoktur.
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Günümüz şartlarında unutulmaya yüz tutan geleneksel komşuluk ilişkilerini sitemizde yaşama
arzu ve gayreti içindeyiz. Çok kalabalık bir site
olmadığımızdan komşularımızın çoğu birbirini
tanıyor. Bu da sitemizi daha güzel komşuluklara
vesile kılıyor.

Ömerli evlerini diğer sitelerden ayıran
bir özelliği var mı?

Çekmeköy hızlı bir değişim ve gelişim yaşıyor.
Çevreye, doğaya duyarlı, trafik sorununu çözen,
bilime, sanata ve eğitime öncelik veren anlayışla ilçemiz İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri
olma yolunda hızla yol almaktadır. Sayın Belediye
Başkanı’mız, muhtarımız ve güvenlik güçlerimizle
olan yakın ve yapıcı diyaloğumuzla diğer ilçelere
örnek teşkil ettiğimiz düşüncesindeyim.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Pilates sağlık problemlerine iyi
gelir. Özellikle -bilinenin aksine
(tabi ki doğru kişilere kendinizi
teslim ettiğiniz takdirde)- bel fıtığı,
boyun fıtığı, fibromiyalji, sırt problemleri, duruş bozukluğundan
kaynaklı ağrılar gibi hayat kalitesini düşüren sağlık sorunlarından
kurtulmada büyük fayda sağlar.
Stresi azaltır. Çünkü tüm stresimizi omuz, boyun ve sırtımızda
taşırız. Bunlar ciddi baş ağrısı
dahil birçok ağrıya sebep olur.
Pilates yaparak bunlardan
kurtulabilirsiniz.
Pilates kas gevşeten ve
stresi azaltan etkisi ile
uyku bozukluklarına ve
depresyona iyi gelir.

Pilates ile
BUGÜNE VE GELECEĞİNİZE
Yatırım
Pilates; kasları güçlendirmek,
esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek
amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz
sistemidir. Lakin pilates sadece
bir spor değildir. Bir farkındalıktır, dik duruştur, özgüvendir, iyi
hissetmektir, kendini yaşıtlarına
göre çok daha iyi görmektir.

Pilates kilo kaybı sağlayan ya da
kilo koruma programı değildir
ancak uzun yıllar pilates yapan kişi
zayıf ama güçlü, ince ve iyi bir
görünüme sahip olur.

Pilatesi doğru kişilerle emin ellerde yapmalısınız. Çok egzersiz
yapmak, iyi pilates yaptığınız anlamına gelmez. Doğru duruşta
sağlıklı (gerekirse daha az)
hareket yapmanız önemlidir.
Pilates sabır ve zaman ister,
ama bunların karşılığını
fazlasıyla alırsınız.

Pilates ile normalde
kullanamadığımız denge
kaslarımızı kullanırız ve
güçlendiriririz. Yaşlılığımız
için dengemizin iyi olması
çok önemlidir (düşmelere
karşı) zira dengemiz, fizyolojik
yaşımızı gösterir. Dengemiz ne
kadar iyiyse olduğumuzdan daha
iyi bir yaştayız demektir.

Pilates boyunuzu uzatmaz, mevcut boyunuzu kullanmanızı sağlar.
Omurlarınızın arasındaki kasları
uzatarak kuvvetlendirir ve böylece
daha uzun, dik ve doğru duruşta
görünürsünüz ayrıca mevcut
boyunuz da açığa çıkar.
Sırt ağrılarınıza pilates birebirdir.
Pilatesin ortaya çıkma sebebi omurga problemidir. Pilates
omurganıza çok iyi gelir, ilerleyen yaşlarda yerçekiminden
maalesef en çok omurgamız/
sırtımız etkilenir. Sağlıklı omurgaya sahip olmak, daha uzun, kaliteli
bir hayat geçirmemizi sağlar. İyi
bir omurga ile daha dik, dinç ve
genç görünürüz.
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Pilates tüm organları, kasları ve
omurgayı ve beyni daima aktif
eden bir egzersiz bütünüdür. Pilates yaptığınızda beyninizin aynı
anda birçok şeyi yapabildiğini
fark edeceksiniz.

Sağlıklı, özgüveni yüksek, doğru
duruşta nesiller için çocuklarınıza
pilates yaptırın...
Özellikle kız çocuklarında oluşan
skolyoz ileride hayat kalitelerini
düşürüp özgüven duygularının
azalmasına sebep olabilir.
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Canan GÜL AYATA
Pilates Uzmanı /
Beslenme Danışmanı

Özellikle kadınlarda menopoz
dönemi ile birlikte kemik erimesi
başlar. Bunu önlemek için pilates
yapılması gerekmektedir. Kaslara
uygulanan direnç ve esneme
hareketi kemikleri daha fazla
kalsiyum depolama yönünde aktif
hale getirir.

Köşe Yazısı

Haberler

Yatırımlar
hız kesmeden
devam edecek

ÇAMLIK MAHALLESİ’NE YENİ
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Vatandaşlardan aldığımız hayır dualarla çalışmalarımıza
devam ediyoruz diyen Başkan Poyraz, yapımı devam eden
ve planlanan projeler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi
ve şunları kaydetti: “Çamlık Mahallemizde Doğa Park’ın
hemen yanında çok kapsamlı yeni bir kültür merkezi inşa
ediyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa Haziran ayının
sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla metromuzun açılışı gerçekleşecek.
Yine önümüzdeki hafta Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanımız Fatma Betül
Sayan Kaya’nın katılımıyla Sosyal Hizmetler
Müdürlüğümüzün binasını açacağız.”

Cemal Hüsnü Kansız
Çekmeköy Kaymakamı

Programda selamlama konuşması
yapan AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı “Tabi neredeyse her hafta bir açılışa
imza atıyoruz. Bugün Çamlık
Mahallemizde bir aile sağlığı
merkezini daha halkımızın
hizmetine açmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Ben başta belediye
başkanımız olmak üzere, hayırseverlerimize ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum “
dedi.
Aile Sağlığı Merkezi açılışında selamlama konuşması yapan Başkan
Poyraz şunları ifade etti: “Sağlık
yatırımlarımız hız kesmeden
devam ediyor. Bugün binasını

kiraladığımız, içerisini a’dan z’ye
hazır hale getirdiğimiz aile sağlığı merkezimizi
halkımızın hizmetine açtık. İnşallah önümüzdeki aylarda Merkez
Mahallemiz ve Mimar Sinan Mahallelerimize de birer aile sağlığı
merkezi daha kazandıracağız.
Yıl içinde devlet hastanemizi de
açarak ilçemizin sağlık alanında
tüm sorunlarını çözmüş olacağız.
Koordineli çalıştığımız ilçe sağlık
müdürlüğümüze ve binanın
hazırlanıp vatandaşlara hizmet
verilecek hale getirilmesinde
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
İlçemize hayırlı uğurlu olsun.”

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ise “Belediyemiz bizim öncelik verdiğimiz iki alanda ilçemize çok
önemli katkılar yapıyor. Marifet iltifata tabidir. Öncelikle
belediye başkanımıza, emeği geçen başkan yardımcımıza, bütün belediye personelimize sağlık teşkilatının
emeği geçen personellerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Belediye başkanımızın sağlık ve eğitim konusundaki
yatırımları destan yazacak nitelikte. 30 yıllık idarecilik dönemimde en rahat çalıştığım belediye burası,
bunu söylemekten asla çekinmiyorum. Başta belediye
başkanımız olmak üzere tüm çalışanlarından Allah razı
olsun“ dedi.
Program sonunda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
hayırsever iş adamları Selçuk Bozkır ve Hasan Köse’ye
teşekkür plaketi takdim etti.

Suzan Sandıkçı
İlçe Sağlık Müdürü
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Çekmeköy Belediyesi’nin sağlık
yatırımları devam ediyor. Çamlık Mahallesi’nde Çekmeköy
Belediyesi tarafından kiralanarak
hayırsever işadamları Selçuk
Bozkır ve Hasan Köse ile birlikte tefrişatı yapılan 10 No’lu
Aile Sağlığı Merkezi, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
ev sahipliğinde yapılan bir törenle
hizmete açıldı. Açılış törenine;
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Sağlık
Müdürü Suzan Sandıkçı, belediye
başkan yardımcıları, belediye
meclis üyeleri, muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı.
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Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler

olduğu, ahlakın ise sosyal ve ticari hayatta bir hayli irtifa kaybettiği gerçeği
günümüzde ne yazık ki gözle görülür
durumdadır. Muhtemelen bu “görsel
dindarlık” anlayışı yüzünden yeni nesillerin Kur’an’ın mesajıyla yüzleşmesi bir
hayli zor olacaktır.

Dinin pek çok tanımı yapılmıştır
ancak bunlardan en dikkat çekeni hiç şüphesiz Hz. Peygamber’in:
“Din nasihattir…” ifadesiyle içtenliği,
samimiyeti işaret eden özlü sözüdür.
Sevgili Peygamberimiz sözünün
devamında ise: “Müslümanın Allah’a, Resulüne, kitabına, kendisini
yöneten meşru idarecilere ve bütün
Müslümanlara karşı samimi olmasıdır” diye buyurmuştur. *

Yüce Allah’ın her şeyden haberdar
olduğunu, yaptığımız her şeyi
gördüğünü, aklımızdan geçen en
gizli duyguları bildiğini, yapıp
ettiklerimizden sorumlu olduğumuzu ve kendisine karşı sorumluluklarımızın bulunduğunu, hiçbir
şeyi O’ndan gizleyemeyeceğimizi,
iyi şeyler yaptığımızda da bizden
hoşnut olacağı asla göz ardı edilmemesi gereken hususların başındadır.
Samimiyetin bir gereği olarak ahlaki
değerlere özen gösterilmesi de arka plana
atılmaması gereken
bir diğer önemli
husustur. Öfkeli, hesaplı ve
sarsılıp savrulan
bir kişilik yerine
merhametli,
şefkatli olmak, yalan
söylememek, sözünde
durmak, adil
olmak, çalışkan
olmak gibi erdemler hayatın her alanına hakim kılınması
gereken değerlerdir.

Bilinmelidir ki dinle ahlakın, hatta ahlakla hukukun birbirinden ayrılamayacağı
gerçeği göz ardı edildiğinde dindarlığın
sadece sakal-sarık, kılık-kıyafet ve belli
ibadetlerle sınırlı olduğu anlayışı söz
konusu olacaktır. Eğer din sosyal hayatta,
ticarette, siyasette ve hayatımızın her
alanında bizim ahlaklı, adaletli, merhametli, hakkaniyetli olmamızı
sağlamıyorsa ahlaki erdemler de buharlaşmak suretiyle hayatımızdan çıkıp
gidecektir.
Hayatımızın her alanında ve her anında bize düşen samimi bir kul olabilmek
ve bunu başarmaya çalışmak başlıca
hedefimiz olmalıdır: “De ki benim
namazım, ibadetim, hayatım ve
ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah
içindir…” (Enam, 6/162)
Bu samimiyetin bihakkın yaşanacağı en
uygun mevsimlerden biri de hiç şüphesiz
rahmet yüklü Ramazan ayıdır.

HOŞ BULDUK EY ŞEHR-İ RAMAZAN
Ramazan ayı, manevi atmosferi yüksek ve yoğun olarak
ibadetle geçirilmesi gereken
müstesna bir zaman dilimidir.
Ahlaki anlamda içgüdüleri frenlemede önemli rol oynamakta;
öfke, saldırganlık, kızgınlık, kin,
nefret ve şiddet gibi duyguları
da kontrol etmede etkili olmaktadır. Elbette yoksullara empati
yapmayı, bu konuda görev ve
sorumluluk bilinci oluşturmayı
da hedeflemektedir.
Oruç ibadeti ve oruçla ilgili
bilinmesi gerekenler ise Rabbimiz tarafından şöyle belirtilmiştir:
“Ey inananlar! Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayasınız
diye oruç sizden öncekilere
farz kılındığı gibi, size de sayılı
günlerde farz kılındı.
Farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. Artık sizden kim hasta
ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka
günlerde orucunu tutsun.
İhtiyarlıktan yahut şifa bulması
ümit edilmeyen bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü
yetmeyenler üzerine de (her
güne karşılık sabah-akşam) bir

yoksul doyumu fidye gereklidir. Bununla beraber her kim,
yapmaya yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa
bu onun için daha hayırlıdır.
Ancak (zor da olsa) oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için
daha hayırlıdır.
Oruç tutmanızı gerektiren o
sayılı günler Ramazan ayıdır ki
Kur’an, insanlara yol gösterici, doğru yola iletici, eğri ile
doğruyu birbirinden ayıt edici
olarak o ayda indirilmiştir.
Bundan dolayı sizden kim bu
aya erişirse orucunu tutsun.
Ancak hasta veya seyahatte
olan, başka günlerde oruç
tutsun. Allah sizin için kolaylık
diler, zorluk çekmenizi istemez. Bu da oruç günlerinizi
tamamlamanız ve size doğru
yolu gösterdiğinden dolayı
Allah’ı yüceltmeniz içindir. O,
şükredesiniz diye bu kolaylığı
gösterir.” (Bakara,2/183-185)
Rahmet yüklü Ramazan’ın
hepimize hayır ve bereket getirmesi dileği ile...
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*“Din nasihattir” hadisi, her nasılsa ‘nasihat etmek, öğüt vermek’ olarak anlaşılmış
ancak ‘nasihat’ kavramının ‘samimiyet’ anlamında olduğu Nasuh Tevbe’den söz eden
ayetten (Tahrim, 66/8) de açıkça anlaşılmaktadır.
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Dindarlığın çokça görünür

Ekonomi

Ekonomi

DÖVİZDE HAREKETLİ GÜNLER

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

Dolar nisan başından itibaren 4
TL’nin üstünü görürken, Euro ise 5
TL destek çıpasını aştı. Dövizde üst
üste gelen tarihi rekorlar sonrası
haliyle insanlar bu yükselişin nedenini merak ediyor.

en başı çekenlerdir. İç etkenlerin
varlığı yadsınamaz bir gerçek olsa
da esasen döviz kurunda yaşanan
son hareketlenmelerin arkasındaki
en büyük etken dış küresel faktörlerdir diyebiliriz.

Dolar ve Euro’nun yükselmesine
birçok etken neden olmaktadır.
Jeopolitik ve siyasi gelişmeler,
ekonomik teşvik paketleri
gibi iç etkenler söz
konusu olsa da asıl
Rusya Devlet
Başkanı ve İran
Cumhurbaşkanı’nın
ziyaretleri,
Amerika ve
Rusya'nın
Suriye
konusundaki

Özellikle nisan başı itibariyle kurda
yaşanan hareketlenmelere baktığımızda son iki yıllık
süreçte yaşanan finansal
spekülasyonlardan daha
farklı bir durumla karşı karşıya
olduğumuzu
görüyoruz.
Son dönemde kurda
yaşanan
artış hem
sınırlı hem
de önceki

adımları, yabancıların yatırım
konularında pozisyon azaltması,
risk algısında görülen artış, ABD
yönetiminin Çin’den yıllık ithalat
büyüklüğü 50 milyar doları bulan
bir grup ürüne % 25 gümrük vergisi açıklamasının ardından oluşan
küresel ticaret savaşı endişeleri vb.
gibi dış etmenler bunlar arasında

spekülasyonlara nazaran daha
uzun bir zaman dilimi içinde
olmuştur. Bu son iki yıllık süreçte
sadece Türkiye değil birçok
gelişmekte olan ülkenin döviz
kurlarında da artışlar meydana
gelmiştir. Bu durumun arka planında ise o ülkelerin iç etmenlerinden
daha ziyade küresel ölçekte siyasi

risklerin artması, dolayısıyla küresel risk iştahının
azalması bulunmaktadır.

artıklarının kriz çağrılarına kulak asmanın gereksiz olduğunu da vurgulamıştır.

Kimileri de bu döviz artışlarının ülkemiz ekonomisi için sözde bir kriz sebebi olduğu yönünde
asılsız söylemleri dillendirmenin önünü açmıştır.
Fakat bu konunun gerçeklikten uzak ve cahilce
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Cemil Ertem tarafından bu iddiaları birzzat
yalanlayarak, döviz kurundaki bu artışların birer
kriz öncüsü gösterge olmadığı belirtilmiştir.
Cemil Ertem, yeni bir dengenin oluşması için
dövizdeki endeksin kısa bir dönem için yukarı
bazlı olacağını, zira tüm dünyada dolar bazlı iç
ve dış fiyat dengelerinin yeniden tesis edildiğini
ve bu durumun normal karşılanması gerektiğini
ifade etmiştir. Ertem ayrıca kriz var söylemini ortaya atan felaket tellallarına karşı da FETÖ

Bu konuda daha net ve mühim bir açıklama çok
gecikmeden Cumhurbaşkanımızdan geldi. Özellikle Türkiye’nin döviz kuru üzerinden terbiye
edilemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki sözleri
oldukça manidar:
“Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar… Eğer Suriye’deki bu
gelişmeleri bahane ederek ülkemizde ekonomik
terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız.
Bunları gayet iyi biliyoruz. Yeri geldiğinde bunun
hesabını verir, bunun bedelini ödersiniz… Hiç
endişe etmeyin, Türkiye yoluna devam ediyor,
bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler.’’
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Dolar ve
Euro’nun
yükselmesine
birçok etken
neden
olmaktadır.

Kır Çiçekleri

Kır Çiçekleri

Çekmeköy’ün

İsimlendiren: Decke
İlk toplandığı yer Bursa ilimiz sınırları içindeki Apolyont Gölü çevresidir. 1837 yılında
Fransız Eczacı Aucher-Eloy tarafından toplanan örneklerin bilim dünyasına yeni bir tür
olarak tanıtılması 1844 yılında olmuştur.
Türkiye’de doğal olarak İstanbul’da, Çekmeköy
ilçesi sınırları içindedir. Dekoratif çok yıllık
küçük çalı şeklindeki tür, bugün Avrupa’da
bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
Alkaloid içeren tür önemli tıbbi değere sahiptir.

Üretimi yapılarak türe sahip çıkılabilir. Nemli fundalıklar, mevsimsel su birikintileri gibi
nemli yerlerde yetişen, yıldız şeklinde masmavi
çiçekli nadir bir bitkidir. Dünya üzerinde çok
sınırlı bir yayılışı olan tür, Yunanistan’ın
kuzeydoğusu ve Türkiye’nin kuzeybatısı
arasında doğal olarak yetişir. Mavi Yıldız
doğal yaşam alanlarının şehirleşmesi, yanlış
ağaçlandırma ve sulak alanların kurutulması
nedeniyle büyük bir tehdit altındadır.
Çiçeklenme Zamanı: Mayıs

Centaurea Hermannii: Turuncu
Peygamber Çiçeği (Kulindor)
İsimlendiren: F. Hermann
İlk örnekleri İstanbul Avrupa yakasında, Çilingoz
- Çerkezköy arasındaki meşe ormanlarından 29
Mayıs ile 5 Temmuz 1927 tarihleri arasında toplanan örnekler, F. Herman tarafından 1931 yılında yeni tür olarak yayınlanmıştır. İstanbul’da
endemik bir peygamber çiçeği türüdür. Bitkinin
popülasyonlarına Trakya’daki fundalık- baltalık

orman topluluklarında da sınırlı olarak rastlanır.
Ancak Aydos Dağı’nda bulunan küçük kolonisi
yapılaşma ve ağaçlandırma nedeniyle yok olma
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Centaurea Hermannii Bern Sözleşmesi gereği Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu bitkilerimizdendir.
Çiçeklenme Zamanı: Mayıs-Haziran
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Amsonia Orientalis
(Rhazya orientalis): Mavi Yıldız

Kır Çiçekleri
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Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.

Kültür Sanat

Kültür Sanat

İSTANBUL’DA

MÜZİK

GÜNLERİ

AÇILIŞ GENÇ BİR
SOLİSTLE OLACAK
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 23
Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunmaya
hazırlanıyor.
Önemli ve köklü festivallerden olan İstanbul Müzik Festivali, İstanbul’un kültür ve
sanat yaşamını zenginleştirmenin yanında hem sanatçılar hem de izleyiciler için
önemli bir uluslararası platform oluşturuyor. Festival programında bu yıl da büyük
solistler ve önemli orkestralar, disiplinler
arası söyleşiler, her yaştan izleyiciye açık
ücretsiz konserler yer alıyor.

FESTİVAL YAN ETKİNLİKLERİ
46. İstanbul Müzik Festivali yan etkinlikler
kapsamında çeşitli söyleşiler ve programlar ile de ziyaretçilerini karşılayacak. Aydın
Büke, Yekta Kopan, Zeynep Karacan, Asuman Kafaoğlu, Serhan Bali, İncila Bertuğ gibi
isimler Beethoven Senfonisi, Kişisel Başarı

FESTİVAL MEKÂNLARI
Festivale ev sahipliği yapacak mekânlar ise
şöyle: Aya İrini Müzesi, Aşkenaz Sinagogu,
Avusturya Kültür Ofisi, Bablyon, Bomontiada, İş Sanat Konser Salonu, İtalyan Sinagogu,
Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi, Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı, Neve Şalom Sinagogu, Rahmi M. Koç Müzesi, Sirkeci Garı,
Sen Piyer Kilisesi, Sent Antuan Alt Kilisesi,
Süreyya Operası, St. George Kilisesi.

Hazırlayan: Havva KOTAN-Sosyolog
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Her yıl bir tema çerçevesinde düzenlenen ve farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki
teması “Aile Bağları” oldu. Festival bu
tema kapsamında müzikseverleri, kardeş
müzisyenler Lauma & Baiba Skride, Güher
& Süher Pekinel ve Ferhan & Ferzan
Önder, baba ve çocuklar Selman & Kudsi
Ergüner, Mischa, Lily & Sascha Maisky ile
eş müzisyenler Diana Damrau & Nicolas
Tesle’nin de aralarında olduğu zengin bir
programla buluşturacak.

Hikâyeleri, Ludwig Wittgenstein ve Aile
Bağları, Maisky’nin Hayatı, Tarihi ve Kültürel
Altyapıların Eşliğinde İstanbul ve Musikisi
başlıkları altında çeşitli söyleşiler gerçekleştirecek.
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FESTİVALİN TEMASI
“AİLE BAĞLARI”

Festival açılış konserinin genç bir solistle
yapılması 14 yıldır devam eden bir gelenek haline geldi. Geleneği devam ettirmek ve bu genç müzisyeni dinleyiciyle buluşturmak üzere 46. İstanbul
Müzik Festivali’nin açılışını Sascha Goetzel
yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası eşliğinde, 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması’nın
ilk Güney Koreli birincisi solist Yekwon
Sunwoo yapacak. Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’yla Altın Madalya kazanan ve Türkiye’deki ilk konserini festivalde
gerçekleştirecek olan 28 yaşındaki Yekwon
Sunwoo piyano üzerindeki üstün hâkimiyetiyle son yıllarda pek çok ödülün sahibi
oldu. 46. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni ve konseri 23 Mayıs Çarşamba akşamı
saat 19.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Haberler

Haberler

Yapılan törenlerde öğrencilere
seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz;
“Çocuklarımıza armağan
edilmiş Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı kutlu
olsun. Bu bayramı tüm
dünya çocuklarına armağan eden başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum” dedi.

Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de
de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın sabahın ilk
saatlerinde Taşdelen 125. Yıl
İlkokulu’ndan Elif Öztürk, Merve
Ela Aktürk ve Uğur Buğrahan
Aydınlık'a makamını devretmesiyle başlayan törenler, Alemdağ Emlak Konut İlk ve Ortaokulu’nda yapılan etkinliklerle
devam etti.
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Çekmeköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında Mimar Sinan Mahallesi
Görkem Sokak’ta Çekmeköy Çocuk
Sokağı açtı.
Mayıs 2018
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Alemdağ Emlak Konut İlk ve
Ortaokulu’nda gerçekleşen
kutlama programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Garnizon Komutanı Albay
Mustafa Kılıç, Çekmeköy Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü
Muhammet Kılıç, Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, Çekmeköy İlçe Emniyet
Amiri Hüseyin Kaya, öğretmenler
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Haberler

Haberler

17 gün boyunca açık olacak olan Çekmeköy Çocuk
Sokağı’nda; seksek, saklambaç,
topaç, misket, basketbol, futbol, satranç gibi birçok sokak
oyununun yanı sıra renkli
etkinlikler ve organizasyonlar
çocuklar ve aileleri ile buluşacak.
Mimar Sinan Mahallesi’nde
gerçekleşen açılışa Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, belediye
başkan yardımcıları, meclis
üyeleri ve binlerce Çekme-
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onları görmemiz, açık havada, oyun alanlarında
olmalarını sağlamamız lazım. Onun için biz de
istedik ki çocuklarımıza bu sokakta güzel bir 17
gün yaşatalım. Hem unutulmaya yüz tutmuş bu
oyunları öğrensinler hem de eğlensinler.”
Mayıs 2018
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köylü vatandaş katıldı.
Renkli görüntülere sahne
olan açılış töreninde
katılımcıları selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
şunları ifade etti:
“Bizler İstanbul’da doğduk,
büyüdük. Büyüdüğümüz
mahalleler, sokaklar bunun
gibiydi. Cihangir’de, Beyoğlu’nda sek sek, misket, top
oynayarak hayatımız, çocukluğumuz, gençliğimiz geçti.
Nüfus yoğunluğunun kalabalık olması hasebiyle anne
baba olarak çocuklarımızı
bazen sokaklara çıkarmakta
tereddüt edi-yoruz. Çünkü
Allah korusun araba vurmasın, bir sıkıntıya maruz
kalmasınlar diye evlatlarımız
evlere hapsoldu. Çocukları dört duvara mahkum

etmekle de kalmadık her birine akıllı
telefon, bilgisayar verdik; adeta hayata küstürdük. Düşünün sokakta çocuk
yürüyor ve yürürken elindeki telefonla
ya oynuyor ya mesajlaşıyor. Hayret ediyorum. Sosyal medya çok önemli bir şey
ama bizim bunlardan biraz kopmamız
lazım. Çocuklarımızın elektronik cihazları belirli saat aralığında kullanmalarına
izin vermeliyiz. Daha sonrasında daha
çok sokaklarda ve bu tarz etkinliklerde
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Köşe Yazısı

Röportaj

‘’Yeni Türkiye’’ kavramı üzerinde sıkça duruyorsunuz. Bu ifadeyi biraz açarak tanımlar mısınız?

Betül Soysal Bozdoğan
TRT Haber’de yayınlanan Beşinci Gün isimli programın moderatörlüğünü üstlenen başarılı
bir gazeteci. Geçtiğimiz yıllarda
Sümeyye Erdoğan ile yaptığı röportaj çok konuşulan Bozdoğan, gazeteci kimliğinin yanı sıra gönüllülük
faaliyetlerinde de aktif rol alan bir
isim. “Medya sektöründe başörtülü
olduğum için röportaj tekliflerim
reddediliyordu” diyerek ötekileştirmenin sektörel boyutuna dikkat
çeken Bozdoğan’la Yeni Türkiye’yi, kadın politikalarını ve Afrin
Harekâtı’nı konuştuk.

“Yeni Türkiye” uzun zamandır Türkiye’nin
gündeminde olan bir kavram. Türkiye’nin
vesayetlerden kurtulmasını
öngörüyor. Gerek askeri
gerekse oligarşik bürokrasinin
ve pek çok yapının siyasetin
üzerindeki hegemonyasından arınmış bir Türkiye’den
bahsediyoruz. Bu anlamda
demokrasiyi merkeze koyduğumuz zaman halkın
iradesinin gerçek anlamda
tekâmülüdür istenilen ve
aranılan şey. Yeni Türkiye tam
başarılmış bir olgu değil. Niyet
edilen, yola çıkılan bir şey
ama vesayetlerle mücadele
noktasında yolun çok çok
başındayız. Siyaset de STK’lar
da medya da elinden geleni
ortaya koymak durumunda. Özellikle son süreçlerde
siyasi iradenin darbe girişiminin karşısında dik duruşu,
halkın darbeye dur demiş
olması, yargıdaki pek çok
dış mihraklara bağlı örgüt
yapılanmalarının temizlenmeye çalışılması, bürokrasideki sorunlu alanın reformize
edilmesi “Yeni Türkiye’nin
gerçekleşmesi yolunda atılan
adımlar. Bahsettiğimiz vesayetler ve bürokratik oligarşi gerçek anlamda aşıldığı
takdirde görünmez prangalarla ayaklarımıza bağlanmış zincirleri kırmış olacağız. Biz biliyoruz ki
o prangalar Amerika’ya, derin güçlere bağlı.
Bu prangaları kırmak istiyoruz. Bu niyetle pek
çok bağımsız politika ortaya konuldu. Umut
ediyoruz ki milli irade gerçek anlamda tecelli
eder, Türkiye’nin yolu açık olur. Bu demokrasi
çıtasının yükselmesi, Türkiye’nin bağımsızlaşması, ekonomisinin gelişmesi demektir.

“Yeni Türkiye” kavramı benim yola çıkış nedenimdi. Siyasetin tam da
göbeğinde bir olgu bu. “Yeni
Türkiye” dediğimiz şey, eski Türkiye’de olmayan, kapılarını herkese
açan, kıyafetinden, zihniyetinden, dilinden, şivesinden dolayı
kimsenin ötekileştirilmediği, tüm
vatandaşların devlet bazında eşit
olduğu, fırsat ve iş olanakları noktasında devletin herkese eşit mesafede durduğu bir anlayışı işaret
ediyor. “Yeni Türkiye’nin içinde
acaba nasıl bir kadın vizyonu olmasını bekliyorsunuz?” Bu sorudan yola çıkarak bu kitap oluştu.
O yüzden kitabın bir matematiği
var. O matematik içerisinde pek
çok kimliğe ulaşmaya çalıştım.
Kitabın içerisinde Kürt, Ermeni,
Alevi, muhalif, dindar kadın var.
Pek çok mücadeleyi vermiş STK
temsilcileri, Beyaz Türk, Roman kadın var. Toplumun farklı
katmanlarında yer alan kadınlara
ulaştım. Devletin kadınlara yönelik
ortaya koyduğu çok sayıda politika var. Dindar kadınlara eğitim ve
çalışma haklarının verilmesi gibi.
Bununla birlikte Kürt kadınlara
daha fazla alan açılması, Roman
kimliğinin, Roman kadınlarının
sinema ve çalışma alanlarında
daha fazla görünür olması veya
daha fazla eğitim odaklı politikaların geliştirilmesi, Alevi çalıştaylarında Alevi kadınların söylemleri ve tüm
bunlarla birlikte atılan adımlar ve beklentiler. Bu
kitap farkı kimliklere sahip kadınlarla bu konuları tartışıyor.
Kitapta anlattıklarıyla, hikâyesiyle sizi en çok
etkileyen isim kim oldu?
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Kitapta benim çok kıymet verdiğim isimler var.
Şule Yüksel Şenler’ in müthiş bir hikâyesi var.
70’li 80’li yıllarda Türkiye’yi şehir şehir, kasaba
kasaba gezip konferanslar vermiştir.
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Yeni Türkiye’nin Kadınları kitabınız 4 yıl önce
piyasaya çıktı. Sümeyye Erdoğan, Ümit Meriç,
Ani İpekkaya, Şule Yüksel Şenler gibi önemli

isimlerle yapılan röportajlar da yer aldığı için
oldukça ses getirdi. Çıkış noktanız, amacınız
neydi?
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Röportaj

Yeni Türkiye olgusunun
içerisinde olan bir şey. Eski
Türkiye’de devletin ötekileri vardı. Kimdi bu ötekiler?
Dindarlar ve muhafazakârlar.
Başörtülüysen, namaz kılıyorsan
parmağında gümüş yüzük varsa
asker olamazdın. Başörtülüysen
okula alınmazdın. Bir yandan
Haydi Kızlar Okula kampanyası yapılırken bir yandan da
başörtülüysen eğitim alamazsın,
eğitim almaya hak kazanamazsın, diyorlardı. Böyle bir
çifte standart, ikiyüzlülük vardı.
İşte tam da burada ötekileştirilmiş kimlik olarak dindar ve
muhafazakârları sayabiliriz.
Eski Türkiye’de devletin ötekileri kimlerdi? Mesela Kürtlerdi,
Alevilerdi, Romanlardı. Romanların hikâyesi çok iç acıtıcı
gerçekten. Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın başbakanlık döneminde yaptığı Roman Açılımı
ile aslında Romanlar Türkiye’nin
gündemine geldi. 5 milyon Roman vatandaşımızın olduğunu
bilmiyorduk. Bu insanlar yıllar
yılı kendi kimliklerini saklamak zorunda kaldılar. Neden?
Çünkü Roman olarak kendilerini
tanıttıklarında toplum içinde de
ötekileştirmeye maruz kalıyorlardı. Ötekileştirme bazen devletten topluma doğru gidiyordu
bazen de toplum içerisindeki ötekileştirmeyle devletin
pozisyonu çok örtüşebiliyordu.
Romanlar böyle bir pozisyondaydı. Devlet ne zaman Romanları tanımaya, sistem
içerisine dahil etmeye başladı,
barış zemini oluşmaya başladı.
Yeni Türkiye’de ötekileştirilmiş
bir kimlik olsun istemiyoruz.
Yapılan siyasi açılımlar tam
da buna hizmet etmek içindi.
Devlet dindarları, muhafazakârları, Kürtleri, azınlıkları sistemin
içine almaya başladı. İstiyoruz ki

hiçkimse kendini öteki hissetmesin, bu toprağın sahibi
hissetsin.
“Ötekileştirme” hala var mı?
Tabi ki yer yer hepimiz hissediyoruz. Siyasi ve demokratik
anlamda pek çok kazanımımız
oldu. Önemli olan bu kazanımların kalıcı hale getirilmiş olması.
Pek çok kimlikten bahsettik.
Bu kimliklerin her biri acaba
iktidar değiştiğinde Ne yaparım
diye düşünüyorsa gerçekten
problemli bir alanı işaret ediyor
demektir. ,
Toplumda süregelen derin bir
ayrışma/kutuplaşma var. Ortak
değerlerimiz mi azalıyor? Bunu
neye bağlıyorsunuz?
Toplum içerisinde bir kutuplaşma olduğuna inanmıyorum.
Anadolu her zaman barışık bir
yapıya sahiptir. Ana ilkelerden
hiçbir zaman taviz vermez.
Dininden, yaşam tarzından, geleneklerinden, vatanperverlikten
ve bayrağından asla vazgeçmez.
Bunun yanında siyasi-ideolojik
noktada istişarelerde bulunur
ama hiçbir zaman farklı partiden olmak ayrışma sebebi
değildir Anadolu insanında. Şu
noktada bir kutuplaşma var:
Sol’un çok marjinalleşmiş bir
kesimi var. Giderek de marjinalleşen bir kitle bu. Bu kitle
zaman zaman öyle argümanlar üretiyor ki o argüman ve
söylemler; zaman zaman PKK
zaman zaman FETÖ’ye hizmet
ediyor. Dolayısıyla ister istemez
toplumla bu sol marjinal kitle
arasında bir kutuplaşma oluyor. Bizim toplumumuz terörle
mücadele, vatanın bölünmez
bütünlüğü ve siyasi iradenin
tecellisi noktasında farklı bir
söylemi asla kabul etmiyor.
Kitlesel bir kutuplaşma değil
ama bu.
Tesettürlü biri olarak medya
dünyasında ötekileştirilmeye
maruz kaldığınız oldu mu?

Vakıf geleneğİnden
gelİyoruz. O mİrası
yenİden canlandırmamız İçİn herkesİn
bİr gönüllülük
faalİyetİnİn olması
gerekİyor.

TRT Haber’de yayınlanan “Beşinci Gün” isimli programın
moderatörlüğünü üstleniyor, gündemi yorumlayan isimlere sorular soruyorsunuz. Programa hazırlanmak nasıl bir
disiplin gerektiriyor?
Habercilik hakikaten zor bir süreci gerektiriyor. 7/24gündemi
takip etmeniz gerekiyor. Bizim bu anlamda işimizin mesaisi yok. Haftada bir gün programımızı yapıyoruz ama 7/24
gündemi takip ediyoruz demek hiç abartı olmaz. Bununla birlikte Diriliş Postası’nda yazılarım yayınlanıyor.
TRT’de moderatör olarak siyasi gündeme ait
gelişmeleri analiz etmeye yönelik sorularımı
soruyorum, konuklarımı yönlendiriyorum.
Dolayısıyla yorum yapmıyorum. Yorumlarımı
gazeteye saklıyorum. Aslında habercilik
şunu da gerektiriyor: Sadece gündemi takip
ederek birtakım çıkarımlar yapmanız yetmiyor. Sürekli beslenmeniz de gerekiyor.
Sosyolojik, sosyal psikolojik okumalar
yapmanız; kuramsal çalışmaları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Sadece siyaset
bilmek yeterli değil, ekonomiden
de anlamak gerekiyor. Toplumun
nabzını tutmanız gerekiyor. Gazeteciler bu anlamda toplumun bir tık
önünde giden insanlardır.
Medya dünyasının içinden biri olarak,
seviyeyi nasıl görüyorsunuz?
Son dönemde bu kalitenin TRT noktasında TRT
World’ün açılması ve TRT Arapçaya önem verilmesi ile arttığını düşünüyorum. TRT’nin toplumsal
hafıza ve kolektif bilinci aktaran dizileri piyasaya bir
kalite getirdi. Bununla birlikte TRT haber yayıncılığı
anlamında her zaman bir çizgisi olan bir kurum
olmuştur. Doğru haberi objektif olarak aktarmayı
kendine şiar edinmiştir. Ve bu ilkeli tavrı devam
ediyor. Halkın TRT’ye güveni devam ediyor. TRT
yayınlarında kalitenin giderek arttığını gözlemliyorum ama piyasaya baktığımda özel sektörde
acaba kalite artıyor mu? Bu açıdan bir soru
işareti koymak lazım. Özel sektöre bak
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Bir röportajınızda ‘’Ötekileştirilmiş kimlikleri ve onların

haklarının verilmesini önemsiyorum.’’ diyorsunuz. Bunu biraz
daha açmamız gerekirse öteki
kimdir ve ötekinin işaret ettiği
kişi ya da zümre/topluluklar
dönem dönem değişiyor mu?

Eğitim serencamımız akademik anlamda çok sorunlu ilerledi. Üniversiteyi evlendikten sonra okumak zorunda kaldım.
Yüksek lisansı da sonrasında yaptım. Hatta 2 çocuk annesi
olarak bir yandan üniversiteye gidiyordum bir yandan da
çalışma hayatında yer alıyordum. Böyle kesifleşmiş bir hayat
yaşamak zorunda kaldık devletin bizi ötekileştirmesi sonucu.
Mesleğimi icra ederken başörtüsünden dolayı röportajlarımın
reddedildiği zamanlar oldu. Özellikle medya alanında 20092010’lu yıllara kadar, sahada çalışırken çok farklı ötekileştirmelere maruz kaldık. Zaman zaman röportajlarımız başörtülü
olduğumuz için reddedildi. Hatta röportajın konusunu
karşıdaki kişi çok beğenip onaylıyordu, projenin içerisinde yer
almak istiyordu. Buna rağmen “Ama siz başörtülüsünüz ben
size röportaj veremem” diyen kişiler de oluyordu. Tabi bu
bizde üzücü bir psikoloji oluşturuyordu. Ama hiçbir zaman
bizim motivasyonumuzu kıran bir şey olmadı.
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İlk defa geleneksel anlamda değil, inancından dolayı
örtünmüş bir kadını yazar ve
edebiyatçı olarak gördük. İşte
bu Şule Yüksel Şenler’di. Giyim
tarzı, üslubu ve konuşmalarının
içeriğiyle bizim için muhteşem
bir rol modeldi. Bunun yanında
Gülsen Ataseven ismi benim
için çok önemlidir. Kadınların
dernekleşmesi noktasında
büyük çaba sarf etmiş çok
önemli bir aktivisttir. Ben de
gönüllülük faaliyetlerini çok
önemsediğim ve pek çok
gönüllü kimliğim olduğu için
2. bir rol model olarak Gülsen
Ataseven’i söyleyebilirim. Beni
bunlar dışında en çok etkileyen
bir diğer isim de Ani İpekkaya.
Ermeni bir kadın ama “Ben
Osmanlı kadınıyım” diyen bir
kimlik. ‘’Neden kendinizi bu
şekilde tanımlıyorsunuz?’’ diye
sorduğumda “iki kuşak öncesi
sarayda aşçılık yapmış atalarım. Biz Osmanlı’dan bu yana
toplum içinde çok hoşgörü
gördük. Çok güzel paylaşımlarımız oldu. Bu yüzden
ben kendimi Osmanlı kadını
olarak tanımlıyorum” demişti.
Günümüzde maalesef Osmanlıyım demek, Osmanlıyı anmak
çok kolay değil. Bazı kesimler
için hala bir tabu. Dolayısıyla
Ani İpekkaya’nın bu açıklaması bana çok çarpıcı gelmişti, gözleri dolarak anlatmıştı
hatta. Ve Sümeyye Erdoğan’ın
hikâyesi Türkiye’deki bir kesimi
temsil ediyor. Ortaokul ve lise
süreçlerinde bir imam hatipli
olarak başörtüsü mücadelesini
anlatıyor kitapta. O mücadele
sürecinde yaşanan pek çok
anekdot çok çarpıcıydı. Ve
Sümeyye Erdoğan Hanımefendi ilk kez bir gazeteciye bu
kapsamda röportaj verdi. Hem
hayat hikâyesinin kayda geçmesi hem de bu mücadele hikâyesinin aktarılması noktasında
önemli bir röportajdı benim
için.
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Röportaj

tığımızda önemli ölçüde çeşitlilik olduğunu gözlemliyoruz. Bazı
kanalların ideolojik arka planları
olabiliyor. Bu çeşitlilik sayılabilir
ama bir ideolojiyi ön plana
çıkardığınız zaman bu, sorunlu bir
bakış açısını da beraberinde getiriyor. Toplumu manipüle etmeye
çalışıyorsanız yanlış yönlendirmeye
çalışıyorsanız, verdiğiniz haberlerin
arkasında farklı bir algı oluşturmaya
yönelik bir amaç varsa o zaman etik
açıdan problemli bir alan oluşuyor
ve bu durum kaliteyi aşağıya çeken
önemli faktörlerden biridir.

Röportaj

gördük bunu.
Kadına yönelik dediğimiz zaman
kadının inancını yaşamasına
engel olmak ve özgür seçimlerine yapılmış darbeler, en büyük
dayatmadır. Biz özgür iradelerimizle başımızı örtüyoruz ve birileri
karşımıza geçip şunu söyledi ve
biliyorum ki yarın karşımıza çıksalar yine aynı şeyi söyleyecekler:
“Sizler eşinizin, babanızın ya da
erkek kardeşinizin dayatmasıyla başınızı örtüyorsunuz. Sizler
özgür iradenizi kullanamazsınız.”
Aslında bu bize yapılmış en büyük

Haber programları ve
vasıflı gazetecilerin
varlığı bakımından
nasıl bir değerlendirme
yapılabilir?
Özel sektörde biraz kolaycılık var. Az maliyetle
programı götürmeye
çalışıyorlar. Bir sunucu
var. Her akşam belli
isimleri tartıştırıyor.
Onun haricinde saha
gazeteciliği, araştırmacı
gazetecilik ya da dosya
haber göremiyoruz
özel kanallarda. Bizim
toplumumuz biraz daha
emekli işler istiyor. Kafa
yorulmuş, entelektüel
çalışmaların olduğu
işler keşke çıkabilseydi.
Ama medyamızda da
çok okuyan, entelektüel
eğilimleri yüksek, farklı
kaynaklardan beslenen
kişiler yetişiyor. İnsan kalitesi noktasında gayet iyi bir noktadayız ama
araştırmacı gazetecilik dediğimizde
bir soru işareti koyabilirim.

dayatmadır. Bizim irademizi hiçe
sayıyorlar çünkü. Bunun siyasetteki
tezahürünü de gördük 28 Şubat
Post-Modern Darbesi’nde. Özgür
iradelerimizle başörtülü şekilde
eğitim ve iş hayatında bulunmak
istedik ve bize bu kıyafetle kamuda
yer alamayacağımızı söylediler. Bu
bir kesim kadına yapılmış en büyük
dayatmaydı.
Devletin kadın politikalarını nasıl
okuyorsunuz? Hangi alanlarda
eksikliklerimiz var?
Son süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın uygulamalarını
beğeniyorum. Kadın ve şiddet
noktasında pek çok çalışma yapıldı.
Bununla birlikte çalışan kadına
pozitif ayrımcılık uygulanıyor.

Son dönemde özellikle
ABD ve Almanya ile ciddi sorunlar yaşıyoruz.
Pek çok Batı ülkesiyle
sorunlarımız olabiliyor.
Baktığımız zaman aslında bağımsızlaşan bir
Türkiye var. Kendi yolunda giden, kendi politikalarını belirleyen, kısa
uzun ve orta vadeli yerli politikalar
üreten bir siyaset anlayışımız mevcut. Bu herkesi, özellikle Batılıları
çok rahatsız ediyor. Sizin müttefikiniz, siyasi ortağınızız diyen ülkeler
bizim gelişen yerli savunma sanayimizden ve ekonomimizden çok
rahatsız. O nedenle terör örgütlerini
geliştiriyorlar, büyütüyorlar; onların
eline silah veriyorlar. Mühimmat
sağlayıp darbe girişimine kalkışıyorlar. Bazı şeyleri açık ve net konuşmak lazım. Türkiye’nin 2013’ten
bu yana mücadele ettiği pek çok
kaynağın başı acaba neresidir? Sebeplerine baktığımızda Türkiye artık
güdümlü bir ülke olmak istemiyor.
Tüm alanlarda kalar ortaya koymak,
gelişmek, büyümek ve öncü bir ülke
olmak istiyor. Ve böyle bir isteği,
çabayı ortaya koyan siyasi iradenin

Afrin Harekâtı dalgakıran bir
özelliğe sahip. Türkiye ilk defa
Amerika Birleşik Devletleri’ne askeri anlamda rest çekmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti kurulalı beri
ilk defa böyle bir süreç yaşandı
ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
Kıbrıs Harekâtı sonrası 2. askeri
çıkıştır bu. Bunu yapmaya mecburduk.
DAİŞ ile ilgili bir kitap çalışmanız
var. Ortaya çıkışı, amacı, yok
olmaya yüz tutması ve finansmanı
konusunda okuyucularımıza kısaca bilgi verir misiniz?
DAİŞ kitabında farklı ideolojik
yapıları ve arka planları olan akademisyen, yazar, siyasetçi, kanaat
önderleriyle görüşmeler yaptım.
Ve DAİŞ’i farklı disiplinlerin bakış
açısıyla ele aldım. Bir ekonomistle de bir uluslararası ilişkiler
uzmanıyla da bir siyasetçiyle de
psikolojik-sosyolojik açıdan dinlemek istedim, araştırdım. Yaygın
kanaat şu: DAEŞ gibi örgütler
ya da PKK, PYD, FETÖ bunların
hepsi aynı yere bağlı. Maalesef
günümüzde vesayet savaşları
yürütülüyor. Yani bir devlet çıkıp
diğer bir devletle savaşmıyor.
Bir neden olması gerekiyor. En
kullanışlı neden de terör örgütleri
olmuş oluyor. Acaba nasıl bir
terör örgütü formatı gider diye
düşünülüyor. Coğrafyalar üzerinden sosyolojik araştırmalar
yapılıyor. Hangi coğrafya üzerinde nasıl bir manipülasyon
gerçekleştirebiliriz, bu toplumu
nasıl karıştırabiliriz, tüm bunlar
projelendiriliyor. DAEŞ’in ortaya
çıkması da biraz buna yönelik bir
şey.
Sivil toplum kuruluşlarında aktif
rol aldığınızı biliyoruz. Kadınların
katılımını yeterli buluyor musunuz
bu noktada?
Ben gönüllülük faaliyetlerini çok
önemsiyorum. Tüm kadınlar
çalışacak, iş hayatının içinde yer

alacak veya tüm kadınlar evde
oturacak dersek biz de birilerine
dayatma uygulamış oluruz. Özgür
iradeye inanıyorum. Bu anlamda
politika ve söylem geliştirmek
lazım. Ama şu noktada bir önerim
var: Evde de oturuyor olsanız,
çalışıyor da olsanız herkesin
bir gönüllülük faaliyeti olması
gerekiyor. Evde oturan kadın da
üretken olabilir, sosyal hayata
katkı sağlayabilir; katmalıdır da. Bu
bizim geleneğimizde de olan bir
şey. Vakıf geleneğinden geliyoruz.
Sultan annelerimize valide sultanlara baktığımız zaman hepsi vakıf
işlerinde çok büyük hayırlarda
bulunmuşlar. Böyle bir gelenekten geliyoruz ve o mirası yeniden
canlandırmamız gerekiyor. Her bir bireyin gönüllülük
faaliyetlerinin olması gerekiyor.
Herkesin farklı ilgi alanları olabilir. Kimi eğitim kimi yardımlaşma
alanında çalışmak ister. Kadın ya
da gençlik, sağlık alanında faaliyet
gösteren vakıflar var. STK’lar çok
çeşitli; vizyon, yelpaze, perspektif
çok geniş. Neredeyse her alanda
örgütlenmiş dernekleri görebiliyoruz.
Son olarak Çekmeköy Belediyesi
Kısa Film Yarışması’nda 2 yıldır jüri
üyeliği yapıyorsunuz. Bu projeyi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kısa film yarışmasını çok vizyoner buldum. AK Parti’ye Refah
Partisi’nden itibaren belediyecilik
noktasında baktığımızda ciddi
başarılar elde etti. Belediyecilikte devrim yapmış bir
gelenekten bahsediyoruz.
Ama bugün 2018’de belediyeler nasıl bir farkındalık
oluşturabilirler? Belediyeler biraz da bu sorunun
cevabını arıyor. Çünkü
vatandaşın beklentilerinin
çıtası da git gide yükseliyor.
Dolayısıyla farklı bir hizmet
ortaya koymak isteniyorsa
kültür-sanat, eğitim, kadın
noktasında çalışmalar
yapılabilir. Bu bakış açısını
bence Çekmeköy Belediyesi yakaladı. Özgün bir
iş. Gençleri sanata teşvik

etmesi bakımından çok faydalı
buluyorum. Bu anlamda ben de
bu projenin içinde olmaktan çok
mutluyum.

BETÜL SOYSAL
BOZDAĞAN KİMDİR?
1978’de Gaziantep’te doğdu.
Gaziantep Şahinbey İmam Hatip
Lisesi’nden derece ile mezun
oldu. Beykent Üniversitesi Sosyoloji bölümünü ve Newport
İnternational University Davranış
Bilimleri lisans programını tamamladı. Aynı üniversitede ‘‘kültürler
arası psikoloji’’ üzerine yüksek
lisans yaptı. Medyada moderatör
ve editör olarak yer aldı. Profesyonel iş yaşamına 1993’te başladı.
TVNET, 24 TV, TRT Türk ve TRT
Haber’de pek çok yapımı hazırlayıp sundu. Lila ve Mor, 24 Dakika, Manşetten, Sıcak Gündem
öne çıkan programları arasında.
Halen TRT Haber moderatörü
olarak siyasi-politik gündemi
irdeleyen Beşinci Gün programını
hazırlayıp sunmaktadır. 2013’te
Sultan Fatih Eğitim Kurumları
tarafından yılın medya duyarlılığı
gösteren haber programcısı
ödülünü aldı. 2016’da ise Celalettin Ökten ödüllerinde yılın
televizyon programcısı seçildi.
Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonları sundu. Pek çok sivil
toplum kuruluşunda yöneticilik
yaptı. Evli ve üç çocuk annesidir.
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Topluma yapılmış en büyük dayatma darbe girişimidir. Toplum
kendi özgür iradesiyle sandığa
bir oy bırakıyor ve onun tecellisi
olarak bir iktidarı seçiyor. Birileri de
geliyor diyor ki “Hayır idareyi biz
devralıyoruz.” Bir grup cunta mesela. Bu, topluma yapılmış en büyük
dayatmadır. Maalesef bizim toplumumuzda 60’tan bu yana böyle bir
dayatma geleneği var. O kapı 60’ta
açıldı ve hiç kapanmadı. 15 Temmuz darbe girişimi ile de 2016’da

Dünya siyaset arenasında Türkiye’nin yalnız
bırakıldığını düşünüyor
musunuz? Bu çerçeveden bakıldığında Afrin
Harekâtı’nın siyasi ve
sosyal sonuçları hakkında neler söylersiniz?

arkasında ciddi bir millet iradesi
var. Milletiyle devletiyle bütünleşmiş bir anlayış görüyoruz.
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Sizce Türkiye’de topluma ve kadına
yapılan en büyük dayatma nedir?

Çalışan kadının işini kolaylaştırmak
ve fırsat eşitliği sunmak adına pek
çok uygulama yürürlüğe girdi. Diğer
yandan çocuklar üzerinden yeni
bir anlayış ortaya konuluyor. Sevgi
Evleri açıldı mesela. Eskiden büyük
binaların içerisinde yuvalar olurdu
ama çocuklar o mekanlarda yuva
sıcaklığını bulamıyorlardı. Şimdi apartman/daire şeklinde Sevgi
Evlerine dönüştürülüyor yuvalar. Bu
anlamda aslında kayıp bir neslimizin
olmaması, yuva sıcaklığının algılanması için böyle bir fiziki yapılanmaya gidildi. İhtiyarlar üzerinde
de böyle bir dönüşüm söz
konusu. Huzurevleri
de böyle ev formatına
dönüştürülüyor. Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı geniş bir perspektifle çalışıyor.

Haberler

Haberler

ŞAMPİYONLAR
ÖDÜLLERİNİ ALDI
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Çekmeköy Belediyesi olarak
gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, spor
hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz diyen Başkan
Poyraz şunları kaydetti: “ İlçemizi çeşitli turnuvalarda
başarıyla temsil eden gençlerimizi ve antrenörlerini
tebrik ediyorum. İnşallah hepiniz spor alanındaki hedeflerinize ulaşırsınız. Sizler hedeflerinize emin
adımlarla yürürken bizler her zaman sizlerin
yanında olacağız.”
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
İstanbul’da ve Türkiye’de kendi branşlarında derece kazanan
Çekmeköylü sporcuları ağırladı. Yurt genelinde Çekmeköy’ü
başarıyla temsil eden sporculara teşekkür eden Başkan
Poyraz, gençlere hediyeler verdi.
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Telkâri

Maden, bu tekrarlar
sırasında sertleşir; sertleştikçe tavlanır, yani kor haline
gelinceye kadar ateşte bekletilir;
sonra da haddeden kolay geçsin diye
balmumuna daldırılır. Haddeden çekmek için özel penseler kullanılır. Haddeden
çeken usta beline manda derisinden yapılmış,
üzerinde madeni halkalar olan kalın bir kuşak
bağlar. Kol gücünün yetmediği ve telin uzadığı
zamanlar telin ucunu belindeki derinin madeni
halkalarına takar ve beden gücünü de kullanarak işi
sona erdirir. Bu yorucu çalışma, kalınlığı aşağı yukarı
0,5 cm olan gümüş çubuk 1 mm’ lik ince bir tel haline
gelinceye kadar sürer. Her telkari işi iki ana kısımdan
meydana gelmiştir. Birincisi işin ana iskeleti olan muntaç,
ikincisi de muntaç içine yerleştirilmiş vav, kake, dudey, gül,
tırtıl, güverse vb. isimlerle anılan her biri farklı biçimlerde
yapılmış motiflerdir. Çalışmaya önce muntaç yapımıyla, yani
ana iskelet kurularak başlanır. Muntaçın tel kalınlığı motiflerin
tel kalınlığının iki katıdır. Muntaçdan sonra ara boşluklar teker
teker büyük bir titizlik ve sabır ile doldurulur. Bütün bu çalışmalar, ceviz ağacından kesilmiş düz yüzeyli bir levha üzerinde
yapılır. Bu ceviz levha, üst yüzü yakılarak yağı alındıktan sonra,
ağır demir levhalar altında iki-üç gün bekletilerek kullanılacak hale getirilir. Son zamanlarda, ceviz levha yerine iletken
özellikleri zayıf, yanmaz amyant levhalar da kullanılmaktadır.
Gümüş tellerin birleştirilmesinde kullanılması gereken yöntem kaynaktır. Milimetrik tellerin kaynak yapılması çok
güçtür. Çünkü ısı biraz fazla kaçırılırsa telin kendisi erir.
Dolayısıyla bu çalışma büyük titizlik ve sabır ister. Bunun
için önce, ayarı belli bir ölçüde düşürülen gümüş, eğelenerek küçük tanecikler halinde bir güderi parçası içine
toplanır. Eğelenmiş gümüş bir kaba konur ve içerisine toz boraks katılır. Suya daldırıldıktan sonra amyant
üzerine yerleştirilen ana iskeletin her bir parçası bu
gümüş-boraks karışımı ile kaynak yapılarak birleştirilir
Telkariden yapılan işler sayılamayacak kadar
çeşitlidir. Mesela sigara ağızlıklarından, tütün kutusundan, fincan zarflarından tutun da çeşitli tepsiler, kemerler, tepelikler ve aynalar
telkari tekniği ile yapılmışlardır. Bu sanatın
kaynağının Mezopotamya ve eski Mısır
olduğu sanılmaktadır. Buralardan
Uzak Doğuya, başka bir koldan
ise Anadolu’ya ve Anadolu üzerinden de Avrupa’ya
yayıldığı bilinmektedir.
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Telkari, Mardin yöresine
ait bir gümüş işleme sanatıdır. Ayrıca Ankara’nın ilçesi
olan Beypazarı’nda telkari sanatı
geliştirilerek, altın ve gümüş takıda
değişik süsleme ve desenlerle günümüze
kadar getirilmiştir. Halen Beypazarı’nda
80-120 arasında bu işi yapan atölye vardır.
Beypazarı halkı telkari el sanatını daha işlevsel
bir duruma getirmiştir. Telkari ince gümüş tellerin
birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Bu işlem türü çok
eski olup tarihi milattan önce 3000’lere dayanmaktadır. Ortadoğu’da ortaya çıkmıştır. Dönem dönem
geniş uygulama alanları bulmuştur. Orta Çağ’da Barok
dönemde 800’lerin sonu 900’lerin başı arasında Sicilya
ve Venedik’te kullanılmıştır. Bir altın veya gümüş tel ya da
levhadan, özel bir alet ile elde edilmiş tane veya kürelerden ibaret olan telkarideki aynı optik etki aynı kalınlıktaki iki
ya da daha fazla telin örülmesi ile elde edilebilir. Bu kürelerin sırasıyla kaynak ile örülmesine granülleşme denmektedir. Etrüskler tarafından en üst seviyeye getirilmiştir. Telkari,
tamamen elde yapılan bir işlemdir. Bu amaçla teller kendilerinin etrafında oval, yuvarlak vb. şekiller oluşturularak sarılırlar.
Ağaç üzerine yollar açıp içine döverek tel gömme işinin de
telkari olduğu sanılmaktadır. Fakat bunun adı ‘’tenzil’’ sanatıdır. Telkari’ye aynı zamanda ‘’vav işi’’ de denilmektedir. Bu
isim, Osmanlıca vav harfinin, uygulamada motif olarak sıkça
kullanılmasından dolayı verilmiştir. Ayrıca bu sanata çift işi
diyenler de vardır. Bu ismin kaynağı ise, işin yapımı sırasında parçaların teker teker bir araya getirilmesinde kullanılan,
cımbıza benzer ama ucu daha ince olan ve ‘’çiff’’ olarak
isimlendirilen alettir. Bu iki isim de genellikle sanatkarlar,
arasında kullanılır. Telkari yaka iğnesi Birçok geleneksel
sanatımızda olduğu gibi, telkaride de sanatkar, işinde
kullanacağı her türlü malzemeyi kendisi yapmak zorundadır. Yani, usta telkaride kullanacağı telleri kendi atölyesinde ham maddeden elde etmektedir.
Bu sanatta işte en çok kullanılan maden gümüştür,
bazen altın ve başka madenler de kullanılır.
Ocakta pota içerisinde eritilen maden çubuk
haline getirilmek için kalıba dökülür. Yapılacak işin şekline göre çubuk döküm, üzerinde genişten dara doğru delikleri olan
çelikten yapılmış haddeden geçirilir.
Haddeden geçirme işlemi zor ve
zaman alıcıdır. Haddenin geniş
tarafından sokulan tel öbür
ucundan çekilirken uzar
ve aynı zamanda
incelir.

Sanatlar…
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Sanatı

Geleneksel
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ÇOCUK İSTİSMARI VE
AİLELERİN KORUYUCU
YAKLAŞIMLARI
Çocuk İstismarı
Ana - baba ya da bakıcı gibi
bir erişkin tarafından çocuğa
yöneltilen, toplumsal kurallar ve
profesyonel kişilerce uygunsuz
ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini
engelleyen ya da kısıtlayan eylem
ve eylemsizliklerin tümüdür istismar… Zira bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun
fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal
açıdan zarar görmesi, sağlık ve
güvenliğinin tehlikeye girmesi söz
konusudur.1
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Çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olamayacağı veya gelişimsel
olarak hazır olmadığı ya da toplumun yasalarına, sosyal normlarına
aykırı olacak şekilde bir cinsel
etkinliğe dâhil edilmesidir. Çocukların cinsel istismarında failler,
genellikle yaşları gereği kurbanın
üzerinde yetki, otorite veya
sorumluluk sahibi konumunda
bulunan erişkinlerdir, ancak başka
çocuklar, özellikle adolesanlar da
cinsel istismar faili olabilir.2
Çocuklara yönelik cinsel istismar,
erişkin cinsel istismarına göre
aşağıdaki açılardan çok farklı seyretmektedir. Bunlar şu şekildedir:
• Cinsel istismarı uygulayan kişi
genellikle fiziksel kuvvet ya da
şiddeti çok az uygular. Çocuğun
güvenini kazanmaya çalışır ve bu
istismarı saklamasını sağlar.
• İstismar yapan kişi genellikle

yolla bulaşan enfeksiyonlar ve
gebelik olabilir. Duygusal bulgular
arasında davranışlarında yaşına
göre gerileme, okul başarısında
düşme, uyku bozuklukları, yeme
bozuklukları, sosyal sorunlar,
depresyon, okulda uyumsuzluk, kendine güvenin azalması,
yaşına uygun olmayan cinsel
davranışlar yer almaktadır. Cinsel istismara uğrayan çocukların
gelecekteki yaşamlarında da
bazı sağlık yakınmalarının devam
ettiği bilinmektedir. Bu sorunlar
arasında sindirim sistemi sorunları (kronik karın ağrısı, huzursuz
bağırsak sendromu, mide ülseri
vb), jinekolojik sorunlar (kasıklarda
ve üreme organlarında ağrı, ağrılı
âdet görme, âdet düzensizlikleri
vb) ve psikolojik kaynaklı olan
sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, çocukta ruhsal sağlık
sorunları da görülür: depresyon,
anksiyete, düşük benlik saygısı,
post travmatik stres bozukluğu,
sosyal yarışmanın kaybedilmesi,
bilişsel yetersizlik, beden imajının
bozulması ve madde kullanımı.
İstismara uğramış olan çocuğu
bekleyen sorunlar şu şekilde
özetlenebilir: beyin gelişiminde
değişiklikler, yaralanma gibi fiziksel sağlık sorunları, zeka gelişiminin etkilenmesi, öğrenememe,
ruhsal hastalıklar (travma sonrası
stres bozukluğu, depresyon, kaygı
bozuklukları vb.), sosyalleşmeye yönelik sorunlar, alkol ve
madde istismarı, çok genç yaşta
cinsel ilişkide bulunma gibi riskli
davranışlar sergilemeye daha çok
eğilimli olma, kişilik gelişiminde
sorunlar.3
İstismara uğrama riski yüksek olan
çocukların özellikleri şu şekilde özetlenebilir: kendi biyolojik
ebeveynleriyle birlikte yaşamayan
çocuklar, kimsesiz, evsiz yaşayan
çocuklar, fiziksel ve/veya bedensel engelli çocuklar, kronik
hastalığı ve/veya davranışsal sorunu olan çocuklar, işçilik yapan
çocuklar, göçmen, sığınmacı,
yerlerinden edilmiş çocuklar, şiddete maruz kalmış veya tanık olan
çocuklar, 18 yaşından küçük ana
babaların çocukları
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Cinsel İstismar

çocuğa yakın olan bir kişidir.
• Çocuğun istismarı haftalar ya da
yıllar boyu sürebilir.
• Çocuğun cinsel istismarı belli
aralıklarla devam eder. Çocuğun
istismarı sırasında çocuk geçen
süre içinde olaya daha fazla dâhil
edilir.
• Tüm çocuk istismarının yaklaşık
üçte biri aile içinde olmaktadır.
Pedofililer erişkinlerin yerine
çocuklarla cinsel ilişki kurmayı
tercih eden kişilerdir. Bu
kişiler genellikle çocuklara nasıl
yanaşacaklarını bilirler. Pedofililerin bir başka özellikleri ise
çocuklarla ilgili bilgileri aralarında
paylaşmalarıdır. Bu ulusal ya da
uluslararası düzeyde olabilmektedir.
Cinsel istismar olaylarının pek
çoğunda, çocuklar olayın arkasından açıklama yapmazlar.
Bunun nedenlerinden birisi
istismar yapan kişinin “çocuğu
tehdit etmesidir”. Çocukların bu
olayı saklaması olaya müdahaleyi geciktiren temel etmenlerin
başında gelmektedir. Çocukların bunu saklama nedenlerinin
başında “çocukların bunu bir sır
olarak saklamalarına ilişkin tehdit
edilmesi, tuzağa düşürülmesi ve
çocuğun yardımsız bırakılması
gelmektedir.”
Bu duyguları yaşayan çocuk, bu
olaylara kimsenin inanmayacağı
ve desteklemeyeceği inancını
pekiştirir. Bu durum çocuğun
daha fazla stres yaşamasına ve
saklamasına neden olur. Cinsel istismar vakaları kasıtlı ve şans eseri
ortaya çıkabilir. Çocuğun yaşadığı
herhangi bir fiziksel sağlık sorunu, istismarın ortaya çıkmasına
neden olabilir. Bunu çocuğun en
yakınında bulunan annenin saptaması söz konusudur. Bazen bu
olayı fark eden abla, yakın arkadaş
ya da öğretmen de olabilir. Cinsel
istismara uğrayan çocukta fiziksel
ve davranışsal sorunlar görülmektedir. Çocuğun fiziksel bulguları
arasında genital bölgesinde açıklanamayan
yaralanma, iltihaplar, akıntılar;
yaşına uymayacak şekilde idrar
ve dışkı kaçırmaya başlama, idrar
yollarına ilişkin yakınmalar, cinsel

Köşe Yazısı

Çocuğunuza kendini
bildiği ilk andan itibaren
yabancılarla yakın
iletişime girmemesi
gerektiğini anlatın.

Cinsel İstismarı Konusunda Ailelerin Koruyucu Yaklaşımları
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Çocuğunuza kendini bildiği ilk andan itibaren yabancılarla yakın iletişime girmemesi gerektiğini
anlatın ve yabancılar tarafından kandırılma konusunda
bilinçlendirin. İki-üç yaşından itibaren çocuğunuza
mahrem bölgeleri hakkında bilgi verin. O bölgelere
çok iyi tanıdıkları kişiler de dahil olacak şekilde, hiç
kimsenin dokunamayacağını, seyredemeyeceğini
öğretin. Böyle bir durumun olması halinde öncelikle
çığlık atmalarını, kaçmalarını ve bu durumu her ne
olursa olsun derhal kendileriyle paylaşmaları gerektiğini aşılayın. Uygunsuz içerikli filmlerin tanıdıkları
veya tanımadıkları kişiler tarafından seyrettirilme teklifinde veya bu şekilde fotoğraflarının çekilme girişimi
durumunda, bunu asla kabul etmemeleri ve derhal
size anlatmaları gerektiği konusunda bilinçlendirin.
Uygunsuz içerikli sözel veya el şakalarının tanıdıkları

veya tanımadıkları kişiler tarafından yapılması durumunda derhal size bilgi vermeleri gerektiğini öğretin.
Uygunsuz içerikli oyun oynama tekliflerini reddetmeleri gerektiğini ve mutlaka size haber vermeleri gerektiğini anlatın.
Akranlarıyla veya yaş aralığı yakın olan akrabalarıyla
kapalı kapılar ardında oyun oynamalarına göz yummayın, daima takip edin.
Çocuğunuzun oynadığı oyunların içeriğini, genel
tavır ve davranışlarını yakından takip edin. Yaşını aşan
veya şüpheli bir davranış sergileme durumlarında
veya çocuğunuzla ilgili herhangi bir cinsel istismar
kuşkusunda en kısa zamanda bir çocuk ve ergen psikiyatrından profesyonel destek alın.

KAYNAKLAR
1.Acehan S, Bilen A, Ay M. O, Gülen M, Avcı A, İçme F. Çocuk İstismarı ve İhmalinin Değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2013;
22(4):591-614.
2. Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Dönem 23 TBMM, Yasama yılı: 4, Temmuz 2010. https://www.tbmm.gov.tr/
sirasayi/donem23/yil01/ss589.pdf
3. Arkadas A, Thibert & Salman H. F. Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Kılavuzu. UNICEF Türkiye Temsilciliği 2013, Ankara.

19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

KUTLU OLSUN
Çekmeköy Belediye Başkanı

Haberler

Çekmeköy’deki ilk, orta ve lise öğrencileri arasında gerçekleşen turnuvada toplam 2300 öğrenci
yarıştı. Yarışlar sonucunda 1100 öğrenci ödül
kazandı.
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Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün her yıl geleneksel olarak
gerçekleştirdiği Fiziksel Etkinlikler ve Geleneksel
Çocuk Oyunları ödül töreni Ali Kuşçu İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ödül
törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, Çekmeköy İlçe Gençlik Spor Müdürü
Muhammed Kılıç, Çekmeköy Milli Eğitim Şube

Müdürü
Şakir Gülder,
belediye başkan
yardımcıları, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Ödül töreninde katılımcıları selamlayan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Öncelikle bu turnuvanın yapımında emeği geçen kıymetli öğretmenlerimizi ve yarışlara katılma öz güvenini gösteren siz
gençlerimizi tebrik ediyorum. Biz belediye olarak
maddi ve manevi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Şu an ödül törenini yaptığımız salonda bizlerin
emeği var. İnşallah okullarımızın içlerine daha büyük,
içerisinde farklı spor alanlarının bulunduğu spor salonlarını inşa edeceğiz. İnşallah ileride sizi daha güzel
yerlerde göreceğiz. Eğitim ve spor hayatınızda hepinize
başarılar diliyorum. 23 Nisan Pazartesi günü Mimar Sinan
Mahallesi Görkem Sokak’ta açacağımız çocuk sokağına
hepinizi bekliyoruz.” dedi.
Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’dan aldılar.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Fiziksel Etkinlikler ve Geleneksel
Çocuk Oyunları Ödül Töreni Ali
Kuşçu İlköğretim Okulu Spor
Salonu’nda yapıldı.

Haberler

Trafik

Hayattır

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİNDEN

DEV BİR ESER DAHA
Çanakkale

Savaşı’nı

karikatürlerle anlatan

ve bu kategoride

bugüne kadar
Trafik kurallarını ihlal ederek
hem kendimizin hem de başkalarının hayatını riske atmayalım.
Sevgi ve saygının eksik
olmadığı kazasız
bir hayat
sürmenizi diliyorum.

Çekmeköy Belediye Başkanı

hazırlanmış en
kapsamlı kitap.

ÇEKMEKÖY’DE
Çekmeköy’ün Tarihi

HABERLEŞME VE ULAŞIM-1

ALEMDAĞ İLE ÜSKÜDAR ARASINDA TELGRAF HATTI ÇEKİLMESİ
Osmanlı Devleti, hükmettiği geniş
coğrafyada haberleşmenin emin
ve hızlı bir şekilde yapılabilmesine
büyük önem veriyordu. Bu amaçla
daha kuruluştan itibaren oluşturulan ulak sistemi sayesinde resmi
haberleşme sağlanmaya başlamıştı.
Atlı posta tatarları kullanılarak
yapılan bu tip haberleşme XVI.
yüzyıla kadar devam etti. Haberleşmede gerçek anlamda teşkilatlanma
Kanuni Sultan Süleyman zamanında
oluşturuldu. Menzil teşkilatı olarak
adlandırılan bu sistem sayesinde
resmi haberleşme eskisine nazaran
daha düzenli bir hale getirildi. II.
Mahmud dönemine kadar haberleşmede köklü değişiklik yapılmadı.
Merkeziyetçi bir siyaset takip etmeye başlayan II. Mahmud, iletişim
imkânlarından daha fazla yararlanmak maksadıyla çalışmalar yaparak
Posta Nezareti’ni kurdu.
Bu sayede hem resmi haberleşme
daha düzenli hale getirilirdi, hem de
halkın haberleşme ve haber alma
ihtiyacı karşılanmaya başladı.
Tanzimat Fermanı’ndan sonra
Osmanlı Devleti, önce İngiltere’de
ve ardından da Fransa’da çok hızlı
bir haberleşme aracı olan elektrikli telgrafı kullanmaya karar
verdi. Elektrikli telgrafın Osmanlı
İmparatorluğu’na ilk girişi ile ilgili
1839’dan itibaren çeşitli denemeler

yapıldıysa da gelişi 1850’lerde oldu.
Etkisi Osmanlıların hayatında pek
çok şekilde hissedildi. Özellikle sultanlar, telgrafı olumlu karşıladılar
ve uzak vilayetler üzerinde ek bir
denetim aracı olan bu sistemin
geliştirilmesine önayak oldular.
Aslında Kırım Savaşı, telgrafın
Osmanlı topraklarına giriş sürecini
hızlandırdı. İstanbul-Edirne telgraf
hattı inşaat çalışmalarına Mart
1855’de başlandı. 270 kilometrelik
tel kullanımı ile inşa edilen İstanbulEdirne hattı, 19 Ağustos 1855 günü
Edirne telgrafhanesinin de faaliyete
geçmesiyle haberleşmeye açıldı ve
ilk telgraf çekildi.

Bundan sonra da ülkenin çeşitli
bölgelerine telgraf hatları döşenmeye devam etti. Sultan Abdülaziz
sık sık geldiği ve kaldığı Alemdağı
ile saray arasında irtibat sağlamak
amacıyla 1869 yılında Üsküdar’dan
Alemdağı Kasrı’na kadar bir telgraf
hattı çektirdi. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin ettiğimiz bir
belgede bu telgraf hattı yapımı sonrası ortaya çıkan masraflar ayrıntılı
olarak belirtilir:
Belgede masrafların ödenmesi için
padişahın izni talep edilir. Daha
sonra 2 Kasım 1869 tarihinde çıkan padişah iradesiyle de
masrafların hazineden ödenmesi
ferman buyrulur.
Birinci Dünya Savaşı sırasında
haberleşme vasıtalarından, özellikle
de telgraftan oldukça çok faydalanıldı. Savaş sırasında Doğu’da askeri
bir mevki olan Kısırlık Köyü’nde ve
Garzan ile Sason arasında bulunan
Hato Nahiyesi’nde birer telgraf
merkezi oluşturularak Elsine-i
Şarkiye’de yani doğu dillerinde de
muhaberata başlanmıştı.
Doğu dilleriyle yapılan haberleşme
adreslerinden biri de İstanbul
Başmüdüriyeti dâhilinde bulunan
Alemdağı Askeri Telgraf Merkezi
oldu. Mayıs 1916 tarihinden itibaren
Alemdağ’dan bu muhabere işlemi
gerçekleşmeye başladı.

şirket tarafından satın alınacaktı.
Omnibüs arabaları Üsküdar ve havalisinde geçişe uygun sokaklarda
işleyecekti. İşletilmesi düşünülen
hatlar şunlardı:

Birinci hat: Büyük İskele- Eski
Hamam Caddesi- Doğancılar- İhsaniye- Çamlıca- Karacaahmet.
İkinci hat: Büyük İskele-Çarşı yoluAhmediye- Karacaahmet.

Üçüncü hat: Büyük İskele- Bülbül-

deresi- İcadiye- Bağlarbaşı- Tophanelioğlu- Kısıklı.

Dördüncü hat: Büyük İskele- Beylerbeyi- Tophanelioğlu.

Beşinci hat: Büyük iskeleden direkt Selamsız.

Bu hatlardan ayrı olarak Kadıköy
ve Haydarpaşa taraflarına çalışacak omnibüslerin güzergâhları da
şöyleydi:
Birinci ve ikinci hatlar merkez
alınmak suretiyle Karacaahmet’ten
Haydarpaşa ve Kadıköy’e ve yine
Karacaahmet’ten Nuhkapısı yoluyla Bağlarbaşı ve Koşuyolu’ndan
kezalik Haydarpaşa’ya ve üçüncü
yol üzerinde bulunan İcadiye’den
sağ tarafa saparak Selamsız ve
Yenimahalle ve Çinili yoluyla
Eskivalide’den ve Bağlarbaşı ve
Koşuyulu’ndan kezalik Haydarpaşa
ve Karacaahmet’e ve bu yollardan
çarşı boyundaki çeşme ve Atpazarı’ndan Çavuşderesi nihayetine
gidecek ve Çinili yokuşu düzeltildiği
takdirde Çavuşderesi’nden Yenimahalle’ye kadar uzanacaktı.
Bunlardan başka Kısıklı yolu da
Alemdağı’na kadar gideceği gibi
Erenköy demiryolu istasyonundan

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

Kozyatağı yoluyla Kayışdağı’na
kadar omnibüsler işleyecekti.
Görüldüğü gibi omnibüsler için
Anadolu yakasında hemen her yerleşim birimine ulaşacak tarzda bir
güzergâh belirlenmişti. Mukaveleye
göre şirket belediyeye vergi ödemeyecek, buna karşılık arabaların
geçeceği yolları düzelteceği gibi bu
yolları iyi halde tutmaya da mecbur olacaktı. Arabaların işleyeceği
yolların her bir hattı kıtalara taksim
olunup her bir kıta sözü edilen dört
yol ağızlarına ulaşacaktı. Yolculardan kıta itibariyle ücret alınacaktı.
Yolda binip inen yolcular da kıta
ücreti ödeyeceklerdi. Adam başına
alınacak ücret beher bin metre mesafe için kırk parayı geçemeyecek, tarifeler bu esas üzerine
hazırlanacaktı. Askerler Üsküdar,
Beylerbeyi, Çamlıca ve Haydarpaşa
dâhilinde olan hatlar için yirmişer
para, bunun haricindeki hatlar için
yarı ücret ödeyeceklerdi.
25 Eylül 1873 tarihli irade ile gerekli iznin alınmasıyla Üsküdar tarafında omnibüsler çalışmaya başladı.
Şehrin Anadolu yakasında tramvay
da olmadığından omnibüslerin toplu
taşımacılığa önemli katkısı oldu.
Ama Avrupa yakasında işleyen
omnibüslerde rastlanan şikâyetlerin
benzeri kısa süre içinde burada da
ortaya çıktı. Özellikle yaz aylarında
omnibüslerin meydana getirdiği
tozlar ve sıçrattığı çamurlar evleri
batırdı, insanları rahatsız etti. İnsanların şikâyetleri gazetelerde bile
dile getirilir oldu.
Üsküdar omnibüsleri her şeye
rağmen 1870’lerin sonuna kadar
çalışmaya devam etti. Fakat başlarda düşünülmesine rağmen Alemdağı
ve Kayışdağı civarında yaşayanlar
bu omnibüslerden faydalanamadı.
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Kentsel toplu taşımanın dünyadaki
gelişimine bakıldığında, organize
olmuş ilk kentsel toplu taşıma
uygulaması XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’nın Nantes şehrinde
kullanıldı. Bu taşımayı sağlayan

araç ise, “Omnibus” adında bir at
arabasıydı. Omnibus Lâtincede
“halk için” anlamına gelmekteydi.
Omnibüsler yaklaşık 15 kişi taşıyor
ve üç at tarafından çekiliyordu.
Paris’te ise “voiture omnibus”
adıyla 1819 yılında yolcu
taşınmaya başladı. Fransa’da
büyük ilgi gören bu sistem
hızla Avrupa ve ABD’deki
kentlerde de uygulandı.
Başlangıçta kısa mesafelerde işleyen atlı
tramvaylar zamanla
şehir içlerinde yaygınlaşmış ve diğer Avrupa
şehirlerinde de kullanılmaya başlanmıştır ki, bu
şehirlerden biri de İstanbul
idi.
İlk olarak 1872 Ağustos’unda
Perşembe Pazarı ile Pangaltı arasında omnibüsler çalışmaya başladı.
Galata’dan yokuşu tırmanmaya
başlayan omnibüsler Tepebaşı’ndaki ilk durakta duruyor, buradan
Galatasaray, Harbiye yoluyla
Pangaltı’ya ulaşılıyordu. Bu hat
üzerinde 7 omnibüs çalışıyordu.
Belediye araba başına ayda 2 lira
vergi alıyordu. 1872 Aralık ayından itibaren de Eminönü - Eyüp ve
Beyazıt - Edirnekapı arasında omnibüsler yolcu taşımaya başladı.
İstanbul şehir içi ulaşımında ilk omnibüslerin işlemeye başlamasından
sonra 1871’den itibaren Üsküdar
taraflarında da omnibüs işletmesi için girişimlerde bulunuldu.
Üsküdar halkının talebi de bunda
etkili olmuştu. Bu amaçla yapılan
başvurular çeşitli gerekçelerle
hükümet tarafından geri çevrildi.
Osmanlı Hükümeti gerek Üsküdar’da gerekse şehrin diğer mahallerinde omnibüs işletme taleplerini reddederken esas itibariyle
bu işten yeteri kadar gelir temin
etme amacını güdüyordu. Bu arada
Üsküdar halkı da kendi arasında
örgütlenerek, bir şirket kurmuş
ve Üsküdar’da omnibüs işletmek
için kendilerine imtiyaz verilmesi
amacıyla Şehremaneti’ne başvurmuşlardı. Başvuruda şirketin teşekkülü yanında bir mukavele metni
de mevcuttu. 14 Eylül 1873 tarihini taşıyan bu mukaveleye göre,
Üsküdar ve havalisinde omnibüs
işletmek üzere 12 kişiden oluşan bir
yönetim meydana getirildi.
Şirketin adı “Üsküdar Omnibüs Şirketi” ve idare merkezi Üsküdar’da
idi. Şirket lüzum göreceği yerlere
duraklar yapacak, ahırlar ile arpa
ve saman ambarları inşa edecekti.
Durak yapılacak yerlerin arsası
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OMNİBÜS
GÜZERGAHININ
SON DURAĞI
ALEMDAĞ OLACAKTI

Çekmeköy’ün Tarihi

İki Şiir Bir Şair

İki Şiir Bir Şair

#ŞİİRSOKAKTA
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Şiir için ne şaire gerek var ne
kağıt kaleme! İki satır diyeceği
olan herkes şair, iki satır diyeceği olana her yer kağıt. Ve bu
sebeptendir ki artık şiir yürekte,
şiir duvarda, #şiirsokakta…

Haberler

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
KIŞ KATEGORİLERİ
ŞAMPİYONASI ÖDÜL TÖRENİ
ÇEKMEKÖY’DE YAPILDI
Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay ve EMBE
Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker Tenis Federasyonu Kış Kategorileri Şampiyonası
Ödül Töreni’nde genç sporcularla buluştu.

Tüm sporcularımıza
kariyerlerinde
başarılar diliyorum.

başarılı kıymetli sporculardan
almak gençlerimiz için gerçekten harika bir motivasyon
kaynağı. Tüm sporcularımıza
kariyerlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Latif Coşar
Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı

10-12-14 yaş ve büyükler kategorisinde ilk üçe giren
sporcular ödüllerini Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Latif Coşar, Milli Tenisçi Çağla Büyakçay
ve EMBE Orkestrası Şefi Behzat Gerçekleri’in elinden
aldılar.
Katılımcılara Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın selamını ileten Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Latif Coşar; “Ödüllerini böyle alanında

Gökhan Dönmez
Tenis Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Türkiye Tenis Federasyonu Kış Kategorileri Şampiyonası Ödül Töreni Çekmeköy Özgecan Arslan Park’ında gerçekleşti. Ödül törenine Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ı temsilen Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Latif Coşar, Milli Tenisçi Çağla
Büyükakçay, EMBE Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker,
Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan
Dönmez, tenisçiler ve aileleri katıldı.

Organizasyonda genç tenisçilerle bir araya gelen ve bol bol
fotoğraf çektiren Çağla Büyükakçay, zamanında kendisinin de böylesine turnuvalara
katıldığını ve şu anda bulunduğu konuma gelmesinde bu
organizasyonların büyük payı
olduğunu dile getirdi.
Mayıs 2018

Mayıs 2018

Behzat Gerçeker
EMBE Orkestrası Şefi

‘’KIZSIZ’’ TELEFON
Telefon ağlarının kurulduğu ilk
yıllarda, telefonla konuşmak isteyen kişi, önce operatörü arıyor,
konuşmak istediği kişinin ismini
söylüyordu. Operatör ise iki telefonun hatlarını birbirine bağlıyor
ve böylece insanlar birbiriyle
konuşabiliyordu. Amerikalı mucit
Almon Brown Strowger, otomatik telefon bağlama sistemini
geliştirdi ve kendi adıyla (Strowger
switch) patentini aldı.

Buluşun Hikâyesi
Söylenene göre, Strowger, 1882
yılında Kansas’ta bir şirket satın
alarak cenaze işlerine başladı.
Ancak bir süre sonra işleri kötü
gitmeye, müşteri sayısı azalmaya
başladı. Strowger, bunun neden
kaynaklandığı ile ilgili araştırma
yaparken, rakip cenaze işleri şirketinin sahibinin karısının, telefon
operatörü olarak çalıştığını öğrendi. Strowger, rakip firmanın
sahibinin karısının,
cenaze

ile ilgili olarak arayan herkesi, hatta Strowger’in şirketini arayanların
telefonunu bile kocasının şirketine
bağladığına kanaat getirdi. Strowger, telefon operatörüne gerek
olmayan bir sistem geliştirebilirse
sorununun ortadan kalkacağını
düşünerek çalışmaya başladı.
1889 yılında, bugünkü telefon
sistemimizin kurulmasına öncülük
eden buluşunu gerçekleştirdi.
1891 yılında buluşunun patentini
aldı.

Almon Brown Strowger
Strowger’ın büyük babası, Penfield’a ilk yerleşenlerden biridir.
Strowger de burada dünyaya
gelmiştir. Söylenene göre, Strowger’in annesi çocuklarına verdiği
görevlerle, cihazlar ve makineler
geliştirme yönünde onları teşvik
etmiştir. Hatta kardeşlerinden birinin bir çeşit uçma makinesi icat
ederek çatının üstünden atladığı
ve ahırın üstüne düştüğü söylenir.
Strowger, bir süre Penfield’ta
öğretmenlik yaptıktan sonra Amerika İç Savaşı’nda 8.
New York Gönüllü Süvari
birliğinde görev alır. İç
savaşın ardından da taşra
okullarında öğretmenlik
yapar.
Patent
çıkarıldıktan
sonra Strowger, yeğe-

ni Walter Strowger ile çalışmaya
başlar. Ancak cihazı çalışır hale
getirmek, düşündüklerinden çok
daha maliyetlidir. Bazı zorluklar
aşıldıktan sonra, 3 Kasım 1892’de,
ilk otomatik telefon santrali, La
Porte’de başarılı bir şekilde kurulur. Santral, ilk başta sadece 99
telefon hattına hizmet verecek
kapasiteye sahiptir. Otomatik telefon sistemi üzerinde çalışmalar
yapan ve icatlar geliştiren tek kişi
Strowger değildir, fakat tek ticari
başarı elde eden otomatik telefon sistemi onunki olmuştur. Kısa
zaman içinde yaygınlaşan bu yeni
buluş, halk arasında ‘kızsız telefon’
olarak adlandırılır.

NOT: Strowger, patentin hisselerini
1896 yılında 1.800 USD’ye iştirakçilere, 1898 yılında ise kendi hisselerini Automatic Electric Company‘e 10
bin USD’ye satmıştır. 1916 yılında ise
patent, Bell Sistem tarafından, 2,5
milyon USD’ye satın alınmıştır.

DÜNYA NEREDE BİTER VE

UZAY NEREDE BAŞLAR?
Acaba bir savaş uçağı gücünü
sonuna kadar zorlarsa uzaya çıkabilir mi? Bu sorunun yanıtını verebilmek için dünyanın nerede bitip
uzayın nerede başladığı sorusunu
yanıtlamak gerekir.

“Uzay” Nedir?
İlk bakışta bu soru aptalca gelmiş olabilir zira hepimiz, Güneş Sistemi’nin
ve diğer tüm gök cisimlerinin içinde
yer aldığı boşluğun uzay olduğunu
ve geceleri gökyüzüne baktığımızda bu derin ve karanlık boşluğu
gördüğümüzü biliyoruz. Bu tanımlamaların hiçbiri yanlış değildir ancak bu tanımlamalar gezegenimizle
uzay arasındaki sınır hakkında bilgi
vermez. Dünyadaki perspektifimiz
bize uzayın atmosferin bittiği yerde
başladığını söyler. Bu kesinlikle en
basit “uzay” tanımıdır. Bu makalenin amacı ise bu tanımlamanın sınırı
hakkında bilgi vermektir.

Uzay ne kadar yüksektedir?
Atmosferin bittiği yerde uzay başlar
demek yeterli gibi görünebilir ancak gerçekten meraklı bir çocuk
bu yanıtla tatmin olmaz. Çünkü o
bunun yeryüzünden kaç kilometre yüksekte olduğunu tam olarak
öğrenmek isteyecektir ki bunu
söylemek mümkün değildir. Zira
gezegenimizi kaplayan atmosfer,
sayısız gaz ve toz parçacıklarından oluşmuştur. Bu gaz tabakaları
gökyüzünde yükseldikçe incelir. Bu
sebepledir ki ticari yolcu uçakları
ancak 8.500-10.500 metre kadar
yükselebilirler.
Atmosfer kesin olarak tanımlanmış
bir varlıktan ziyade gittikçe incelen
gaz katmanları topluluğudur, bu
yüzden kesin bir sınırı yoktur.
Resmi olarak uzaya çıktığımızı
söyleyebilmemiz için yeryüzünden

ne kadar yükselmemiz gerekir?
Uzayın başladığı fiziksel bir sınır olmamasına karşın resmi olarak uzay
kabul edilen bir yükseklik vardır.
Resmi olarak Dünya ile uzayı
birbirinden ayıran sınıra
Karman Sınırı denir.

Karman Sınırı Nedir?
Karman Sınırı, yerden 100 kilometre
yukarıda olduğu kabul edilen hayali bir çizgidir. Bu sınır adını Macar
asıllı Amerikalı fizikçi Theodore von
Karman’a borçludur. Theodore von
Karman atmosferin bu irtifasında
havacılık uçuşlarının yapılamayacağını açıklayan ilk bilim insanı
olmuştur.
Ancak Karman sınırının ötesinde de
atmosferin devam etmediğini
sanmayın. İnce
parçacıklardan
oluşan
eksosfer
(atmosferin
en dış tabakası)
yeryüzünden
10.000 kilometre
yukarıda bile devam etmektedir.
Bu açıdan bakacak
olursak,
Uluslararası Uzay
İstasyonu
bile
Dünya’dan 330435 kilometre uzaklıkta olduğundan, bu
ismi gerçekten hak etmez.
Sonuç olarak; Karman çizgisinde
atmosfer bitmez ancak astronot
sayılmanız için Karman çizgisine
kadar yükselmeniz de şart değil.
ABD Hava Kuvvetlerinin “astronot”
tanımına göre deniz seviyesinden
80 km yükseğe uçmak astronot
adını almaya yetiyor.

MERVE ŞAPÇI

Yolundaki dikenleri tek tek temizleyerek
kendine yol açan bir kadının hikâyesi…
İstenildiğinde neler yapılabileceğini herkese gösteren,
kendiyle aynı amaca kitlenmiş sporcularla dünya üzerinde ses getirecek çalışmalara imza atan Türkiye’nin
ilk başörtülü lisanslı basketbol oyuncusu Merve Şapçı
ile yaşadıkları üzerine sohbetimiz;

Türkiye’nin ilk başörtülü
lisanslı kadın basketbol oyuncusu Merve Şapçı’yı tanıyabilir
miyiz?
Öncelikle röportaj için size ve
Çekmeköy2023 ailesine çok
teşekkür ederim. 29 yaşındayım, Kayseri doğumluyum.
Tüm eğitim hayatımı memleketim olan Kayseri’de tamamladım. Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Spor hayatım ise ilkokul
4. sınıf itibariyle Beden Eğitimi
öğretmenimin yeteneklerimi
keşfetmesiyle başladı. Lise
2’den itibaren ise basketbolda
profesyonel hayatım başladı
diyebilirim. Şu an ki ismiyle Abdullah Gül Üniversitesi’nin spor
kulübünde profesyonel kadın
basketbol takımında oynadım.
5 sene aynı kulüpte kaldıktan
sonra 2 sene de Erciyes Üniversitesi Kadınlar Bölgesel Lig
Takımı’nda forma giydim. Daha
sonra antrenörlük hayatım
başladı ve çeşitli kulüplerde antrenörlük yaptıktan sonra kendi
spor okulumu açmaya karar
verdim. Kısacası hayatım spor
salonlarında geçti.

Tarihe adını yazdırdın desek
yeridir… Nasıl hissediyorsunuz?
Bu hikâyede birçok kahraman var. Basketbol oynamaya başladığımda tesettürlü
değildim. Tesettüre girme
kararımdan sonra aklımda sahalara dönmekle ilgili bir fikir ya
da düşünce yoktu, antrenörlük
ya da öğretmenlik yaparak
yoluma devam ederim diye
düşünüyordum. Bir gün özel
bir kanalda izlediğim reklam
hayatımın değişmesine vesile
oldu. İndira Kaljo dünyanın
ilk kadın başörtülü sporcusu,
başörtü yasağına karşı mücadelesinden bahsediyordu. Duyduklarıma inanamadım, “Nasıl
yani başörtülü basketbolcular
mı varmış” dedim. Kendisine
mail yoluyla ulaştım. Dünya
çapında bir mücadele kampanyası başlatacağını söyledi
ve “Türkiye ayağı olup bana
destek verir misin?” diye sordu
ben de seve seve kabul ettim.
Bu mücadele esnasında Sayın
Merve Kavakcı ve Ravza Kavakçı
ile tanıştım. Allah onlardan razı
olsun, mücadelemiz boyunca
desteklerini hiç esirgemediler.
Bu vesileyle o dönemki Spor

Bakanımız Sayın Akif Çağatay
Kılıç’la görüşerek kendisine
mücadelemizden bahsettik.
Bize mücadelemizle ilgili nasıl
ilerleyebileceğimize dair yol
gösterdi. Hepsine tekrar tek tek
teşekkür ediyorum.
Dünyanın dört bir yanından
gelen başörtülü sporcular ile İstanbul’da 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’mızda bir araya
geldik ve Küçükçekmece
Belediyesi Bayan Basketbol
Takımı ile gösteri maçı yaptık.
Ve Küçükçekmece Belediye
Başkanımız Sayın Temel Karadeniz ile tanıştık. Kendisi eğer
yasak kalkarsa bize destek vereceğini ve beni takımda görmek
istediğini belirtti. 2016 Mayıs
ayında dünyanın dört bir yanındaki başörtülü kadın basketbolcularla FIBA başkanına yönelik
basketbolda başörtü yasağının
kalkması için imza kampanyası
başlattık ve inanılmaz destek
gördük. Bu süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu’na lisans
evraklarımı gönderdim. Daha
önce kulübümüzün gönderdiği
başörtülü sporcu lisansları hep
ret yemişti. Açıkçası umudum
pek yoktu, lisansımı çıkarmazlar
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diye düşünüyordum.
Ağustos sonu lisansım
kulübümüze yollandığında inanamadık. Lisansım
çıkmıştı ve sahalara dönebilecektim, gerçekten bunun
hissettirdiği tarifsiz kelimelere dökemem! Çok ama
çok mutluyum. Gelecek
nesillerden Türk sporuna
destek olacak başörtülü
kardeşlerim inşallah sahadaki yerlerini alacaklar. Emeği
geçen, destek olan, dua
eden herkesten Allah razı
olsun…
Bir röportajında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın hayallerine ulaşmanda öncülük
ettiğinden bahsetmişsin…
Çok şükür ki sporu seven,
spora sporcuya destek veren
ve bu konuda yatırımlar
yapan bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Başörtü yasağı
hükümetimiz sayesinde
birçok kurumda kalktı.
Herkes dilediği sporu ya
da işi özgürce yapabiliyor.
Demokrasiyi savunuyorsak
ve eğer gerçekten demokrasi ile yönetiliyorsak zaten
nasıl görünürsen görün,
görüntün sevdiğin işi yapmana neden engel olsun ki?
Allah Cumhurbaşkanımızdan
razı olsun inşallah kendisi ile
yüz yüze tanışma şerefine
de nail olurum.
“Yapamayacağım, başaramayacağım” dediğin ve pes
ettiğin bir an oldu mu?

Spor camiasında rekabet
çok, hırs çok… Bununla ilgili bir zorluk yaşadın mı?
Ülkemizde kadın basketbolu yıllar geçtikçe kalitesini
arttırıyor. Dünyanın en iyilerini canlı izleme fırsatımız
oluyor. Kadın basketbol
camiasında henüz 2 ya da 3
sporcu bulunuyor. Rekabet
en üst seviyede bu bir
gerçek. Her kulüp başarılı bir
ekip oluşturmak ister. Sosyal
medyada gençlerden mesajlar alıyorum hala
birçok kulüp yasak kalkmasına rağmen başörtülü
oldukları için sporcuları
kabul etmiyormuş. Sizin
vasıtanızla antrenörlere ve
Türk basketbol camiasındaki
insanlara seslenmek istiyorum: Bu iş, dış görünüş ile
değil yetenek ile yapılıyor.
Tesettürlü kardeşlerime şans
verilmeli belki başörtülü bir
kardeşimiz ileride milli formayı giyecek ve bizi gururlandıracak. Lütfen başörtülü
kardeşlerimize diğer insanlar
gibi şans verilsin.
Yaptığın işle ilgili tesettürlü
olmanın ne gibi dezavantajları oldu sana?

Sporcu olmak istediğini
söylediğinde ailenden ve
yakın çevrenden nasıl tepkiler aldın?
Sporu çok seven anne ve
babanın çocuğu olduğum
için tesettürlüyken de tesettürlü değilken de ailem
hep bana destekti.
En büyük hayalin ne?
Oyuncu iken en büyük
hayalim milli formayı giyip
ülkemi temsil edebilmekti.
Şu an yoğun olarak antrenörlük ile meşgulüm.
Bayan Milli Takımı’nda antrenör olarak görev yapmayı
ülkemin bayrağını başarı ile
taşıyan bir antrenör olmayı
çok istiyorum.

Türk basketbol
camiasına
seslenmek
istiyorum:

Bu iş, dış görünüş
ile değil, yetenek
ile yapılıyor.

Birçok spor giyim markası tesettürlülere yönelik kıyafet çalışmalarında
bulunmaya başladı. Bu
konuda senin ve senin gibi
türbanlı sporcularımızın
payı yadsınamaz. Neler
hissediyorsun?
Bana en sık sorulan sorular,
“Sen sahaya nasıl çıkacaksın,
başına ne takacaksın, ne
giyineceksin?” 2001 yılından
itibaren başörtülü sporculara özel sporcu boneleri
yapan bir marka ile 2016’da
tanıştım. Markanın bu işe
başlama hikayesi ise; sa-
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Tesettürlü olduktan sonra
özel okullar Beden Eğitimi
Öğretmenliği için beni kabul
etmediler. Birçok okuldan bu
sebepten dolayı red yedim
hala maalesef görünüşle insan seçenler var, çok üzücü.
Lisansım çıktıktan sonra ilk
maçımda sahaya çıktığımda gözüm hep hakem ve
gözlemcideydi. Birisi gelip “Hayır sen
oynayamazsın” diyecek mi
diye hep tedirgin oldum. Ne

yazık ki çoğu maçlarda yasak kalktıktan sonra bile “Bu
şekilde oynayamazsın” diyen
hakem ve gözlemcilere
şahit oldum. Antrenörüm
her defasında açıklamada
bulunuyordu, bu şekilde bir
takım sıkıntılar yaşadım.

Mayıs 2018
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Çok şükür hiç olmadı hep
hayallerimin peşinden
gittim. En sevdiğim en keyif
alarak yaptığım iş, sporun
içinde olmak.
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hiplerinden biri
olan Cindy’nin
bir Müslümanın
başörtüsü ile derse
alınmamasından
etkilenmesidir. 2016
yılında bu markanın
Türkiye’deki reklam
yüzü oldum ve
gerçekten bu boneler sayesinde çok rahat
spor yapabiliyorum. Dünya
çapında markaların ilgisinin
bu yöne kayması, olimpiyatlardaki başörtülü sporcuların
çok olması ve bizim FIBA yasağını
kaldırmamızla başladı çok şükür.

Ne inançlarınızdan
vazgeçin ne de hayallerinizden. Hayatta en sevdiğiniz iş spor veya sanat
her neyse onu yapmaktan
nasıl görünürseniz görünün
vazgeçmeyin. Zaten hayatta
en mutlu olacağın iş en sevdiğin iştir. Asla vazgeçmeyin!
Röportaj – İrem MERT
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Türkiye'yi dolaşıp benim
gibi kardeşlerime sesimi
duyurmak istiyorum.
Hikâyemi anlatıp tesettürlü-tesettürsüz
tüm kızlarımızın
hayallerinden
vazgeçmemelerini
söylemek istiyorum.
Öncelikle kendim
vatana millete faydalı
bir vatandaş olabilmek
için çabalıyorum,
kendimi her anlamda
geliştirip benim gibi
kardeşlerime ulaşmak
istiyorum. Belki bu dergiyi
okuyan bir kardeşim ses-

Senin gibi olmak isteyenlere neler söylemek
istersin? Neleri mutlaka
yapmalı ve neleri yapmamalılar?
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Başörtüsü
esaret
değildir.

Birçok insanın hayalini yaşamak ve
onlara öncü olmak muhakkak ki
sorumluluğu da beraberinde getirir. İleride hangi başarılara imza
atmayı istiyorsun?

imi duyar ve benimle iletişime
geçer. Sosyal medyada
genç kardeşlerimden çok
olumlu mesajlar alıyorum
ve o mesajlar bana güç
veriyor. Ben de sosyal medya aracılığı ile
yaşantımı paylaşıyorum
ki başörtülü bir insan
sosyal hayatta helal
sınırlarında neler yapabilir, nasıl yaşanabilir, onu
göstermenin peşindeyim.
Başörtüsü esaret değildir;
kayak yapıyorum, basketbol oynuyorum kısacası
başörtü bir engel değil ve
tesettürlü insanlar
inancından vazgeçmeden yaşayabilirler,
Allah’ım utandırmasın.
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KOMEDİ YAPMAK ZOR İŞ!
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, komedi oyunculuğu
yapmanın zorluğunu belirterek “Süreler çok uzun olduğu
için komedi yapmak zor. Eğer oyuncu olmasaydım tır
şoförü olmayı isterdim, çok keyifli bir iş” dedi.

Çekmeköy Belediyesi’nin sponsor
olduğu vücut geliştirmeci sporculardan
Erdinç Kılınç, Büyük Erkekler 100 Kilo’da
Türkiye Üçüncüsü; Enis Şenyurt, Büyük
Erkekler Artı Yüz Kilo’da Türkiye İkincisi;
Göçer Durgun, Büyük Bayanlar Body
Fitness Bikini 1.68’de Türkiye Birincisi oldu. Sporcular; Antalya’da yapılan
Türkiye Şampiyonası’nda aldıkları derecelerle Milli Takıma seçilerek Türkiye’yi
Avrupa’da temsil etme şansı yakaladılar.

Kazandıkları başarılar ile ülkemizi ve
Çekmeköy’ü Avrupa’da temsil edecek
olan sporcular, şampiyona öncesi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı
makamında ziyaret ettiler. Sporcuları
tebrik eden Başkan Poyraz; “İlçemizi ve
ülkemizi uluslararası arenada temsil
etme başarısı gösterdiğiniz için sizleri
kutluyorum. İnşallah Avrupa’dan da
derecelerle dönersiniz” dedi.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Yahşi Cazibe" gibi
milyonların beğenisini kazanan yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz,
Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi
kapsamında verilen eğitimlerde öğrencilerle bir araya geldi. Turgut Özal Kültür
Merkezi’ndeki eğitimlerde oyuncu Erdem
Baş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen
söyleşinin konuğu olan ünlü oyuncu,
öğrencilik yıllarından, oyunculuk hayatına
kadar yaşadığı deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Genel sanat yönetmenliğini
tecrübeli oyuncu Burak Hakkı’nın yaptığı
akademide, öğrencilerle buluşan oyuncu, gençlerin sorularını yanıtladı. Yılmaz,
komedi oyunculuğu yaparak insanları güldürmeyi çok
sevdiğini ancak yapımların sürelerinden dolayı komedi
oyunculuğu yapmanın zor olduğunu belirtti.

15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için başvurduğu
akademide; öğrencilere oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, yapım ve teknik bölümler alanında eğitim veriliyor. Akademiye 500’e yakın öğrenci kayıt yaptırırken
Mayıs ayına kadar devam edecek dersler her cumartesi
ve pazar sabah saat 10.30-12.30 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimler kapsamında her hafta ünlü bir isim öğrencilerle bir araya geliyor.
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Komedi oyunculuğu yapmayı çok sevdiğini, oyuncu
olmasaydı tır şoförlüğü yapmak isteyeceğini ifade eden
Hakan Yılmaz, “Kolay olmuyor, çok çalışmak lazım. 2
kere konservatuar sınavlarına girdim, kazanamadım.
Ondan sonra askere gittim, olmaz dediler senden; olur
dedim, devam ettim, hala oldurmaya çalışıyorum. Eğer
oyuncu olmasaydım tır şoförü olmayı isterdim, çok
seviyorum. Bana çok değişik bir meslek gibi geliyor tır
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“Oyuncu olmasaydım tır şoförü olmayı isterdim”

şoförlüğü. Çok güzel tırlar var, çok keyifli bir iş. Komedi yapmayı, insanları güldürmeyi çok seviyorum. Ben
biraz sürelerin uzunluğundan da bahsedeceğim, süreler
çok uzun olduğu için komedi yapmak zor” ifadelerini
kullandı.

da birçok dile çevrilmiş Mimar
Sinan biyografisi kitapları da burada satışa sunuluyor.
Çok basamaklı merdivenlerin ardından, kenarında çeşmesi bulunan ve içi genişçe oyuk ağaçlı
büyük bir bahçeye adım atıyorsunuz. Sultanahmet Camii’nin
gölgesinde bahçeyi turladıktan
sonra duvarlarda tablo gibi duran
el dokuması halılar, metrelerce
uzunlukta seccadeler bulunan loş
ışıklı mekâna giriyorsunuz. Alanı
süsleyen cam fanusların içinde
genelde 17. yüzyıldan kalma işlemeli kılıçlar, şamdanlar, etrafı
renkli taşlarla bezeli sürahiler,
demir vazolar ziyaretçilerini
bekliyor.

Türk-İslam
Eserleri Müzesi
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Tarihi sur içerisindeki birbirinden değerli tarihi
eserlerin sergilendiği müzeleri, camileri, çarşıları,
gezmek insana ayrı bir
zevk veriyor. Osmanlı
İmparatorluğu’nda
açılan son müze özelliğini
taşıyan Türk ve İslam Eserleri Müzesi de bunlardan
bir tanesi. Müze içerisinde
Osmanlı, Timurlular, Safeviler ve Selçuklular gibi
daha nice devlete ait tarihi
eserler bulunmaktadır.
Merkezi bir konumda
bulunan müzenin önce
adres bilgisini sizinle paylaşayım. Müzeye Sultanahmet
Meydanındaki meşhur Dikili Taşların
sağında bulunan, İstanbul’un 8500 yıllık köklü bir

tarihe sahip Fatih ilçesi ev
sahipliği yapmaktadır. 19.
yüzyılda Müze-i Hümâyun
Müdürü Osman Hamdi
Bey tarafından 1913 yılında
tamamlanmış olan müze,
Mimar Sinan’ın en önemli
yapıtlarından biri olan Süleymaniye Cami-i Külliyesi
içinde yer alan imaret binasında 1914’de Evfak-ı
İslamiye Müzesi (İslam Vakıflar Müzesi) adı ile ziyarete açılmıştır.
Günümüze kadar sayısız
kişi tarafından gezilen
müzenin girişinde sizi,
işlemeli tesbihler, İstanbul baskılı çantalar, bez
cüzdanlar, boncuklu ve
nakışlı dokuma şallar,
bakırdan yapılmış sürahiler karşılıyor. Aynı zaman-

Bir başka salonda ise beylikler
ve devletlerin anlatıldığı, odacık
halinde dağılmış uzun bir koridorla karşılaşıyorsunuz. Osmanlı Devleti kurulmadan önceki devletlere
ait, çoğunlukla büyük el yazması
Kur’an-ı Kerimler, hat eserleri ve

Kültür Sanat

Kültür Sanat

topraktan ürünler sergileniyor. Duvarlarda asılı,
devletlerin tarihi hakkında
bilgi veren panoları okuyabilir, objelerin önlerindeki
kartlar sayesinde de eserin
kim tarafından, ne zaman
yapıldığıyla ilgili bilgilere
ulaşabilirsiniz. Hangi devletlere yer verildiğini detaylandıracak olursak; 12561353 yılında Cengiz Han
tarafından kurulmuş İlhanlı
Devleti, 1769-1925 yıllarında varlığını sürdürmüş olan
Azerbaycan bölgesindeki
Kaçkarlılar. Muaviye b. Ebu
Süfyan önderliğinde 661750 yıllarında hüküm süren
Emevi Devleti, 1258 yılına
kadar İslam dünyasına egemen olan Abbasiler, Buharalı Tolun adında bir Türk
tarafından 815-816 yıllarında kurulan Tolunoğulları,
1501-1786 yıllarında var
olan Safeviler, Moğollar ve
daha birçok Anadolu Beyliklerini görmek mümkün.

İslam dünyasının farklı
yerlerinden gelen sık bulunamayan sanat eserlerini ve cam eşyalarını
gördüğünüz
müzede,
40.000’in üzerinde eser
bulunmaktadır.
Müzenin
bir
bölümü
Türk günlük yaşantısının
yansıtıldığı
etnografya
bölümüne
ayrılmıştır. Türk ve İslam
Eserleri Müzesi, 1984 yılında Avrupa Konseyi “Yılın
Müzesi” yarışması Jüri
Özel Ödülü ve 1985 yılında Avrupa Konseyi UNESCO tarafından “Çocuklara
Kültür Mirasını Sevdirme”
konusundaki çalışmaları
nedeniyle bu güzel ödülü
almaya hak kazanmıştır.
Yeni Resim Cemiyeti ve D
Grubu’nun kurucularından
olan Ressam Elif Naci, Türk
ve İslam Eserleri Müzesine
tayin edilerek Türk şaheserleriyle tanıştığını, hat
sanatı, Selçuklu halısı, çini
ve minyatürlerle uzun yıllar
uğraştığını ve soyut sanata
yönelmesinde
kendisini
büyüleyen bu ürünlerin
payının olduğunu ifade
ediyor. Tuvallerine Arap
harflerinden,
halıdan,
çiniden
motifler
yerleştirdiğini de söyleyen
Naci, müzenin ona ilham
verdiğini vurguluyor.
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Açık Fikir Platformu ( İlayda SAĞDIÇ-Rabia ÖZAY)
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Birçok sanatçıya ilham
kaynağı
olan,
bunun
yanında tarihçiler için de
önemli bir bilgi merkezi
olan müzeyi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
Pazartesi günleri hariç,
09.00 ila 19.00 saatleri arası ziyaret edebilir,
Türklerin ve Müslümanların yaşayışlarına tanık
olabilirsiniz.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

DİŞ HEKİMLİĞİNİN GELİŞEN YÜZÜ
DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİLER
Diş tomografisi cihazları çene ve diş bölgesinden elde edilen verileri
üç boyutlu görüntüye çevirerek dijital ortama aktaran cihazlardır. Elde
edilen görüntüler hastalıkların teşhisini daha da kolaylaştırır.
Diş tomografisi Dental Volümetrik Tomografi (3D VT) cihazı başboyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış yeni bir tomografi cihazıdır.
Hasta çok az miktarda radyasyona maruz kalacak şekilde istenilen
bölge tomografik olarak 3 boyutlu olarak görülebilir.
Bu cihaz ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda
kesit alınır. Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılım yolu ile yeniden
dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her
yönden görüntülenebilmesi sağlanır.

Nazal kavite, insiziv kanal, maksiller sinüs ve mandibuler kanal gibi anatomik yapıların incelenmesi

•

Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun ölçülmesi

•

Çene kemiği konturlarının incelenmesi

•

Temporomandibuler eklemin incelenmesi

•

Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal
dolgularının incelenmesi

•

Gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının
3 boyutlu analizi

•

Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi

•

Kök kırıklarının incelenmesi gibi durumlarda en iyi
teşhis yöntemidir.

•

Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanlar görüntülenebilir.

•

Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagital
(cross section) kesitler alınıp daha detaylı teşhis
yapılabilir.

•

İmplant planlama ve cerrahi kılavuz hazırlama için
yüksek çözünürlüklü data elde edilebilir.

•

Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü,
mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi
öncesi planlamalar yapılabilir.

•

Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası
postoperatif kontroller yapılabilir.

•

Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist
yayılımı gibi tespitler yapılabilir.

Dental implantların yerleştirilmesinden önce dental
volümetrik tomografi ile üç boyutlu olarak planlama
yapılması sonucunda hem ileride çıkabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmekte hem de hastaların
estetik beklentilerine uygun cevap verilebilmektedir.
Son zamanlara kadar implant planlamasında sadece
panoramik radyografiler kullanılırken artık gelişen
teknoloji ile Dental Volümetrik Tomografiler de implant planlamasında önemli bir yer edindi. İmplant
uygulanacak kemiğin dikey ve yatay
miktarlarının üç boyutlu olarak
görüntülenmesi hekimin operasyona daha güvenli bilgilerle başlaması
ve böylece implant operasyonlarında ortaya çıkabilecek komplikasyonların azalmasını sağlamaktadır.

Mayıs 2018

Diş ve çene hastalıklarında, dental implant uygulamalarında ve çeneyüz bölgesi travmalarında sıklıkla kullanılan dental volümetrik tomografi cihazı, iş ve çene patolojilerinde ayrıntılı teşhis imkanı sağlar.
Diş tomografisinin en önemli kullanım yeri günümüzde çok yaygınlaşan dental implant uygulamalarıdır.

•
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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

Dentomaksillofasiyal Cerrahi
Uygulamaları Öncesi Tedavi
Planlaması ve İmplant Yerleşimi
İçin Cerrahi Şablon Hazırlığı

113

Haberler

Y
Ö
K
E
ÇEKM
I
Ğ
I
L
N
A
K
Ş
A
B
LEDİYE

BE

I
D
N
A
L
M
A
M

A
T
U
S
U
Ş
KO

2018 Okullar Arası Çekmeköy
Belediye Başkanlık Kupası Kros
Yarışları büyük çekişmeye sahne oldu.
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Okullar Arası
Çekmeköy Belediye Başkanlık Kupası'nda bu yıl da
renkli görüntüler ortaya çıktı. Çekmeköy Belediyesi
bahçesinde yapılan yarışlara; ilçedeki lise, ortaokul ve
ilkokulların atletizm takımları katıldı.
Genç, yıldız, küçük erkekler ve genç, yıldız, küçük

kızlar kategorisinde yapılan yarışlar öncesi öğrencilere Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
selamını ileten Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli “Gençlerimizin spor yapması bizim için
son derece önemli. Hepinizin eğlendiği ve öğrendiği
bir yarış olmasını diliyorum” dedi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda, Çekmeköy Belediyesi ekipleri tarafından oluşturulan parkurda, sağlık ekipleri de olası bir sağlık sorununa karşı
alanda ve parkurun çevresinde hazır bulundu. Belediye ekipleri; yarış sonrası öğrencilerin kaybettikleri
enerjiyi göz önüne alarak, öğrencilere yiyecek içecek

ikram edildi.
Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Epli, Latif Coşar
ve İlçe Spor Müdürü Muhammed Kılıç’tan aldılar.

Dekorasyon

Hatlar: Ali Hüsrevoğlu

Masanın Üstündeki
Porselenler:
Yıldız Porselen

ZUHAL UFUK
Mekan Tasarımcısı
instagram.com/designbyzu
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Halılar: Kırşehir
El Dokuması

larda farklı dönemlere ait objeler kullanarak
geçmişle
günümüz
arasında köprü kurabiliriz. Benim için bir
geçmişi ve anısı
olan parçalar tüm
yeni mobilya ve objelerden çok daha
kıymetli. Bu yüzden
zanaatkarların elinden çıkan, emek
emek işlenmiş mobilyaların
mekana
özgün bir ruh kattığına
inanıyorum.
Şimdilerde dünyada
doğal malzemeler ve
el işçiliği ile yapılan,
zanaatkarlık gerektiren eserler lüksün
yeni tanımı olarak
ortaya
çıkmaya
başladı ki hem yerel
sanatlarımızı korumak ve
Mayıs 2018

Mayıs 2018

G

ünümüzde
yalın
mimariler
ön
planda. Fakat bu
sadelik ve yalınlık
zamanla insanı sıkmaya başlayabiliyor.
Tekdüze bir döşeme
anlayışından
sıkıldıysak dekorasyona yaşanmışlığı
ve kültürü eklediğimizde dinamik
ve keyifli bir atmosfer elde edebiliriz.
Mekan tasarımında
modern parçalar
kullanırken, detay-

Hatların Yanındaki Aplikler:
Fransız Antika Döküm

Dekorasyon

Dekorasyon

Varaklı Abajur:
Mecidiköy
Antikacılar Çarşısı

Suluboya Resimler:
Ressam Jale Apaydın

devam ettirmek hem de
doğal materyallerin kullanımına öncelik vermek
bakımından sevindirici bir
gelişme.
Moda
ve
trendler
değişirken biz aslında her
zaman kendimizi yansıtan,
içerisinde mutlu hissettiğimiz, keyifli kaçamaklar
yapabileceğimiz mekan-

El Boyaması
Karaflar: Fransız
Antika

Karafların
Altındaki Oymalı
Dresuar:
Ankaralı Bir
Zanaatkara Ait
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ları tercih ediyoruz.
Zamansız tercihler
ise
dekorasyonu
kişiselleştirmemize
yardımcı oluyor.
Modern-yalın
bir
kanepe, el dokuması bir halı, varaklı
bir sandalye, kristal
karaflar ve büstler
kombinlendiğinde
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2017 FAALİYET RAPORU
MECLİSTE KABUL EDİLDİ
Çekmeköy Belediyesi’nin yıllık faaliyetlerinin kayda alındığı
2017 Faaliyet Raporu, Meclis Başkan Vekili Selamet
Aygün’ün başkanlığında toplanan Nisan 3. Birleşiminde
görüşüldü. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
sunumunun ardından oylanan rapor, AK Partili meclis
üyelerinin oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Duvar Tabakları:
Yıldız Porselen

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz konuşmasında, mesai arkadaşları ve meclis üyelerine teşekkür ederek
şunları söyledi:
“2017 yılında İnsani Gelişim Vakfı’nın yaptığı araştırmada
185 belediye arasında Yönetim ve Şeffaflık alanında yine
birinci olmuşuz. Her hafta en az üç okul, 10 ev dolaşıyorum. Bu ziyaretler sırasında mahallelerdeki esnafla
konuşuyorum. Yüzde yüz memnuniyet olması imkansız
zaten ama büyük çoğunluğun sevgisi ve memnuniyeti ile
karşılanıyorum. Ben bu ziyaretleri oy kaygısı ile yapmıyorum, gittiğimde siyaset yapmıyorum; zaten sırf oy için gidildiğinde vatandaş samimiyetsizliği anlıyor. Biz faaliyetlerimizi de hiç ayrım yapmadan, Allah rızası için yapıyoruz.
Yapılan bir anket sonucunda Ahmet Poyraz’a oy veririm
diyenlerin oranının yüzde 75 olduğunu gördüm; demek
ki samimiyetimizin herkes farkında. Bütün mesai arkadaşlarım özveri ile çalışıyor ki ben vatandaşın karşısına
rahatça çıkabiliyorum. Bu nedenle sokağı süpüren mesai
arkadaşımdan, başkan yardımcılarıma; kararların meclisten geçmesini sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür
ediyorum.”
Başkan Poyraz konuşmasında eğitim ve sağlık alanında
yapılan yatırımlara da değinerek şunları ifade etti:
“Göreve başladığımızda 5 olan sağlık tesisinin sayısı 26’ya
ulaştı. Devlet hastanemizi bu yıl içinde açacağız. Her mahalleye bir aile sağlığı merkezi sözü vermiştik; aynı mahal-
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Kuruçeşme-Gül
Desenli Cam
Objeler:
Paşabahçe

atmosfer bir anda değişebiliyor. Dekore ettiğim evlerde ve kendi
evimde genelde el yapımı ve hikayesi olan ürünleri tercih ediyorum.
Dekorasyonda genel anlamda birçok tarzı bir arada kullanmak
mümkün. Önemli olan nokta ise insanın bulunduğu mekanda rahat
etmesi, istediği sıcaklığı yakalayabilmesidir. Dengeli ve sıcak bir atmosfer oluşturmak için mobilya ve aksesuarların cila, ahşap, renk ve
dokusunda ortak bir dil yakalamak gerekir.
Evin bizden ne istediği de önemlidir. Dekore edeceğim bir ev boşken
birkaç saat odalarında gezinir, önce evi dinlerim. Çünkü her evin bir
kimliği, kişiliği vardır. Evin bulunduğu semt, aldığı ışık, manzarası, mimari yapısı, tarihsel dokusu ve tavan yüksekliği gibi unsurlar evin ne
istediğini fısıldar bize. Eğer bunu doğru hissedebilirsek ruhu olan,
sıcak bir ev tasarımı çıkar ortaya.

leye ikincilerini açtığımız da oldu. Eğitim alanında; 25 olan
devlet okulu sayısını 56’ya yükselttik. Özel okulların oranı
yüzde 25 ile dünya standartlarının üzerinde. Yeni devlet
okulları yapımı için teşviklerimiz devam ediyor. Metroyu
Haziran’da açacağız; metro açıldığında mahallelerimizden metroya giden otobüs seferleri konulacak. Otopark
sorunu yaşanmaya başladı; bu sorun için de yeni imar
yönetmeliğindeki düzenlemelerle her apartmanın otopark
yapma zorunluluğu getiriliyor. Mevcut sorunlar da yapımı
devam eden Hamidiye ve Çekmeköy Kültür Merkezi’nin alt
katlarına yapılacak otoparklarla çözüme kavuşturulacak.
Aynı şekilde Fatih Bilgi Evi’nin yenilenmesine yakında başlanacak ve bu projenin de alt katlarında mahalle halkının
kullanabileceği otopark yapılacak.”

Köşe Yazısı

olabilmektedirler. Öğretmenlerin tüm öğrencilere ulaşabilmesi için aynı ders saatinde farklı
öğretim metodlarını harmanlaması gerekebilmektedir. Öğretmenlerin aynı zamanda farklı
öğrenim kaynakları ve farklı
değerlendirme metodları kullanması da bireysel farklılıkları olan
öğrencilere erişimi kolaylaştıracaktır.

MATEMATİK KAYGISI

Öğrenciler öğrenme stili, ön bilgi, motivasyon ve benzeri birçok
bakımdan birbirlerinden farklı

ciye yol gösteren ve öğrencinin
bilgiyi keşfetmesini sağlayan
olmalıdır. Bireysel farklılıklarının
dikkate alındığı ve bilgiyi kendinin edinmesinin veya bilgiyi keşfetmesinin sağlandığı
öğrenme ortamlarında öğrenciler zamanla matematik öğreniyor
olmaktan keyif duyacaklardır.
2016 yılında Küresel Öğretmen
Ödülü’nde ilk 10 finalist arasına giren Finlandiyalı deneyimli
matematik öğretmeni Maarit

bilinmektedir. Maarit Rossi’nin
sınıfları ise bu çalışmalarda Finlandiya içinde en başarılı sınıflar
arasında olmuştur.

yöntemini kullanmak ve matematik başarısını sadece sınav
notlarına bağlamak öğrencilerde
öğrenmeyi engelleyebilmekte ve matematik kaygısına yol
açabilmektedir. Öğrencilerdeki
matematik kaygısını azaltmak
ve gerçek matematik öğrenimini sağlamak için eğitimcilere,
öğretmenlere ve velilere görev
düşmektedir.

Velilere düşen temel görevlerden biri ise matematik başarısını
sadece sınav notuna bağlamamaktır. Öğrencilerin matematik öğrenirken edindikleri temel beceriler doğru düşüne-

Özetle; matematik öğretiminde
çoğunlukla doğrudan anlatım
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Ülkemizde ve dünyada birçok
çocuk veya genç matematiği
başaramadığını düşünmekte
ve matematik derslerinde kaygı
yaşamaktadır. Bu kaygının temel
sebeplerinden biri, öğrencilerin
derste öğretilenleri tam olarak
anlayamamaları ve dolayısıyla yapılan değerlendirmelerde
başarısız sayılmalarıdır. Belirli
periyotlarda yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılmalar tekrarladıkça öğrencilerde
başarısızlık hissi oluşmaktadır.
Bu his, giderek matematik

Döngünün kırılabilmesi için hem
okullara, öğretmenlere, matematik eğitimcilerine ve hem
de ailelere düşen bazı temel
görevler vardır. Matematik eğitiminde “keyif” kavramı önemlidir.
Örneğin, Uluslararası Matematik Eğitim Psikolojisi Kuruluşu
tarafından 42 yıldır dünyanın
farklı ülkelerinde gerçekleştirilen Matematik Eğitim Psikolojisi Kongresi’nin 2018 yılı
teması “Matematik Eğitiminde
Keyif”tir. Bu hem matematikte
hem de matematik eğitiminde
zevk, keyif ve güzellik demektir.
Kongre matematik öğretimi ve
öğreniminin öğretmenler ve
aynı zamanda öğrenciler için
nasıl anlamlı, keyifli ve büyüleyici olabileceği konularını kapsamaktadır.

Öğrenciler matematik derslerinde keyifli hissedebilmelidir.
Matematikle uğraşmaktan,
matematik öğrenmekten keyif
duyabilmelidir. Öğrenci ihtiyaçlarını temel alan ve uygun
öğretim stratejileriyle, öğrencilerin matematik derslerinde
rahat hissetmeleri ve matematik
öğrenmekten keyif alabilmeleri mümkündür. Bu şartlar
sağlandığı takdirde, diğer bazı
faktörlerle birlikte, öğrenciler
çoğunlukla başarılı olabileceklerdir. Bu anlamda okullar
dolayısıyla öğretmenler kilit rol
oynamaktadırlar. Öğretmenler,
derslerde öğrencilerin matematiksel düşüncelerini rahat
ifade edebilmelerini, yanlış yapmaktan korkmamalarını, sorularını rahat sorabilmelerini ve
fikir üretip harekete geçebilmelerini sağlayabilmelidirler. Bunun
için örneğin derslerde farklı
çözüm yollarına açık ve özellikle
anlamlı durumlar içeren problemler kullanılmalıdır.

bilmek, problemleri daha küçük
parçalara bölerek çözebilmek ve
bilinenden hareketle bilinmeyeni
bulmaktır. Öğrenciler matematik
derslerinde öğrendikleri birçok
kavramı günlük hayatlarında
direkt kullanmayacaklardır. Öte
yandan, matematiksel düşünme
yöntemi bireylere günlük hayatta gerekli olacak ve bireylerin hayatını kolaylaştıracaktır.
Örneğin adres arayan bir bireyin,
kapı numaralarının sağda tek
sayılar ve solda çift sayılar olmak
üzere gruplandırıldığını, aşağıya
doğru numaraların arttığını veya
azaldığını ve belli bir numara için
örneğin soldan yukarıya doğru
yürümesi gerektiği çıkarımını
yapmak günlük hayatta önemli
olabilmektedir.
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öğrenmeyi engelleyen
bir matematik kaygısına veya
korkusuna dönüşebilmektedir.
Bu döngünün bir takım manipülasyonlarla kırılması gerekmektedir ki öğrencilerdeki kaygı
azalabilsin ve matematik öğrenimi gerçekleşebilsin.

Öğretmenler öğrenme
sürecinde öğrenciyi işe
koşabilmelidir. Diğer bir ifadeyle öğrenme sorumluluğu
öğrencinin olmalıdır. Öğretmen
tüm bilgiyi direkt vermemeli, aksine parçalara bölmeli ve
aslında yönlendirici sorularla
öğrencilerin bilgiye ulaşmasını
sağlamalıdır. Öğretmen sürekli
öğreten olmamalıdır. Öğren-

Rossi öğrencilerin matematiği
keyifle öğrenmelerinin kendisi
için önemli olduğunu dile getirmektedir. Rossi, dönem başında öğrencilerinin matematiğe
dair düşüncelerini öğrenebilmek
için onlara resim çizdirmektedir.
Dönem başında çizilen resimlerin biraz mutsuzluk yansıttığını
aktarmaktadır. Rossi, dönem
boyunca öğrencilerini işe koşan,
gerçek hayatla ilintili, farklı
çözüm yollarına açık problemlerle derslerini yürüttüğünü ve
sınıfta çoğunlukla grup çalışması
yapıldığını dile getirmektedir.
Rossi, dönem sonunda öğrencilerine tekrar resim çizdirmektedir. Bu resimlere ise öğrencilerin daha mutlu ve keyifli hisler
aktardığını ifade etmektedir. Finlandiya’nın uluslararası karşılaştırmalarda başarısı

Devr-i Alem

ÇEK

CUMHURİYETİ

Old Town bölgesi savaş zamanında hiçbir
yerine dokunulmamış ve hiçbir yeri bombalanmamış olduğu için özgünlüğü ile dikkat çeker.
Başkent gece hayatı ile diğer şehirler ise gezilecek yerlerin çokluğu sayesinde çok sayıda turist ağırlamaktadır. Çek Cumhuriyeti, el
değmemiş doğası, bozulmamış mimarisi ve
asırlık tarihiyle göz dolduran bir ülke…
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Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya,
Orta Avrupa'da bir ülkedir. Başkenti Prag şehridir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında
Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda
Slovakya ile komşudur. Birçok Avrupa şehrinde
olduğu gibi Prag da Old Town ve New Town
olarak ikiye ayrılmıştır. Prag uzun yıllar boyunca
mimarisini koruyabilen nadir şehirlerden biridir.

Mayıs 2018
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Eski Kent Meydanı
Fotoğraflarına baktığınızda bile
buram buram tarih kokan Avrupa'nın en önemli ve en güzel
meydanlarından. Bu meydanda
astronomik saat, TYN Kilisesi gibi
oldukça eski ve tarihi binalar yer
alıyor. Hem yerli hem de yabancı
turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği bu meydanda ünlü çek tatlısı
‘’Trdelnik’’ yiyerek meydandaki
sokak müzisyenlerini dinleyip
harika zamanlar geçirebilirsiniz.

Astronomik
Saat
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İlk durağımız Petrin Kulesi.
Prag’a geldiğinizde ilk
yapmanız gereken gezeceğiniz yerleri kafanızda
planlamanız için Petrin
Kulesi’ne çıkıp şehrin
fotoğrafını çekmek. Petrin
Kulesi’ni, Paris’teki Eyfel Kulesi’nin biraz daha
küçüğü olarak düşünebilirsiniz. 300 basamaktan
oluşan kuleye tırmanmak
başta göz korkutsa da
muhteşem şehir manzarası
size tüm yorgunluğunuzu
unutturacak güzellikte.
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Petrin Kulesi

Şehrin belki de en
ilginç yapılarından
biri de hemen kent
meydanında bulunan
astronomik saattir.
Bu devasa saatte, her
saat başı gerçekleşen
bir animasyon yer
alıyor ve efsaneye
göre bu animasyondaki figürler aç gözlülük, kibir, faizcilik,
ölüm gibi farklı anlamları temsil ediyor.
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Tyn
Kilisesi

Barok mimarisinin hiç şüphesiz
en başarılı ve en
özgün eserine
sahip bu kilise aynı
zamanda şehrin de
ana kilisesi olma
özelliğini taşıyor.
Kilise etrafında çok
sayıda açık hava
kafeleri bulunuyor.
İçeceklerinizi
keyifle yudumlarken manzaranın
ve eşsiz tarihiyle
dolu şehrin tadını
çıkarabilirsiniz.

Charles Bridge

Tarihte birçok olaya, savaşa ve ayaklanmaya
rağmen ayakta kalmayı başaran çok tarihi bir
yapıdır Charles Köprüsü. Bu köprü gün içinde
trafiğe kapalı olduğundan yaz günlerinde köprü
üzerinde sokak sanatçılarının enfes müzikleriyle
beraber manzaranın tadını çıkararak unutulmaz
anlar yakalayabilirsiniz.

Prag Kalesi

Tarihte birçok savaşa, ayaklanmaya ve protestoya
ev sahipliği yapan meydanlardan biri de burasıdır.
Ortaçağ'da at pazarı olarak kullanılan bu meydan günümüzde yerini kafelere, restoranlara ve
eğlence mekânlarına bırakmış durumda.

Karlovy Vary
Kasabası
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Ortasından vadi geçen, eski
çağlardaki şehirleri andıran
bu ufak kasaba Prag'a sadece
1,5 saatlik mesafede. Eski Prag
krallarından birinin tamamen
şans eseri, av sırasında fark ettiği
bu yerleşim yeri tarih boyunca
birçok sanatçıya, bilim adamına
ve filozofa da ev sahipliği yapmış.
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Eğer Prag'a gittiğinizde yüksek bir
yere çıkarsanız karşınıza direkt olarak
muhteşem yapısı ve gotik havasıyla
Prag Kalesi gelecek. Her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri olan
kale, Avrupa'nın en büyük ve en
çok ziyaret edilen kalelerinden biri.
Kaleye doğru ilerlerken baktığınızda farklı formlarda inşa edilmiş evler göreceksiniz. Evlerde bulunan
şekiller o evde yaşayan insanların
mesleklerine göre koyulan
şekillerdir.

Wenceslas Meydanı
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Çekmeköy Belediyesi ilçedeki tüm devlet okullarına spor malzemesi dağıttı.
Çekmeköy Belediyesi ilçedeki tüm devlet
okullarına spor malzemesi desteğinde
bulundu. İçerisinde futbol, voleybol,
basketbol, bodminton, tenis, atletizim,
okçuluk ekipmanlarının bulunduğu koliler
belediye ekiplerince okul yönetimlerine
teslim edildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, İlçe Spor Müdürü Muhammet Kılıç, okul
müdürleri ve ilçedeki okulları temsilen öğrencilerin katıldığı dağıtım programı Özden Cengiz
Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.
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Dağıtım programında gençlere seslenen Başkan
Poyraz şunları kaydetti: “Okullarımızda gençlerimizin iyi ortamlarda gelişmiş imkanlarla eğitim
görmeleri bizim için çok önemli. İnşallah her
yıl okullarımıza desteğe devam edeceğiz. Spor
malzemelerini güle güle kullanın.”
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN

YENİ ENVANTERİ:

RETİNAR PTR
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren Retinar
PTR Çevre Gözetleme Radarı milli imkanlarla Meteksan Savunma tarafından geliştirildi. Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nın kullanıma başladığı Retinar PTR,
sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda
çevre gözetleme görevini üstleniyor.

Retinar PTR ile güvenli bölge

Radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve
güç ünitesi olmak üzere 4 bileşenden meydana
gelen Retinar PTR’nin en önemli özelliği tespit edilen
hedefleri araç, insan veya hayvan olarak ayırt edebilmesi. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor,
hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturulmasına olanak sağlıyor. Uzman olmayanlar tarafından
dahi rahatlıkla kullanılabilen aracın radar sistemi, 5
dakikadan az sürede kurulabiliyor. Retinar PTR, 4
kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10
kilometreden araçları tespit ve takip ederek sınıflandırabiliyor.

LİSELİ ÖĞRENCİLERİNDEN

ASKERİ ARAÇ
Ordu'da bir grup lise öğrencisi,
hurda otomobilin parçalarıyla
"Akıncı Seyt 4" adını verdikleri,
görsel ve sesli uyarı gönderebilen askeri araç üretti.

Mustafa Kurnaz koordinatörlüğünde çalışmaya
başlayan Ordu Anadolu Lisesi
10. sınıf öğrencileri Erdem Çakır,
Semi Cemal Özdemir, Yunus Emre
Yıldırım ve Taha Keskin, çeşitli yarışmalara katılmak
için yaptıkları çalışmalar kapsamında farklı bir araç
yapmaya karar verdi. Altınordu Belediyesinin desteğiyle kentteki hurdalıktan temin ettikleri otomobili
okula getiren öğrenciler, araca elektrikli motor, akü
ve güneş enerjisi paneli yerleştirdi, aracın uzaktan
kumandayla kontrol edilebilmesini de yazılım
sistemiyle sağladı.

HİBRİT ARAÇ GELİŞTİRDİ

Trabzon Valiliği tarafından desteklenen, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Araç Takımı üyesi
öğrencileri 4 tekerlekli hibrit araç üretti. Yavuz Sultan
Selim adı verilen araç 100 kilometrede 87 kuruşluk
enerji harcayan hibrit araç bir alışveriş merkezinde
düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Elektrik-Elektronik
Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve K-Tech Takım
Kaptanı Mehmet Özdemir, hedeflerinin yerli sistemler geliştirmek
olduğunu söyledi.
Vali Yardımcısı
Necmettin
Yalınalp "Gençlerimize güvenerek
geleceğe güvenle
bakıyoruz. Valilik
olarak teknolojik
gelişimlere ve
bilimsel çalışmalara her zaman
destek veriyoruz. Özellikle bu gençlerimizi yürekten alkışlamak istiyorum. Valiliğimizce sağlanan
desteğin verimli kullanılması bizleri mutlu etti.
Yavuz Sultan Selim isimli aracımızın Trabzonumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni
ediyorum" diye konuştu.

"Daha gelişmiş araç üzerinde çalışacağız"

Proje için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkat
çeken öğrenci Erdem Çakır, ileride daha gelişmiş araç
üzerinde çalışacaklarını kaydetti. Yunus Emre Yıldırım

Trafiğin yoğun olduğu anlarda aracın benzin motorunun yerine, elektrik motoruyla çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminde önemli bir tasarruf sağlayan
otomobillere verilen isimdir. Bu otomobillere iki farklı
motor yapısı ile birlikte çalışmasından dolayı melez
otomobil de denilmektedir.

İNSANSIZ TANK ARAÇI

GÖKBÖRÜ

Sistemle ilgili bilgiler veren
öğrencilerden
Ahmet Selim
Civelek şöyle
dedi: "Tankımızın
ismi Gökbörü-1,
manyetik fırlatıcımızın ismi
Zirve-1’dir. Tankımız bluetooth ile kontrol ediliyor.
Kondansatörler 400-450 volt kadar bir voltaj üretiyor. Bu voltaj yardımı ile kontaktör dediğimiz aletimize
elektrik geliyor ve manyetik silahımızın bobinlerimizin ucuna 400 volt bir elektrik veriyoruz. Bu voltu
verdiğimizde manyetik silahımızın ucundaki bobinler
elektrikleniyor. Elektriklendiği zaman manyetik alan
yardımı ile içine koyduğumuz demiri ateşliyor ve
mermiyi fırlatıyor. Günümüzde gelişen teknolojiler ile
birlikte, savunma sanayilerinde büyük atılımlar ortaya
çıkmıştır. Ülkemiz bu savunma sistemleri konusunda
büyük atılımlar gerçekleştirmeye çalışmakla birlikte
yeni projeler üretmeye devam etmektedir fakat bu
sistemlerin bütünüyle faal olmamasından dolayı veya
tam olarak yerli üretim gerçekleşmemesinden kaynaklı olarak günümüzde terör olayları
ile mücadelede yüzde 100
bir başarı sağlanamamıştır."
Projelerinde
gerçekleştirmek
istedikleri hedefleri de sıralayan
Civelek, şunları
söyledi:
•  "Uzaktan Kontrollü
olması (belirlenen mesafe 1 km'dir),
•  Görüntü alınıp işlenmesi, tam taktik bir araç modernizasyonu sağlanması (değişik arazi tiplerinde
hareket kabiliyeti kazandırılması ve seri hareket elde
edilmesi, istenmeyen bir durum ile karşılaşıldığında
kendini savunmasında önemli bir etkendir),
•  Barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sisteminin
oluşturulması,
•  Gerekli görüldüğünde veya bağlantı kopukluğunda
kendi başına merkeze dönebilmesi veya kendini tehdit
altında hissettiğinde karşılık verebilmesi,
•  Belirlenen koordinatlara otonom veya manuel
olarak hareket kabiliyeti kazandırılması,
•  Termal sensörler ile düşük görüş alanı olan yerlerde
hedef tespiti.
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KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2. sınıf öğrencileri Ahmet
Selim Civelek, Yusuf Aslan, Batuhan Boran, Emin

Yılmaz ve Abdulkadir Şahin isimli öğrencilerin Öğretim Görevlisi Murat Küçükali önderliğinde yaptıkları
ve 'Gökbörü' ismi verdikleri insansız tank aracı KTÜ
Tanıtım Günleri'nde büyük ilgi çekti. Gökbörü; bluetooth ile kontrol edilebiliyor, kendi başına eve dönebiliyor, barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme
tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme
sistemine sahip
olma özelliği ile
de önem taşıyor.
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ÖĞRENCİLER

Hibrit araç nedir?

8 aylık çalışmayla hazır hale gelen otomobilin üzerine
silah, uzaktan görüntü alınabilecek kamera sistemi
bağlayan ve içerisini de bilgisayarla donatan Öğrenciler, "Akıncı Seyt 4" adını verdikleri araçla Yıldız Teknik
Üniversitesinde düzenlenecek "Yıldız Robocon 2018"
yarışmasına katılacak.
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da azmedince her şeyin yapılabileceğini gördüklerini
belirterek, çok emek verdikleri projeyle birinci olmak
istediklerini ifade etti. Aracın somut özelliklerinin ön
plana çıktığını dile getiren proje koordinatörü Mustafa
Kurnaz, şunları söyledi: "Sonuç itibarıyla sınır güvenliğini sağlayan askerlerimizi operasyonun içerisine
sokmadan dışarıdan idare edilebilecek bir araç tasarlamış olduk. Böylece asker kayıplarını en aza indiren
bir araç ortaya çıkarmış bulunuyoruz."

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

ÖZGÜL
ÖĞRENME
BOZUKLUĞU

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

Yukarıdaki yazıyı okuyunca ne hissettiniz? Okurken
zorlandınız mı yazıda yazıldığı gibi? Aslında Özgül
Öğrenme Bozukluğu olanların da yaşadıkları
tam olarak bu diyebiliriz.

Genel olarak ‘’ÖÖB‘’
olarak tanımlasak da bu
hastalığın 3 alt tipi vardır:
•
•
•

Okuma bozukluğu ile giden (Disleksi)
Yazılı anlatım bozukluğu ile giden
(Disgrafi)
Sayısal (matematik) bozukluk ile
giden (Diskalkuli)

Bizler çoğunlukla öğrenme bozukluğunu Disleksi yani okuma bozukluğu
ile tanırız. Oysaki disleksi yukarıda da
yazıldığı gibi bu bozukluğun sadece
bir çeşididir. Dislekside ön planda olan
kişinin sözcükleri doğru okumasında,
okuma hızında ve akıcılığında diğer
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•
Ruhsal hastalığı,
• Belirgin bir beyin patolojisi,
• Duyu organlarıyla alakalı (işitme, görme vb.) bir engeli
• Zihinsel işleyişinde bir sorunu olmadan akademik başarısını
olumsuz olarak etkileyen; okumasının, yazmasının, dinlemesinin, konuşmasının, akıl yürütme ve matematik becerilerinin
hem kazanılmasında hem de kullanılmasında önemli güçlükler
yaşaması
• Tüm bu sebeplere bağlı olarak da iletişim ve etkileşim sorunları, sosyal hayatında bozulmalar yaşaması; kendisini idare
etmekte zorlanması
• Standart verilen eğitimlerde veya akademik hayatında
kendi yaş grubu ile karşılaştırıldığında zekasına uygun başarı gösterememesi durumunun ortaya
çıkması gerekmektedir.
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‘’Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) ‘’nu özgül
bilişsel alanlardaki eksikliklerle ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlayabiliriz.

Bir kişide ‘’ÖÖB‘’ var
diyebilmemiz için kişinin:

Köşe Yazısı

Okul öncesi dönemde genelde
çocuğun dil gelişiminde gecikme
olması, sesleri doğru çıkarmada
güçlük yaşaması, sesleri ve heceleri doğru sıralayamama ve yerlerini değiştirmesi gibi dil alanına
ait belirtiler ön plandadır. Bununla
birlikte organizasyon becerilerinde ve bellek süreçlerinde;
dikkatini toplama, dinleme ve
anlamada sorunlar yaşayabilir.
Renk, sayı, ve geometrik şekilleri;
zaman, mekan, yer, yön kavramlarını öğrenmekte güçlükleri
vardır. Günlük oyun ve basit işlerle

Okul çağına gelindiğinde akademik problemler daha ön plana
çıkmaya başlar. Dikkatlerini toplama ve sürdürmede zorluklar bu
dönemde de vardır. Bu dönemde çocuklar sesleri karıştırırlar
ve doğru çıkaramazlar. Yeni
sözcükleri öğrenmekte de sorun
yaşarlar. Bu nedenle okuma –
yazmayı kendi yaş dönemindeki
çocuklara kıyasla gecikmeli olarak
öğrenirler. Okurken yavaş ve yanlış okurlar, okuduklarını anlamakta
güçlük çekerler, harf, hece ve satır
atlamayı sıklıkla yaparlar, yazarken

Ergenlik dönemine gelindiğinde

ise belirgin olan okuma yazma
hataları genellikle azalır ama yine
de okuma yazmalarındaki hızları
yaşıtlarına göre daha düşüktür.
Bellek ve dikkat süreçlerindeki
ayrıca motor ve organizasyon
becerilerindeki sorunlar genellikle
devam eder. Ergenlikte arkadaşları
tarafından sosyal olarak kabul
edilme endişesi de başladığı için
eleştirilmeye ve başarısızlığa karşı
aşırı bir duyarlılık ve kırılganlık
geliştirebilirler. Burada önemli
olan ise çocuğun güçlü yönlerini
ön plana çıkarıp onu daha fazla
güçlendirmeye çalışmaktır.
Yukarıda yazıldığı gibi azalarak da
olsa bu belirtilerin yetişkinlikte de
yaşanmaya devam etmesi muhtemeldir.
Tedavi sürecinde ise temel yaklaşım, her çocuk için bireysel ve
özel olarak dizayn edilmiş özel

eğitim programlarının oluşturulmasıdır. Bu nedenle özel eğitim süreci çok ciddiye alınması
gereken bir süreçtir. Ayrıca bu
çocuklarda veya kişilerde, güçlü
yönlerin ortaya çıkarılması ve
desteklenmesi, bunun yanında
olumlu başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesi de bir o kadar
önemli bilişsel ve davranışsal
süreçlerdir. Bunun için de bir
psikologdan destek almaktan
çekinmemelisiniz. Ancak böyle
bir durumda ilk olarak bir Çocuk
Ergen Ruh Sağlığı Hekimine
mutlaka başvurmalısınız. Biraz
önce de belirttiğimiz gibi öncelikli
tedavi yaklaşımı eğitim ve bilişsel – davranışsal yaklaşımlardır.
Eğer hekiminiz uygun görürse ilaç
tedavisine de başlayabilmektedir.
Sevgiyle kalın.
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ÖÖB eğitim sistemi ile yakından ilişkili bir bozukluk olduğu
için tanılar genellikle çocuk okul
dönemine geldiğinde konulur. Bu bozukluk, çocukluk çağı
bozukluğu olarak görülür ancak

çocuğun yaşı ilerledikçe, ergenlik
ve yetişkinlik dönemlerinde bazı
belirtilerde azalmalar olsa bile
bazı belirtiler görülmeye devam
eder. Bu nedenle bu bozukluğu
yaşam boyu süren yapısal bir bozukluk olarak ele alabiliriz.

ilgili motor becerilerinde de zorluklar yaşaması
muhtemeldir. Bütün bunlardan
dolayı da kendisini ifade etmekte
zorlanabilir, içe kapanabilir, daha
çocuksu davranabilir ve sosyal
ilişkilerinde sorunlar yaşamaya
başlayabilir.

de ters ve eksik yazma; harf ve
hece atlama ön plandadır. Gün,
ay gibi zaman dilimlerini öğrenmede, çarpım tablosu, sayılar ve
saat gibi matematik becerilerinde
gerilik görülebilir. Bütün bunlara
bağlı olarak ise derslere ve ders
çalışmaya karşı isteksizlik ortaya
çıkabilir. Ayrıca motor becerileri de zayıftır bu nedenle sportif
aktivitelerde başarısızlığı olabilir.
Yön duyguları da gelişmemiş
olabilir ve sağ-sol ayrımı yapmakta güçlük yaşayabilirler.
Düzenleme yapmak konusunda
da sorun yaşayabilirler. Örneğin
zamanlarını, eşyalarını, ilişkilerini
düzenleme ve toparlamada zorlanabilirler. Yönlendirilmeye açık
olabilirler, fakat akran zorbalığına
maruz kalma ihtimalleri çok fazladır. Bu nedenle de
özgüvenlerinde düşme ve sosyal
içe çekilme görülebilir.
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yandan da okuduğunu anlamasında sorunlar yaşamasıdır. Disgrafi
yani yazılı anlatım bozukluğunda
da kişi doğru harf söylemekte ve
yazmakta zorlanır, dilbilgisinde ve
noktalama işaretlerinde hataları
vardır, yazılı anlatımı açık ve net
değildir veya yazdığı yazılarda
herhangi bir düzen olmayabilir.
Sayısal (matematik) bozukluğu
olan diskalkuli ise kişinin sayıları
algılamasında, doğru ve akıcı hesaplamasında ve sayısal muhakemesinde hatalar yapmasıdır.

Köşe Yazısı

Haberler

Haberler

İLK DEFA SAKALSIZ ROL GELDİ
Söz dizisinin 40’ıncı bölümünde
şehit olan Hafız’ı canlandıran
Mustafa Yıldıran, Çekmeköy
Belediyesi Sinema Akademisi’nde öğretmenlik yaptı.
Söz dizisinin Hafız’ı Mustafa
Yıldıran “Bir iş için mühendis
lazım ve sadece mühendisler
gidiyor. Ama oyunculuk öyle

bir şey değil. Herkes gidebiliyor. Yetenekli ise gerçekten
gitsin. Ben okullu olmayanlara
da bayılıyorum çünkü ciğerden
oynuyorlar” dedi.
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen Sinema Akademisi’nin 9’uncu dersine katılan
Mustafa Yıldıran öğrencilerle
deneyimlerini paylaştı.
Okul yıllarında hep sakal ve
bıyık bıraktığını söyleyen Oyuncu Mustafa Yıldıran, “Hafız 7
kişiden biri, sakalsız. Ben de hep
sakal uzatıyordum. Okuldayken
öyleydim hep sakal bırakırdım.
Sakal
bırakmaya
çalıştım
ama gelirken kestim çünkü
alışamıyorum bu sefer de. İlk
defa Hafız’da sakalsız bir rol geldi. Alışamam diye düşünürken
şimdi de sakal uzatamıyorum”
dedi.

“Okullu olmayanlara da bayılıyorum çünkü ciğerden oynuyorlar”
Mustafa Yıldıran şunları ifade
etti: “Siz bu işe gireceksiniz
profesyonel olarak devam edeceksiniz. Belki piyasanın içinde
olacaksınız ama her zaman
önceden niyetinizi belirleyin.
Okul bittiğinde şunları yapacağım diyorsun ama çıkar
çıkmaz görüyorsun ki senden
çok var. Ve aslında okul mezunlarının hiçbir önemi yok. Mesela
bir iş için mühendis lazım ve sadece mühendisler gidiyor. Ama
oyunculuk öyle bir şey değil.
Herkes gidebiliyor. Yetenekli
ise gerçekten gitsin. Ben okullu olmayanlara da bayılıyorum
çünkü ciğerden oynuyorlar.
Adam hiçbir eğitim almamış
ama etkiliyor. Bu değerli bir
şey. Belki de okul fazla kuralla
sizi geciktiriyor olabilir. Okulun
vereceğini 2 yıl başka bir yerde
eğitim olarak alabilirsin. Ama
okulun ne gibi faydaları var diye
sorarsanız ‘Ben devlet tiyatrosuna gireceğim’ diyorsan okumak
zorundasın.”

BAŞKAN POYRAZ
SULTAN MURAT CADDESİ
ESNAFIYLA BULUŞTU

Hafız’ın
şehit
olmasına ilişkin sorulan soruya
Yıldıran, “Ayrılma gereği değil de oranın bir
dünyası var. Hafız şehit
olmasaydı emin olun bir
başkası şehit olacaktı.
Bunların bir zamanı var.
Belki de şimdi çok daha
iyi olur” ifadelerini kullandı
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İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı; Sultan Murat Caddesi ve
Cebir Camii Meydanı esnafıyla buluştu. Toplantıda;
caddede faaliyet gösteren esnaftan gelen talep
ve öneriler not edildi, mevcut sorunların çözüm
yolları üzerine istişareler gerçekleştirildi.
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İstanbul Milletvekili
Metin Külünk ve
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz esnafı dinledi.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

KISIRLIK-İNFERTİLİTE
NORMAL DÜZEN
Gebelik olabilmesi için yumurta ve
sperm hücreleri birçok gelişim evresinden geçer. Kadınlarda yumurtalık (over)
erkeklerde testisler insan ömrü boyunca
üreme hücrelerine depo vazifesi görür.
Ayrıca yumurtalık ve testisler çeşitli hormonlar salgılayarak üreme hücrelerinin
yaşamının devam etmesini sağlar.
Kadında yumurta yapımı anne karnında
başlar. Bir kız bebek doğduğunda 2-3
milyon kadar yumurtası vardır. Zamanla
bu azalarak ergenlik çağında 300-400
bine iner ve yumurtalıklarda depolanır.
3-4 mm olan yumurtanın depolandığı
folikülün çapı bazı hormonların etkisiyle 18-20 mm’ye ulaşır ve folikül çatlar.
Yumurta serbestleşir (yumurtlama).
Bu süre adetin yaklaşık olarak ortasına rastlar (normalde her ay sadece bir
yumurta döllenmeye hazır hale gelir).

Yumurtalıklardaki foliküller menapoza
yaklaştıkça sayı olarak azalır, hiç folikül
kalmadığı dönem ise menapoz olarak
kabul edilir.
Erkekte sperm oluşumu kadından farklı
olarak ergenlik çağı ile birlikte başlar.
Bazı hormonlar testislere etki ederek
sperm hücrelerinin yapılmasını ve
olgunlaşmasını sağlar. Bunlardan en
önemlisi Testosteron hormonudur.
Yumurtlama ile birlikte tüplere gelen
yumurta, oraya gelen sperm hücreleri ile kaynaşır ve döllenme tüplerde
gerçekleşir. Döllenmiş olan yumurta
tüplerin hareketi ile 3-4 gün içerisinde
rahim boşluğuna ulaşır yerleşir. Rahim
boşluğuna embriyonun yerleşmesine
İmplantasyon denir. Bu durumun sağlıklı
olabilmesi için rahim içini döşeyen
dokunun (endometrium) implantasyona
hazır olması gerekir.

KISIRLIK (İnfertilite)
Bir çift bir yıl boyunca korunmasız düzenli
birlikteliklerine rağmen çocuk sahibi olamıyorsa bu İnfertilite olarak tanımlanır. İnfertilitede problem erkekten, kadından ya da her
ikisinden kaynaklanabilir bu nedenle teşhis ve
tedavide eşlerin birlikte muayenesi önemlidir.
İnfertilite yaklaşık %40 kadın, %40 ise erkek
kaynaklıdır. Vakaların % 20’sinde ise sebep
açıklanamaz.

ERKEKTE
İNFERTİLİTE
NEDENLERİ
•
•

Düşük sperm sayısı,
Kötü sperm hareketi (spermler, yumurtaya ulaşmak için rahmin
içerisinden yüzerek geçemezler),

•

Bozuk şekil (morfoloji) spermin yumurtanın
dış yüzeyini delip girememesine sebep olur.
Sperm üretiminin olmaması veya spermin
komple yokluğu (sperm yollarında tıkanıklık
nedeniyle olabilir).

•

KADINDA
İNFERTİLİTE
NEDENLERİ

TANI
Tanıda temel olarak kullanılan testler;

Hormon analizi: Kadının yumurtalık fonksiyonlarını gösteren Follikül Stimülan Hormon (FSH), Lüteinizan Hormon (LH); erkeklik hormonları olan Testosteron ve DHEA-S ve normalde süt üretiminden sorumlu
olan Prolaktin’i içerir.
Ultrason: Kadın iç genital organlarının yani yumurtalıklar ve rahmin şekil, büyüklük ve durumlarını
görüntülemek için yapılır.
Spermiyogram: Erkeklere uyguladığımız bir
testtir, amacı erkek döl hücresinin ölçülmesidir.
Bunlara ek olarak Laparoskopi, Histeroskopi,
Histerosalpingografi ve genetik testler de yapılabilir.
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Hormonal bozukluklar
Endometriyozis
Genetik bozukluklar
Hasarlı veya tıkalı tüpler
Rahimle ilgili yapısal problemler
Psikolojik nedenler
İmmunolojik nedenler; kadında
sperm hücrelerini ortadan kaldıran
antikor adını verdiğimiz zararlı
maddelerin salınmasıdır.
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•
•
•
•
•
•
•

Köşe Yazısı

HA

“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”
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YİNE
AVUSTURYA SAVAŞI
Son yıllarda Avusturya ile güç bela uğraşılıyor ancak
modern Avusturya ordusu karşısında bir türlü başarılı
olunamıyordu. Bu arada isyankâr tavır takınan Eflak,
Boğdan ve Erdel meselesi de içinden çıkılmaz bir
hal almıştı. Eflak voyvodası Mihail’in hadsiz tavırlarına devam ettiği haberi üzerine Ferhat Paşa ordunun
başında sınır boylarında faaliyette idi. Ancak askerin
Ferhat Paşa’yı sevmemesi nedeniyle yerine sadrazam

HAÇOVA
MEYDAN SAVAŞI

olunan Yemişçi Hasan Paşa hemen Belgrad’a hareket ederek bölgede güvenliği sağladı. Erdel, Eflak ve
Boğdan’da Osmanlı Devleti’ne bağlı güçlü bir düzen
tesis edildi.

3.Mehmed’in başında bulunduğu ordu İstanbul’dan
hareketle Edirne, Filibe, Sofya ve Niş yoluyla Belgrad’a
ulaştı. Belgrad’dan hareket eden ordu Tuna üzerinde
kurulan köprüden geçerek Eğri Kalesi’ne yöneldi. Eğri
Avusturya’nın Macaristan’daki en önemli kalelerinden
biriydi ve stratejik öneme sahipti. Zira bu kale Erdel ile
Avusturya’ya arasındaki haberleşme yollarını kontrol
altında tutmaktaydı.
Osmanlı ordusu Eğri önüne ulaştığı zaman teslim
teklif edilmiş reddedilince kuşatma başlamıştır. Çok
iyi tahkim edilmiş olan bu çok önemli Macar kalesi
19 gün süren kuşatmadan sonra ele geçirildi. Fethin
ilk Cuma günü geleneklere uyularak şehrin en büyük
kilisesi camiye çevrildi ve Cuma namazı kılınarak
3.Mehmet adına hutbe okundu.
Eğri Zaferi de denilen Haçova, Osmanlı tarihinin
zaferle neticelenen son büyük muharebesidir. Fakat
padişahın İstanbul’a dönme ısrarı yüzünden savaşın
siyasi sonuçları tam olarak elde edilemedi ve
Avusturya ordusu tekrar hâkimiyet tesis etti.
Bu arada Sadrazam İbrahim Paşa 1600 yılı baharında
tekrar Kanije üzerine yürüdü. Kırk günlük bir muhasaranın ardından fethedilen Kanije, Beylerbeyilik
haline getirilip Tiryaki Hasan Paşa’ya verildi. Sadrazam
İbrahim Paşa’nın vefat etmesi üzerine sadarete tayin

KANİJE MÜDAFAASI
Türk tarihinde bir kahramanlık nişanesi ve askeri
sevk ve idarede bir maharet örneği olan bu savunma
Avusturya ordusunun hezimeti ile sonuçlanmıştır.
Bunda Tiryaki Hasan Paşa’nın dillere destan taktikleri
pek etkili olmuş, kendisi bu sayede vezirliğe getirilmiş ve kıymetli hediyelerle taltif edilmiştir. İstanbul’da
büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşılanan hadise
ile ilgili olarak 3.Mehmet, Tiryaki Hasan Paşa’ya gönderdiği mektupta şunları ifade etmekteydi:
“Sen ki Kanije beylerbeyini ihtiyar kulum ve müdebbir vezirim Hasan Paşa’sın. Berhürdar olasın, sana
vezaret verdim ve seninle beraber olanlar ki manen
oğullarımdır, yüzleri ak ola. Bundan böyle dahi
senin sözüne ram olup her ne hizmet teklif edersen
edasına dikkat ve ihtimam üzere olalar. Sana itaat
ve inkıyat üzere oldukları benim rızayı hümayununa
sebeptir. Cümlenizi Yüce Allah’a ısmarladım.” (2)
Benzer bir savunma da Budin’de gerçekleşti ancak Anadolu’da baş gösteren isyanlar nedeniyle zor
durumda kalan Osmanlı Devleti, Avrupa’da toprak
kaybettiği her yere yeni kuvvetler göndermek zorunda kalmıştı.
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3.Murad’ın Venedikli Safiye Sultan’dan doğma oğlu
olup babasının şehzâdeliğinde Manisa’da 1566 yılında
dünyaya gelmiştir. Şehzâdeliğinde devrin tanınmış
âlimlerinden tahsil-terbiye alarak yetişen 3.Mehmet,
babasından da büyük alaka ve ihtimam görerek tahta
çıkabilecek tek aday olma üstünlüğünü kullanmıştır.
Onun dillere destan sünnet düğünü azamet ve
ihtişam bakımından Osmanlı tarihinde önemli
bir yer işgal eder. 3. Murad oğlunun sünnet
düğününe devlet yönetiminin üst kademelerinde görev almış bulunan İstanbul
ve taşradaki zevatı davet ettiği gibi
Mekke şerifi, Kırım hanı, Türkistan
ve Hindistan hükümdarlarını da
çağırmıştı. Hatta Avusturya İmparatoru ile Venedik dükü dahi davet
edilmişlerdi. Sultan Ahmet Meydanı’nda yapılan görkemli sünnet
düğününde devrin en meşhur
eğlence ve gösteri ustaları bütün
maharetlerini ortaya koyarak davetlilere hoşça vakit geçirtmişlerdi. Şehzade Mehmet ertesi yıl Manisa sancağına
giderek cülusuna kadar buradaki görevini sürdürdü.
Şehzade Mehmet babasının vefat haberini alır almaz
İstanbul’a gelerek tahta cülus etti. İlk iş olarak da saltanat kavgasına tutuşma ihtimalini ortadan kaldırmak
için 19 kardeşini idam ettirdi. Bazıları ana kucağından
alınarak idam edilen bu şehzadeler nizam-ı âlem
kurbanı olmuşlardır. Dördü yetişkin olan şehzade
cenazeleri İstanbul halkının feryat-figanları arasında
babalarının ayakucuna defnedilmiştir. 3.Mehmet bu
yönüyle “kardeş katli meselesini çığırından çıkaran
padişah” olarak kabul edilir. (1)

çekindiği için padişahı da sefere götürmeye karar verdi. Onu ceddi Sultan Süleyman gibi askerin başında
bulunmasının faziletlerini anlatarak ikna etti. Bu konuda Şeyhülislam Hoca Sadettin Efendi de etkili oldu.
Bunun üzerine 3. Mehmet eski geleneği canlandırmaya karar verdi. Sefer hazırlıkları yapılırken sadrazam
Sinan Paşa ölmüş, yerine İbrahim Paşa tayin edilmişti.
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3. MEHMET (1595-1603)
“Çöküşe Doğru”

Koca Sinan Paşa tayin edildi. Böylece
sadareti elde eden Sinan Paşa Eflak
üzerine yürüyerek Bükreş ve Tezgovişte’yi fethetti.
Bu başarıya rağmen sonuca ulaşmak mümkün olamadı. Mihail elden
kaçırıldı. Eflak’ta da otorite tesis
edilememişti. Üstelik ordu da mağlup
oldu. Başarısızlık sadrazamın gözden
düşmesine sebep oldu. Zira askerin
Yerköyü’den Rusçuk cihetine doğru
Tuna’yı geçmesi sırasında Mihail’in
yetişmesi ve köprüyü top ateşi ile
yıkması üzerine askerin bir kısmı karşı
tarafta ve nehirde eriyip gitmişti. Hatta Osmanlı Devleti’nin meşhur akıncı
kuvvetleri karşı tarafta kaldığı için
tamamen yok olmuş ve bu hadise
ocağın sönmesine sebep olmuştur.
Bu köprü faciası, Koca Sinan Paşa’nın
basiretsizliğine bağlanmaktadır.
Sinan Paşa gerekli tedbirleri
alamadığı için Prens Mansfeld komutasındaki müttefik ordusu Estergon ile Vişegrad Kalesini zapt etti.
Bu başarısızlıklar da sadrazamın azline sebep oldu.
Ancak yerine tayin olunun Lala Mehmet Paşa’nın vefatı üzerine Koca Sinan Paşa tekrar sadarete getirildi.
Sinan Paşa rakiplerinin İstanbul’daki dedikodularından
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CELALİ İSYANLARI

DOSTLUK
TEMASLARI
Bu devirde Fransa, İngiltere,
Lehistan ve Venedik ile dostluğa dayalı temaslar kurulmuştur. Yine Hindistan ve Buhara
gibi doğu ülkeleri ile de temasa geçilmiş hatta Fransa bu
dönemde İstanbul’da daimi elçi
bulundurmuştur. Fransız elçisi
ayrıca Osmanlı-Fransız ticaretinin
gelişmesinde faaliyet göstermiş
baharat, pamuk, pamuk ipliği, mazı,
zamk ve kuru üzüm ihracını temin
etmişti. Bu devirde İngiltere ile mevcut dostluk ve ticaret münasebetlerine de devam edilmiştir.
İngiltere’nin menfaatleri korunduğu gibi kraliçe I. Elizabeth’e bir
de “dostluk ve iyi niyet” mektubu
gönderilmiştir. Tabiatıyla buradaki ticari münasebetler zamanla
Osmanlı Devleti’nin aleyhine
tecelli etmiştir.

3.MEHMED’İN VEFATI
VE ŞAHSİYETİ
Tarihlerde “Eğri Fatihi” diye de anılan 3.Mehmed,
1603 yılı Aralık ayında vefat etti. “Kardeş katli” olayının ağırlığını bütün saltanatı boyunca
üzerinden atamamıştır. Tarihçiler 38 yaşında
ani vefatının,19 kardeşinden sonra bir de büyük
oğlu Şehzade Mahmut hakkında verdiği ölüm
fermanının üzüntüsüden kaynaklandığı fikrinde
birleşirler. 3.Mehmet zayıf iradeli olup fazlaca
tesir altında kalırdı. Olumsuz hadiseler karşısında
metanetini koruyamayan bir yapıya sahipti. Annesi Safiye Sultan’ın etkisinden hiç kurtulamadı.
Devlet işleri ona göre yürütülürdü, kolayca
üzüntüye kapılabilir, bazen yemeden-içmeden
kesilirdi. Celali isyanları ile İran savaşlarının sürüp
gitmesi de onu büyük üzüntülere duçar etmişti.
Şiirlerinde “Adli” mahlasını kullanmıştır.
Tarihi kaynaklarda 2. Selim, 3. Murad ve 3. Mehmet dönemleri “Zirveden Dönüş/Çöküşe Doğru”
gibi ifadelerle tanımlanır. Devrin önemli hadiselerini eleştirel bir bakışla irdeleyen eserlerin başında ise bir “Sosyal Tarih” niteliği taşıyan Tarih-i
Selaniki gelmektedir:

Hükümdarın su
projesi bizzat
“devlet eliyle”
nasıl engellendi?
Selaniki, Selaniki Tarihi’nde 1563 Eylülünde
yaşanan büyük sel felaketi sonrasında
dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından şehre su getirme projesinin
sadrazamca nasıl ve neden engellendiğini anlatır. Su sıkıntısını aşmak için çare
arayışına giren Sultan, Kağıthane Deresi’nin çevresinde sel felaketiyle harabeye
dönüşmüş lakin bostanları sulayarak şehre
faydası dokunmuş su kemerlerini müşahede eder. Orada bulunan Nikola isimli
zımmi bir ustadan da su yolunun durumuna ilişkin bilgi alır. Vezir Ali Paşa olayı duyar
ve adı geçen şahsı yakalattırarak hapse atar.
Hapse atılan şahsın haberi padişaha kadar
ulaşınca Kanuni sadrazamına bunun sebebini sorar. O da:
‘’Ben kulunuzun haberi olmadan büyük
hazine masrafıyla su yolu açılacağını
öğrendim. Su yolu açmak kadar hakikatli
bir eylem olamaz. Lakin İstanbul’un her
mahallesine bir çeşme yapılırsa Arap ve
Acem memleketlerinin insanları buraya

SELANİKİ
MUSTAFA EFENDİ
Yakın bir geçmişe sahip olan “Sosyal Tarih” kavramı
örneklerine Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde de
rastlamak mümkün. Tarih-i Selaniki bunun en güzel
örneklerinden biridir kuşkusuz. Farklı pek çok sosyal, tarihi
ve ekonomik konuların yer aldığı eserde toplumsal olayalar
ve din-devlet ilişkileri büyük bir ustalıkla incelenir.
Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Selaniki Mustafa Efendi, babasının Selanik’te yaşadığı düşünüldüğünden Selaniki
mahlasıyla anılmaktadır. 16. yüzyılın 2. yarısında yaşadığı
ve çeşitli devlet kademelerinde çalıştığı bilinmektedir. Aynı
zamanda hafız da olan Selaniki, farklı sadrazamlar tarafından ruzname (günlük) tutma görevi ile görevlendirilmiş,
Anadolu ve evkaf muhasebeciliği yapmıştır. Yaptığı görevler
ve yer aldığı seferlerden ziyade Kanuni’nin son yılları ile
3. Mehmed’in saltanatının ortalarına kadar olan dönemin
olaylarını anlattığı Selaniki Tarihi isimli eseri ile tanınır.
Kendi müşahedelerini anlattığı bu kitap, hatırat niteliği taşır.
Döneminde kıymeti bilinmeyen bu tarih kitabı, devletin iç
işleyişini bilen ve devlet ricaliyle sıkı bir iletişimi olan bir isim
tarafından yazılması hasebiyle büyük önem arz etmektedir.
Başta padişah olmak üzere devlet erkanı, ulema, askeriye
ve kurumlardaki bozulmaların –misaller verilerek- ağır bir
dille eleştirildiği eser, klasik bir vaka-i name özelliği taşımaz.
Hakkaniyetsiz bir şekilde görev yapan, rüşvet alan, adam
kayıran devlet memurları, içi boşaltılan devşirme sistemini
ve toplumun aksayan yönlerini konu edinir.

Dönemin Önemli Eserlerinden
Halima Hatun Kümbeti
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Eminönü Yeni Camii

Osmanlı Devleti isyanlarla uğraşırken bir yandan da
Avusturya ile şiddetli mücadele vermekteydi. Öte
yandan durumu fırsata çevirmek
isteyen Şah Abbas, savunmasız
kalan Tebriz’i işgal etti. Nahcivan
ve Erivan’ın da elden çıkmasıyla bölgedeki 18 yıllık Osmanlı
hâkimiyeti bir anda son bulmuş
oldu. (3)

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Özetlersek; Anadolu halkının
maruz kaldığı zor durum ve
yönetime karşı duyulan öfkenin su
yüzüne çıkmasıdır Celali İsyanları… Orta Anadolu’da körüklenen
ve İstanbul’u da etkileyen
isyanlar Kanuni Dönemi’nde
küllenmişti dense yeridir. Bu
dönemde isyanlar daha çok
Bozoklu Celal, Baba Zünnun, Şahkulu ve Kalender
Şah önderliğinde gelişmişti. Hadiseler aksayan idari
tedbirler sebebiyle esas
tehlikeli yüzünü ise 3.Mehmet döneminde gösterdi.
Eyaletlerin ehil ellerden çıkmış olması, para ayarının bozulmasıyla ekonomik hayatın
zorlaşması ve buna karşılık
devletin vergi talepleri ile halkı
zor durumda bırakması hoşnutsuzluğun başlıca sebepleriydi.
Yıllarca süren İran ve Avusturya
savaşları sebebiyle talep edilen
ziyade vergiler de halkı bitkin ve çaresiz bırakmıştı.
Bu isyanlardan birinin başına bulunan Bozoklu
Celal’den dolayı, devlete karşı asi tavır takınanlara
Celâli denmeye başlanmıştır. Sadrazam’ın Belgrat’ta
olmasını da fırsat bilen isyancılar Anadolu’dan sonra
İstanbul’da da seslerini yükselttiler ancak isyan zor
bela bastırıldı. Bu arada İran’la ilişkiler de iyice bozulmaya başladı.
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gelerek izdihama sebep olur.
Bu durumda İstanbul’a yiyecek
getirme sıkıntısı ile askerlerin
geçim sıkıntısı baş gösterecektir.
Yiyecek fiyatlarının yükselip İstanbul’daki eker biçer yerlerinin
boş bırakılması da muhtemeldir.
Saltanatınızda bu zahmetler
çekilse bile sizden sonraki devletliler için vaziyet çetin olacaktır” şeklinde cevap vermiştir.

Osmanlı Devleti’nin gerilemesi Kanuni’den sonra tedricen
başlamıştır. 3.Murad devrinden itibaren dünyadaki siyasi şartlar
Osmanlı devleti aleyhine işlemeye başlamış ve Osmanlı ülkesinin
verimli bir bölge olduğu da anlaşılmıştı. Bu yüzdendir ki 2.Selim’in Fransa’ya tanıdığı ticari imtiyaz, İngiltere’nin de iştahını kabartmıştı. Nitekim çok geçmeden İngilizler de 3. Murat’dan ticari
imtiyazlar aldılar. Osmanlı halkı ise dış ticarete de deniz ticaretine
de önem vermiyor, daha çok tarım ve sanatla meşgul oluyordu.
Bu yıllarda Osmanlı Devleti’ni tehdit eden ekonomik istikrarsızlık
esasen Avrupa’da da hüküm sürmekteydi. Bu devirde Avrupa’da
sömürge ticaretinin ve modern kapitalizmin keşfiyle ortaya
çıkmıştır. Yeni keşifler sayesinde hız kazanmış ve devletler bu
sayede yeni imkânlara kavuşmuşlardır.

“Gidin kralınıza söyleyin;
benim gücümün yettiği yere
onun hayalleri bile ulaşamaz.”

FATİH SULTAN MEHMET

Osmanlı maliyesinin karşılaştığı en ciddi problem ise düşük ayarlı
gümüşün Avrupa üzerinden imparatorluğa girmesidir. Bu yüzden
rayiç alt üst olmuş ve kalpazanlar türemişti. Sonuçta enflasyon
gündeme gelmiş ve halkın satın alma gücü azalmıştı.
Osmanlı Devleti’nin en gözde teşkilatı olan tımarlı sipahi de bu
dönemlerde bozulmaya başladı. Kuruluştan itibaren var olan
böylesine önemli bir iktisadi kuruluşun gücünü ve itibarını kaybetmesi telafisi zor sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca rüşvetin yaygınlaşması sebebiyle usule aykırı olarak tımarlar çoğunlukla nüfuzlu
kişilerin ellerinde toplanmıştı. Devlet merkezinde büyük bir ihtilal
kuvvetinin kümelenmesine sebep olan bu durum esasen devrini
tamamlamış bir teşkilatın hız kesmeden bozulmaya yüz tutması
anlamına da gelmekteydi.

İstanbul’un Fethi’nin mimarı Fatih Sultan Mehmed Han
başta olmak üzere, bu cennet vatan için
canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi
saygı ve rahmetle yad ediyorum.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com

Çekmeköy Belediye Başkanı
1-Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Zirveden Dönüş: 2.Selim’den 3.Mehmed’e
2-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi
3-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi
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dan haberdar olmadığını söyleyerek padişaha ince bir sitemde
dahi bulunmuştur. Başkente su
getirmenin çevre memleketlerdeki insanlara cazip geleceğini,
tarımla geçinen askerleri sıkıntıya düşüreceğini ve
arz-talep dengesini bozacağını
öngören Ali Paşa, kulağa hoş
gelen bu çalışmanın 16. yüzyıl
Osmanlı’sında ne tür sosyolojik sıkıntılara yol açacağını dile
getirmiştir. Bu türden birçok
toplumsal gelişmenin örneklerle
anlatıldığı tarih kitabı, İstanbul’un
ve dönemin sosyo-ekonomik
hayatını anlatması bakımından
sosyolojik bir nitelik taşır.

OSMANLI EKONOMİSİ
NASIL BOZULDU?

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Bu olay, padişaha rağmen su
yolu yapmakla görevlendirilen
kişinin, vezirin talimatıyla hapse
konulabildiğini göstermiştir. Öyle
ki, Vezir Ali Paşa kendisinin olay-

Köşe Yazısı

Haberler

Haberler

Çekmeköy Belediyesi Türkiye genelinde başlatılan
“Sıfır Atık” projesinin ilçedeki uygulamaları için çalışma
başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, israfı önlemeyi ve
doğal kaynakları doğru kullanmayı hedefleyen Sıfır Atık Projesi’nin Çekmeköy’deki uygulamaları

eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri yer
alıyor.
Belediye ekiplerinin ilçedeki tüm okullara atık elektronik eşya geri dönüşüm kutusu teslim ettiği projede
eşya toplama işlemleri 1 Mart - 25 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleştirilecek. Proje bitim tarihinde
belediye ekipleri, biriken atıkları kontrol edip tartarak
okullardan teslim alacak. Atıklar arasında elektronik
eşya olarak tanımlanmayan eşyalar ödül hesaplamasına dahil edilmeyecek.
Yarışma kapsamında 100 kg elektronik atık toplayan
her okula 5 top (1 koli) A4 kağıt, 1000 kg atık toplayan
okul ise çok fonksiyonlu yazıcı ile ödüllendirilecektir.
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Çekmeköy Belediyesi’nin ilçedeki okullarda başlattığı Elektronik Atık Toplama Projesi’yle, işlevini yitiren
elektronik eşyalar toplanarak kontrollü bir şekilde
bertaraf ya da geri kazanım işlemine sokulacak.
Çalışması için "Elektrik akımına veya elektromanyetik
alana bağımlı olan eşyalar" olarak tanımlanarak proje
kapsamına dahil olan eşyalar arasında; televizyon,
monitör, bilişim ve telekomünikasyon tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, küçük ev aletleri,
elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve

Toplantıda; kamu kuruluşları,
ilçedeki büyük firmalar, lisanslı
atık firmaları ve yetkilendirilmiş
kuruluşların temsilcilerine projenin detayları ve yapılması gerekenler anlatıldı.
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Çekmeköy Belediyesi’nin okullar arasında düzenlediği elektronik atık toplama
yarışmasında, elektronik eşyalarda geri
dönüşüm bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

için çalışmalar başladı. Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesi
iş birliği ile yapılacak çalışmanın
bilgilendirme toplantısı, Taşdelen
7 Tepe Sosyal Tesisi’nde Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız’ın katılımıyla yapıldı.
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RUH SAĞLIĞINIZ

“GERÇEKTEN”

YERİNDE Mİ?
bozulduğunu söyleyebiliriz.
Ruh sağlığının bozulması fiziki
hastalıklardan daha derin sorunlar
yaratabilmektedir.

Ruh sağlığı; “Kişinin kendisiyle ve
çevresiyle sürekli denge ve uyum
içinde olmasıdır” şeklinde açıklanabilir.
Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık;
“Bedensel, ruhsal ve sosyal olarak
tam bir iyilik halidir.”
Dünya Sağlık Örgütü resmi
açıklamaları dünya genelinde
çocuk ve yetişkin olmak üzere,
her beş kişiden birinde akıl ve ruh
sağlığı sorunları bulunduğunu
söylüyor.
Ülkemizde yapılan araştırmalarda
da bu orana paralel olarak ruhsal
hastalık görülme oranı % 17,1 olarak
saptanmıştır.
Birey; kendisiyle, ailesiyle, yakın
çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla
ve yaptığı iş ya da görevi ile ilişkilerini sürdüremiyorsa, eğer bu ilişkiler
ağında denge, uyum ve doyum
gerçekleşemiyorsa, ruh sağlığının

Özellikle “Çok çabuk öfkeleniyor
ve etrafıma zarar veriyorum, kendime hakim olamıyorum” ya da
“Kendimi değersiz hissediyorum,
hayata tamamen küsmüş durumdayım, evden dışarıya çıkmak
istemiyorum.” veya “ Sağlığımla,
ailemle ve işimle ilgili aşırı endişe
ve kaygı duyuyorum.” diyorsanız
aşağıdaki testi uygulamanızı tavsiye
ederiz.
Bu test Psikolojik Danışman; Fatma
KILAVUZ tarafından DSM-V Kriterleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Ruh sağlığınız hakkında hazırlanmış olan bu soruları
okuyunuz ve kendinize
uygun olanları işaretleyiniz…
İçtenlikle vereceğiniz
cevaplar ruhsal durumunuz hakkında size yön
gösterecek, hayat kalitenizi
ile ilgili yeni ufuklar açacaktır. Aynı zamanda bu testi;
içinize tutulan bir projektör
ve ruhsal durumunuz ile ilgili
kendinizin farkına varmanızı
sağlayan ayna olarak da
değerlendirebilirsimiz.

1. Duygu durumunuz ne halde,
hadi gelin bir bakalım.
•

•
•
•

•
•
•

2. Depresyon size de uğramış mı?
•
•
•
•

Neredeyse her gün üzüntülüyüm, kendimi
boşlukta hissediyorum.
Diyet yapmıyorum lakin çok kilo kaybediyorum ya
da ciddi derecede kilo alıyorum.
Bir işe yaramıyorum, ben zaten değersizim, kendimi öldürmek istiyorum.
Odaklanmakta güçlük çekiyorum.

Yaşadığım travmadan sonra, olayla ilgili anıları
rahatsız edici biçimde sık sık hatırlıyorum.
Yaşadığım travma sonrası, uykusuzluk sorunu
yaşıyorum.
Travma sonrası, gelecekle ilgili plan yapamıyorum.
Yaşadığım travmadan sonra, başkalarının beni
veya yaşadıklarımı anlamadıkları hissiyatına
kapılıyorum.

7. Vazgeçemediklerinizin etkisinde misiniz?
•
•
•

Teknoloji bağımlılığım, sosyal, mesleki ve kişisel
etkinliklerimi olumsuz etkiliyor.
Madde bağımlılığım azaltıldığında yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor.
Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için
büyük zaman harcıyorum.
Maddeyi daha uzun ve yüksek miktarda almaya
başladım.

3. Kaygı ile aranız nasıl?

8. Mükemmeliyetçi ve
arzularınızın peşinde misiniz?

•

•

•
•
•

Son 6 altı ayda, her durumda olası en kötü sonucu düşünüyorum, hiç bir şey kendi denetimimde
olmadığından, iyi bir olasılık göremiyorum.
Son 6 aydır, sağlığımla, ailemle ve işimle ilgili aşırı
endişe ve kaygı duyuyorum.
Son 6 aydır, çevremdekiler beni “aşırı evhamlı”
olarak tanımlıyorlar.
Son 6 ayda, nedensiz yorgunluk, baş ağrısı ve kas
ağrıları, yutma güçlüğü, terleme, sıcak basması,
bulantı ve tahammülsüzlük gibi fiziksel yakınmalarım var.

4. Takıntılarınız var mı?
•

•
•
•

Bir şeyleri dikkatli bir şekilde yapsam bile, hala
yaptığım işi kötü yaptığım veya eksik bıraktığım
izlemini içimde taşırım.
Bir şeye dokunduğumda “mikrop kaptığımı” düşünerek, derhal yıkanır veya temizlenirim.
Bazen sebepsiz yere bir şeyleri kırmak veya hasar
vermek ihtiyacı hissederim.
Bazen hiç nedeni yokken nesneleri saymaya
başlarım.

•
•
•

9. “Çarşı her şeye karşı”
sizin karşıtlık seviyeniz ne?
•
•
•

•

5. Uyku kaliteniz nasıl?
•

•
•

Son üç aydır, en az üç gece olacak şekilde sık sık
uyanıyor, uyanmalardan sonra yeniden uyumakta
sorun yaşıyorum.
Son üç aydır, sabah erken uyanıyor, uyandıktan
sonra uyuyamıyorum.
Son üç aydır, uykuyu başlatmakta (uykuya dalmakta) güçlük çekiyorum.
Son üç aydır, uykuyu uymak için elverişli ortam
olmasına rağmen, uyuyamıyorum.

Ben herkesten daha özelim. Bu nedenle her yerde
ilgi görmek ve her konuşmada benden övgüyle
bahsedilmesini isterim.
Her zaman en iyiyi, mükemmeli istediğimden bu
uğurda pek çok şeyi göze alabilirim.
Sahip olmak istediğim güç, para, güzellik ve
başarı gibi şeylerle ilgili gerçek dışı hayal kurarım.
Doyumsuz bir yapıda olduğum için, her zaman
daha fazlası için çalışırım, istediğimi elde edemeyince de kendimi değersiz hissederim.

Son 6 aydır, sık sık alınganlık gösterir ya da kolaylıkla kızarım.
Son 6 aydır, sık sık öfkeli kırgın, içerlenmiş ve
güceniğimdir.
Son 6 aydır, buyurma, yaptırma ya da yasak etme
gücü olan kişilerin isteklerine ve kurallarına sıklıkla
uymaz ya da bunlara etkin bir biçimde karşı gelirim.
Son 6 ay içerisinde en az 2 kez düşmanlık gütmüş
ya da kin beslemişimdir.

10. “Hayat bana güzel” diyenlerden misiniz?
•
•
•

•

Toplum tarafından konulan kuralları ve yasaları
hiçe sayarım.
Bir başkası için sevgi, acıma, üzülme veya şefkat
duyman söz konusu değildir.
Yaptığım kötü bir şeyden hiçbir zaman pişmanlık
veya vicdan azabı duymam. Tam tersi, eğer birine
kızmışsam o kişiye karşı öfke ve şiddet duygularını saklar ve intikam almak için uygun zamanı
kollarım.
Herhangi bir kaza veya felaket karşısından asla
paniklemem ve acıya karşı dayanıklıyımdır.
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•

•

•
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Uyku gereksinimimde azalma var, üç saatlik
uykuyla kendimi dinlenmiş olarak duyumsuyorum.
Her zamankinden daha konuşkanım, ya da
karşımdakini konuşmaya tutuyorum.
Dikkatimi toplayamıyorum, ilgili ilgisiz her şey dikkatimi dağıtmaya neden olabiliyor.
Kötü sonuçlar doğuracak etkinliklere katılıyor,
kendime engel olamıyorum. Örneğin aşırı para
harcama ve ya gereksiz iş yatırımları gibi.

6. Travma sonrası stres seviyeniz?

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ve şimdi değerlendirme!
Hazır mısınız?
•

•

•

•

Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri size uymuyorsa, akıl ve ruh
sağlığınızın gayet iyi durumda olduğunuzu söyleyebiliriz.
Yukarıda verilen seçeneklerden biri
size uyuyorsa, psikolojik destek
almadan kendi farkındalığınızı artırarak baş edebileceğinizi gösterir.
Kategorilerden birden daha fazlası
size uyuyorsa psikolojik destek
almanız gerekir.
Testin değerlendirme kısmındaki
“Akıl ve ruh sağlığı” kategorileri ve
hangi alanlarda kapsama alanına

Ruhsal Bozukluk Alanı

•

1

girdiğiniz belirlenmeye çalışılmıştır.
Tabi ki; bütün mental problemlerin
yukarıdaki kategorilerden ibaret olmadığı bilinmelidir. Belirtilen konular sıkça görülen problemlerdir.

Bu sorularda verdiğiniz cevaplara göre
her soru için psikolojik temelli ruhsal bozukluk seviyeleri belirlenmeye
çalışıldı. 10 soru için 10 psikolojik
temelli ruhsal bozukluk alanı aşağıdaki
gibidir.

Hiç biri

Bir cevap

Meşe ağaçları elli yaşından
önce palamut vermez.

4

Birden fazla
cevap

2

3

Geçen 3500 yılın,
sadece 230 yılı barış
içinde yaşanmıştır.

Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki
boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.

5

Leonardo Da Vinci aynı anda
bir eliyle yazı yazıp diğer
eliyle resim yapabiliyordu.

Dünyadaki insanların üçte
ikisi hiç kar görmedi.

1. “Duygu Durum Bozukluğu”
2. “Depresyon”
3. “Kaygı-Anksiyete Bozukluğu”
4. “Opsesif-Kompülsif Bozukluğu”
5. “Uyku ve Uyanıklık Bozuklukları”

6

6. “Travma Sonrası Stres Bozukluğu”
7. “Bağımlılık ve Madde Bağımlığı”
8. “Narsizm”
9. “Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu”

Ayak kokusunun peynirli
cipse benzemesinin nedeni
aynı tür kimyasalları bulunduruyor olmasıdır.

10. “Sosyopat”
Akıl
ve ruh
sağlığınız
gayet iyi

Sorununuz var
ama siz üstesinden gelebilirsiniz?

7

Kalp kanserinin çok nadir
olmasının nedeni kalbin
büyümesini sağlayan bölünerek çoğalan hücrelerin
çoğunun bebeklikte tamamlanmış olmasıdır.

8

Ankaralı Namık aslında
Muşluydu.

Psikolojik
destek almanız
gereklidir
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10

Yüz kızarması adrenalin
artışından kaynaklanır.
Ancak korktuğumuzda da
adrenalin salgılamamıza
rağmen yüzümüz kızarmaz.
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9

Eğer bir bezelyeyi burnunuzdan çekerseniz, ciğerlerinizde filizlenip büyüyebilir.
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Köşe Yazısı

Kültür Sanat

KURBAN OLDUKLARIM

IMMANUEL KANT
Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı
üç şey hediye edilmiştir: ümit,
uyku ve gülmek.
İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.
Zaman sessiz bir testeredir.
Bütün sahip olduğumuz bilginin
tecrübe ile başladığına şüphe
yoktur.

“Kurban olmak, yakın olmak demek. İnsanın nereye yakın olduğunu
bilmesi gerekir. Ben nereye kurban
olduğumu, kime kurban olduğumu
bilmeliyim” diyor Ebubekir Kurban ve
ekliyor “Kimlere kurban olduğuma
bakıyorum sonra. Gariplere kurban
olmuşum, devletin unuttuklarına,
uzaktan sevdiklerine; öfkesiz yalnızlara kurban olmuşum.” İsmet Saat
Kaç, Gariplerin Kitabı, Türkiye Sevgisi İmandandır kitaplarının yazarı
Ebubekir Kurban yeni kitabında bu
kez yüzünü gariplere, dostlara, kurban olduklarına çeviriyor.
Ebubekir Kurban eserinde garipleri,
gönlü güzelleri, ülkesine, vatanına âşıkları anlatıyor. Okuma yazma
bilmeyen bakkal annesini, öğrencilerin dostu, tanıdığı herkese umut ve
hayat aşılayan Hilmi Oflaz’ı, “Namaza da bir dostun yanına da aşkla
gidilir” diyen Nusret Özcan’ı, ma-

Eğitim toplumun şimdiki aşaması
için değil, o toplumun daha iyi
geleceği için olmalıdır.

zluma dost zalime düşman Muhsin
Yazıcıoğlu’nu, Gönül Dağı’yla “Yanık
yüreklere tercüman olan” Neşet
Ertaş’ı, 60 yaşında okuma yazma
öğrenip 65 yaşında roman yazan
Ayşe Abla’yı, gariplerin, yolda kalmışların doktoru Emin Acar’ı, Bahaeddin Özkişi’yi, Enver Paşa’yı,
Erol Güngör’ü, İsmet Özel’i ve daha
pek çok ismi ansiklopedik bilgilerden uzaklaşarak kendine has, kalbe dokunan cümleleriyle anlatıyor.
Okuduğunuz hemen her yazıda, her
başlıkta fark etmeden gülerken buluyorsunuz kendinizi. Ebubekir Kurban bu gülümsemeyi anlamış olacak
ki “Yüzünüzde beliren tebessüme
sevgi,” diyerek okuruyla buluşuyor
ve siz bir daha gülüyorsunuz.
Ebubekir Kurban’ın kurban oldukları,
yürüdüğü yolda kendine dost bildiği
yoldaşlardır. Her insanın hikâyesi, hayatı bir yoldur. O yol boyunca
yanımızda
duranlar, yanında durduklarımız ne güzeldir.
Yol; gönülleri, acıları,
sevinçleri
birleştirir,

bize eksikliğimizi, hüzünlü yanımızı
gösterir. Yolu ve o yolda kimlerin olduğunu Ebubekir Kurban şöyle
anlatıyor: “Her insanın içinde garip bir yol hikayesi vardır. Yol biziz,
önümüzde çocukların kara elleri,
yürüyoruz. Gönlümüz gök şerbetiyle
yunsun diye. Yol gönüller gibi gök
şerbetiyle güzelleşsin, kolay kılınsın.
Yol kurtuluştur; bir kaçma çabası, bir
kopuş, bir ürperiştir. Her halin içinde
yürümek, halden hale bürünmek,
yoldaş olmak gariplerin işidir. Yolda
karpuz kokusu bırakan kalpler var.
Kalbiyle görenler var. Küçük kara
balıklar, özgür ruhlar var. Yolda kelimeler, garipler, gönüller var.”
Ebubekir Kurban yetiştirme yurdu
çocuklarına ithaf ettiği Kurban Olduklarım kitabıyla suyun ayak sesini duymamızı sağlıyor. “Suyun ayak
sesi olur mu diyeceksiniz. Olmaz
olur mu? Bizi her daim dosta çağıran
sestir suyun sesi. Yüzüne bakınca
tertemiz bir ırmakta yıkanmış gibi
oluruz; üstelik inanırsak o ırmakta iki
kez değil binlerce kez yıkanmak da
mümkün olur.”

Başkalarını kendi amaçlarını
gerçekleştirmek için araç olarak
görme.
Cömertliğin üç belirtisi vardır:
sözünün eri olmak, gereksiz yere
övünmemek, sorgusuz sualsiz
bağışlamak.
Böcek olmayı kabul edenler,
ayaklar altında kalıp ezilmekten
yakınmamalıdır.
Bir eylemin ahlaklı sayılabilmesi için hiçbir çıkar taşımaması
gerekir.
ADI: KURBAN OLDUKLARIM
YAZARI: EBUBEKİR KURBAN
YAYINEVİ: ALTİVA KİTAP
SAYFA SAYISI: 139
İLK BASIM YILI: 2018

1965 Kayseri Mimarsinan doğumlu. İlköğrenimini Kayseri’de,
ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi mezunu. İkindi Yazıları, Genç Dost,
Alperen, Gerçek Hayat dergilerinde yazdı. Uzun bir süre
radyo ve televizyon programcılığı yaptı. Halen Karar gazetesinde yazmaktadır.
Kitapları: İsmet Saat Kaç, Baba Adı Âdem Ana Adı Havva, Türkiye Sevgisi İmandandır, Gariplerin Kitabı.
Hazırlayan: Havva KOTAN-Sosyolog
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Öyle davran ki, davranışların
genel kural haline gelsin.

KiTABIN KÜNYESi
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Aydınlanma; kişinin kendi aklını
kullanmaya cüret etmesidir.

EBUBEKiR KURBAN KiMDiR?

İstanbul

İstanbul

İSTANBUL’UN

İZ BIRAKAN

MİSAFİRLERİ
Osmanlı ordusunda subay olmak için ülkesini
terk eden Kırımlı gazeteci…
Polisiye türünün dünya çapındaki temsilcisi…

AGATHA CHRISTIE (1890-1976)
Polisiye türü denilince
akla gelen ilk isim; kitapları en çok satılan
yazarlar listesinde her
dönemde üst sıralarda yer
alan İngiliz yazar.
15 Eylül 1890’de İngiltere’de
dünyaya gelen Agatha
Christie, küçük yaşta babasını
kaybeder. Annesi tarafından evde eğitilir ve yalnız
bir çocukluk geçirir. Küçük
yaşlarda öykü yazmaya
başlar. 24 yaşında Archibald
Christie isimli bir doktorla
evlenerek Fransa’ya yerleşir.
Burada okuduğu polisiye
hikayelerden daha nitelikli olanlarını yazabileceğini

Osmanlı topraklarında ölmeyi şeref addeden
Polonyalı milli şair…

düşünerek Styles’daki Esrarengiz Olay adındaki ilk
dedektif öyküsünü yazar.
Böylelikle daha sonra 33
kitabı ve birçok hikayesinin başkahramanı olacak
‘’Dedektif Hercule Poirot’’
karakterini de edebiyata kazandırmış olur. Eşinin Nancy
Neele adındaki bir kadına aşık
olduğunu söylemesi üzerine
boşanırlar.
Agatha Christie’nin eşiyle
boşanmadan önce yaşadığı
esrarengiz bir olaydan
bahsedilir. Christie eşinin
kendini aldattığını öğrendikten sonra bir gün tek
kelime etmeden ortadan
kaybolur ve 11 gün boyunca
kendisinden haber alınamaz. Birkaç gün sonra arabası
evinden kilometrelerce uzaklıkta terkedilmiş ve kaza
yapmış halde bulunur. Kayıp günleri hakkında hiçbir
açıklama yapmayan ünlü yazarın ortadan kaybolduğu
günleri Pera Palas’ta geçirdiğine dair söylentiler vardır.
Zira 1926 ile 1932 yılları arasında defalarca İstanbul’a
gelmiş ve Pera Palas’ta konaklamıştır. Kayıp günlerin
cevabının hatıra defterinde yazılı olduğu, oteldeki 411
numaralı odada bulunan anahtarın da bu hatıra defterine ait olabileceği yönünde iddialar vardır. Agatha
Christie dünyada polisiye türü denilince ilk akla gelen
isimdir. Öyle ki yapıtları sayısız dile çevrilmiş, kutsal
kitaplar ve Shakespeare’dan sonra en çok satan yazar
olarak tarihe geçmiştir.

Batılı anlamda resim anlayışının oluşmasına
öncülük eden saray ressamı…
Tarih boyunca her medeniyetin
gözbebeği olmuş İstanbul’da konuk
olmuş yabancı misafirler…

PIERRE DESIRE
GUILLEMET (1827 – 1878)
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Fatih ile başlayan, sonrasında
da diğer Osmanlı padişahlarıyla
devam eden portre yaptırma
geleneği, Batılı pek çok ressamın İstanbul’u ziyaret etme-

sini sağlamıştır. Fransa- Lyon
doğumlu Guillemet, ilk kez 1865
yılında Sultan Abdülaziz’in resmini yapmak üzere Osmanlı topraklarına adım atar. Yaptığı eserlerle başta Sultan olmak üzere
önde gelen devlet erkanının takdir ve beğenisini kazanır. Öyle ki
Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan
fresklerin yapımında da görev
alır. Saraydaki çalışmalarının yanı
sıra eşi Helene Guillemet ile kurduğu Desen ve Resim Akademisi
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Başta Sultan Abdülaziz
olmak üzere birçok devlet
büyüğünün portresini yaparak 19. yüzyıl Osmanlı’sında
Batılı anlamda resim anlayışının oluşmasına öncülük
eden Fransız ressam.

İstanbul

İstanbul

olarak kabul edilen Adam Mickiewicz’in ölmeden
önceki son sözleri, Osmanlı’ya duyduğu hürmetin
bir ifadesi gibidir: “İstanbul’da koleradan öleceğimi
bilseydim yine buraya gelirdim. Çünkü bu benim
görevimdi. Ben, Fransa’da bir ilim akademisinin
umumi katibi olmaktansa bir Türk taburunun katibi olmayı tercih ederim.” Son zamanlarını geçirdiği
evi ölümünün 100. yılında Polonya Kültür ve Sanat
Bakanlığı’nın hazırladığı bir sergiyle müze olarak
ziyarete açılmıştır.

ile de adından söz ettirir. Özel resim dersleri veren
ressam 19. yüzyıl sanat yaşamında oldukça belirleyici bir rol oynamıştır. Bunda kurduğu sanat akademisinin payı büyüktür. Zira akademi o dönemde bir
tür okul vasfını da üstlenmiştir Batılı anlamda resim
eğitiminin verildiği bir okul olması ve Türk resimciliğinin gelişmesinde öncülül etmesi bakımından
önemlidir. Guillemet, tanınırlığının günden güne
artmasıyla 1873 yılında Ahmed Paşa’nın ilk olarak
düzenlediği sergisiye katılır. 3 yılın ardından bu sefer
de İkinci Şeker Ahmed Paşa’nın resim sergisine
öğrencileri katılır. Portre ve tarih temalı tablolarıyla tanınan Guillemet, İstanbul’da 13 yıl yaşamıştır.
93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus
Savaşı nedeniyle Balkanlar’dan gelen göçmenlere
yapılan yardım faaliyetlerinde tifoya yakalanmış ve
hastalığı atlatamayarak 30 Nisan 1878’de yaşamını
yitirmiştir. Mezarı bugün Feriköy Latin – Katolik
Mezarlığı’ndadır.

ADAM
MICKIEWICZ (1789 – 1855)
Polonya’nın milli şairi olarak kabul edilen ve
Osmanlı’ya gönülden bağlı olan mütevazı
kahraman.

Müslüman Türk dünyasının önemli fikir
adamlarından Kırımlı gazeteci.
Kırım Türklerinden olan Gaspıralı İsmail babasının
doğduğu köye ithafen Gaspıralı lakabını alır. Moskova’daki askeri eğitim döneminde Rus edebi, siyasi ve
düşün dünyasını yakından takip eder. Lakin dönemin yaygın Panislavizm politikalarına karşı cephe
alarak Turancılık akımını benimser. Girit’te Rumlarla
mücadele eden Osmanlı askerlerine katılmak için
okuldan kaçar ancak yakalanır ve okul hayatına son
verilir. Bahçesaray ve Yalta’da öğretmenlik yaptığı 4
yılın ardından Fransızcasını ilerletmek için Fransa’ya
gider. Önceden beri girmeye niyet ettiği Türk Harp
Okulu’na kaydolmak gayesiyle İstanbul’a gelse de

bu teşebbüsü Rus Büyükelçisi ve Sadrazam Mahmut
Nedim Paşa’nın girişimleriyle engellenir. Askerlik
hayali suya düşünce 1875 yılında ülkesine dönerek yazarlık yapmaya başlar. Bahçesaray Belediye Başkanı olarak seçilmesi asıl misyonu addettiği
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gelmesi, ülkesi
Ruslar tarafından
işgal edilmiş Polonyalılar için de
bir umut ışığı olur.
Ünlü şair, Osmanlı topraklarında yaşayan Polonyalıları örgütlemek ve Kırım Savaşı’nda Rusya’ya
karşı Osmanlı’nın yanında yer almak için 22 Eylül
1855 günü İstanbul’a gelir. Prens Adam Czartoryski tarafından görevlendirilen Mickiewicz’in görevi
Türk hizmetinde bulunan Polonyalılar ile ilişkileri
arttırma, onları güçlendirme ve Polonyalı Kazakları
örgütleyip Kırım'da savaşacak bir tabur oluşturmaktır. İstanbul’da maddi olarak sıkıntılı günler geçirir.
Hatta taşındığı ilk evin kirasını ödeyemeyince
Dolapdere’de bir apartmana geçer. Akademisyen
olmasına rağmen ülkesinin bağımsızlık mücadelesi
için tüm Avrupa’yı karış karış gezen vatanseverin
İstanbul’daki misafirliği yalnızca 2 ay sürer. O dönem İstanbul’u esir alan kolera salgının pençesine
düşerek hayata veda eder. Polonya’nın milli şairi

gazeteciliğe olan ilgisini söndürmez. Aksine 4 yıl
boyunca gazete çıkarmak için Rus Hükumetine
sayısız başvuru yapar. Nihayet 1883’te Türkçe-Rusça
yayınlamak şartıyla Tercüman-ı Ahval-i Zaman
gazetesini çıkarmaya başlar. Tercüman, Rusya’da
çıkan tek Türk gazetesi olmamasına rağmen devrin
şartlarına ve okuma oranına göre yüksek tiraj sağlar.
Gaspıralı’nın bu başarısı yalnızca Kırım Türklerinin
cehaletten kurtulmalarını, iyi bir eğitim almalarını ve
dini-milli beraberliklerini değil, tüm Müslüman Türk
toplumlarının sorunlarına eğilmesine bağlıdır. Ünlü
fikir adamı, Rusya’daki Müslüman Türklerin birliğinin
ancak –fikri ve siyasi görüşünün de ağırlıklı tarafını
oluşturan- dil birliği ile mümkün olacağını savunur.
Ülkesinde siyasi ve dini içerikli olarak yaptığı kongreler Türk Birliği’nin daha ileri bir merhalesi olan İslam Birliği için mücadele ettiğini gösterir. Dolayısıyla
fikri yapısı Türkçü olduğu kadar İslamcıdır da. Kırım
Türklerinden hareketle tüm dünya Müslüman ve
Türklerinin geleceği için kaygılanan ve bu kaygıyla
makaleler yazan, toplantılar tertip eden Gaspıralı
İsmail, modern Türkiye’nin kurucuları olan Osmanlı
aydınlarının yol göstericisi olmuştur.
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Hayatı boyunca Polonya halkının özgürlüğü için
mücadele eden şair, adını Polonya edebiyatında ilk
romantik eser olarak kabul edilen ve halka kurtuluş
çağrısı niteliğindeki “Gençliğe Od” eseriyle adını
duyurur. Bundan sonra yayınlayacağı tüm eserleri
milli gayeler ile ülkesinin bağımsızlığına hizmet
edecektir. İşgal altındaki bir ülkede büyüyen şair, eserlerinde ezilen, haksızlığa uğrayan insanlar ile Polonya halkının yaşadığı sıkıntıları anlatır. Çar’a komplo kurduğu gerekçesiyle Rusya’nın iç kısımlarına
sürgün edilir. 93 Harbi olarak da adlandırılan 18771878 Osmanlı Rus - Savaşı’nda Osmanlı’nın galip

GASPIRALI
İSMAİL (1851 – 1914)
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Sokağın Sesi

Sokağın Sesi

SOKAK RÖPORTAJI
Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafından her yıl 10-16 Mayıs
tarihleri arası Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. TUİK verilerine göre
Türkiye’de yaklaşık 5 milyon engelli bulunuyor. Peki eğitim, ulaşım,
sağlık ve çalışma hayatında türlü zorluklarla mücadele etmeye çalışan
engelli vatandaşlarımızla ne kadar empati yapabiliyoruz?
Sokağa çıktık ve Çekmeköy halkına sorduk:

ALİ RIZA YILMAZ – 62 Yaşında
Yarın ne olacağımızın garantisi yok. Mühim olan engelli insanlara değer vermektir. Herkesin ‘’Ben de bir gün engelli hale
gelebilirim’’ diyerek duyarlı davranması gerekiyor. Bu insanlara
yönelik yapılan çalışmalara ağırlık verilmesi çok mühim. Engelli
insanlarımız kendilerinden utanabiliyor, bakışlardan çekinebiliyor; bazıları eve hapsolmuş durumda. Eğitim şart. Eğitim
olmadan bu alanda hiçbir mesafe alamayız.

Kendinizi hiç engellilerin yerine koydunuz mu?
Toplumda engellilere yönelik bir
duyarsızlaşma var mı?

DAMLA AYDIN- 20 Yaşında
HİKMET İSKENDER – 53 Yaşında
Toplumumuzda engelli insanlarımıza biraz hor
davranıldığını düşünüyorum. Televizyonda engellilerin yaşadığı sıkıntılara yönelik yapılan haberler empati
yapabilmemizi sağlıyor. Hiçbirimizin ne olacağının
garantisi yok. Her alanda karşımıza çıkan şiddet durumunun engellilere de yöneltildiğini görüyoruz mesela.
Bir duyarsızlaşma olduğunu inkar edemeyiz. Toplumsal
bilinçlenme ancak eğitimle sağlanabilir.

Her gün sokakta engellilerle karşılaşıyorum. Üzülmemek gerekiyor belki ama insanın maneviyatı yüksek olunca çok daha fazla
etkileniyor. Otobüste, oturan engelli yolcuların diğer yolcular
tarafından kaldırılmaya çalışıldığına tanık oluyorum ya da
tekerlekli sandalye ile otobüse binmeye çalışan kişilere hiç
yardım edilmediğini görüyorum. Yine kaldırıma araç park
edilmesi durumu çok sık yaşanıyor. İnsanların bilinçlenmesi
için kampanyalar düzenlenmesi lazım. Ama bu tür kampanyaların
süreklilik arz etmesi lazım ki insanlarda farkındalık oluşsun.

BAHATTİN GÜVERCİN – 52 Yaşında
Hayat öyle bir şey ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli
insanlara ne olursa olsun her konuda yardımcı olmamız lazım. Onları kendimiz gibi görmeliyiz. Bu
ülkede engelli olmak çok zor. Gerçekten müşkül
şartlar altında yaşamaya çalışıyorlar. Vesait
noktasında çok sıkıntı çektiklerine şahit oluyorum
engellilerin. Birçok bölgede engelli rampa araçları
bulunmuyor. Her zaman kendime şunu söylemişimdir:
Kendimi onlar gibi görüyorum.

ZEKİ ŞİMŞEK – 51 Yaşında
Bir işletmede şef garson olarak çalışıyorum. İşim
gereği engelli insanlarla karşılaşıyorum. Her engelliye saygı ve sevgiyle yaklaşıyorum. Engelli vatandaşlarımıza yardım etmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin boynunun borcu. Biz duygusal
bir milletiz. Herkesi de duyarlı olmaya çağırıyorum.

ŞAZİYE KARAHAN – 45 Yaşında
MELEK EMRE – 73 Yaşında

161

160

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Kendimi sürekli engellilerin yerine koyuyor ve çok
üzülüyorum. Ben toplumun duyarsızlaştığını düşünmüyorum. En azından kendim olabildiğince bilinçli, merhametli
hareket etmeye çalışıyorum. Eğer toplumun genelinde bir
yanılgı varsa da sevgi, saygı, şefkat ve birlik-beraberlik ile
bunun önüne geçilebilir.

Engelli insanları çok iyi anlamama sebep olan bir olay yaşadım.
Bacağımdan ameliyat oldum. Kemik nakli olduğum için 6 ay
boyunca yattım. Ayağa kalkabildiğimde de koltuk değneği
kullanmak zorunda kaldım. Kendi aracımız olmadığı
için hastaneye kontrole giderken koltuk değnekleriyle
otobüse binmek zorunda kalıyordum fakat yer vermiyorlardı. Akbil bastığı için küçücük çocuğunu yerinden
kaldırmayan ebeveynlerle karşılaştım. O dönem engelli
insanların yaşadığı sıkıntıları çok iyi anladım ve engelli insanlara
daha çok yardımcı olmaya başladım.

Sokağın Sesi

Sinema

VİZYONDAKİLER
DURSUN ONCU – 54 Yaşında
Başımıza ne zaman ne geleceğini bilemeyiz. Engellilerin yerine kendimizi koymamız lazım. Ama bakıyorum,
kaldırımlara araba park edebiliyoruz hala. Çok sayıda
engelli vatandaşımız olmasına rağmen birçoğu dışarı
çıkmıyor. Yeterince yardımcı olmuyoruz demek ki. Bu da
duyarsızlıktan kaynaklanıyor. Ancak eğitimle bu cehaletin
önüne geçebiliriz.

YURDAGÜL KAYA – 44 Yaşında
Engelliler için çok engel var. Sokaklarda rahatça
dolaşmaları için yeterli altyapı yok. Öncelikle fiziki
şartların oluşturulması lazım. İnsanımızda da bir
duyarsızlaşma söz konusu elbette. Çünkü ‘’Ben
de bir gün engelli olabilirim’’ diye düşünmüyorlar.

RAMPAGE: BÜYÜK
YIKIM
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular:
Naomie Harris, Dwayne
Johnson, Malin Akerman,
Joe Manganiello, Jeffrey
Dean Morgan
Tür: Macera
Vizyon Tarihi: 13.04.2018

MUHTEŞEM KADIN
Yönetmen:
Sebastian Lelio
Oyuncular:
Luis Gnecco, Daniela
Vega, Francisco Rayes
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 13.04.2018

TAŞ DEVRİ FİRARDA
Yönetmen: Nick Park
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
13.04.2018

GİZEMLİ EV
Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig
Oyuncular:
Angus Sampson, Helen
Mirren, Jason Clarke
Tür: Korku
Vizyon Tarihi:
20.04.2018

SUÇLULAR ŞEHRİ
Yönetmen:
Christian Gudegast
Oyuncular: 50 Cent,
Pablo Schreiber, Gerard
Butler
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
20.04.2018

YILDIZLAR ASLA ÖLMEZ
Yönetmen:
Paul McGuigan
Oyuncular:
Annette Bening, Julie
Walters, Jamie Bell
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 27.04.2018

AŞKIN GÖREN
GÖZLERE İHTİYACI YOK

YIKILMIŞ KRALLIK
Yönetmen: J. A. Bayona
Oyuncular: Jeff Goldblum, Bryce Dallas
Howard, Chris Pratt
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
08.06.2018

SIDDIK KURT – 77 Yaşında
Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar
yapmak devletin öncelikli işleri arasında
olmalıdır. Evvela engelliler için fiziki şartların
temin edilmesi lazım. Benim çevremde
engelli biri yok. Sokakta da pek görmedim.
Allah hepsinin yardımcısı olsun.

MÜJGAN GÖKBÜZOĞLU – 49 Yaşında
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Yönetmen:
Onur Ünlü
Oyuncular:
Demet Evgar, Fatih
Artman, Hare Sürel
Tür: Polisiye
Vizyon Tarihi:
11.05.2018
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Aşırı duygusal bir insanım. Engelli insanlarla empati yapıyorum tabi ki. Çok üzülüyorum. İnsanlarda
artık merhamet duygusu kalmamasına bağlıyorum insanlardaki bu duyarsızlaşmayı. Televizyon
ekranlarında engellilere yönelik yayın yapan, bilinç
uyanmasını sağlayan programlar var. O programları
yapanlara çok teşekkür ediyorum.

Köşe Yazısı

Zeliş’in Mutfağı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Çikolatalı Mini Cheesecake

Yapılışı:

Yarım kilogram
deniz börülcesi,
sosu için yarım
limon suyu, yarım
çay bardağı
zeytinyağı,
2 diş sarımsak.

Kolay yapımıyla soframızı
renklendiren deniz börülcesini
öncelikle bol su ile yıkıyoruz.
Temizledikten sonra 15 dakika
kaynattığımız börülcelerimizi
kılçıklarından çekerek tek tek
ayırıyoruz. Limon suyu, zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı
karıştırarak börülcemizin üzerinde gezdiriyoruz. Afiyet olsun.

Zeytinyağlı Portakallı Enginar
Malzemeler:
4 adet enginar, 2 adet havuç, 2 adet patates, 1 çay
bardağı bezelye, yarım çay kaşığı toz şeker, yarım
çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı portakal suyu, 1 diş
sarımsak, yarım su bardağı zeytinyağı, 50 gr arpacık
soğan, 2 damla limon suyu.
Yapılışı:
Küp küp doğradığınız havuç, arpacık soğan ve sarımsağı yarım çay bardağı zeytinyağı ile kavurup üzerini

geçecek kadar su ilave edin. Kaynayan suya şeker,
tuz, limon ve portakal suyunu ekleyip üzerine enginarları yerleştirin. Üstü kapalı olarak yüksek ateşte
enginarları pişirin. Yumuşayan enginarların üzerine
küp şeklindeki patatesi ve bezelyeleri ekleyerek patatesler yumuşayıncaya kadar yemeği yüksek ateşte
pişirmeye devam edin. Tüm malzemeleri yumuşayan
yemeğimizin üzerinde yarım çay bardağı zeytinyağını
gezdirin ve soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun…
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Harcı İçin Malzemeler:
1 su bardağı krema, 1 su bardağı labne peyniri, yarım
su bardağı pudra şekeri, 1 limonun rendelenmiş kabuğu, 1,5 yemek kaşığı limon suyu. Üzeri için 100 gr
kuvertür çikolata.

Yapılışı:
Ufalanmış bisküvileri erimiş tereyağıyla karıştırın.
Yağlanmış muffin kalıplarına bisküvili tabanı paylaştırın, 20 dakika kadar buz dolabında bekletin.
Çikolata ve krema hariç tüm malzemeleri bir kap
içerisinde karıştırın. Çırparak kabarttığınız kremayı
karışıma ekleyip yavaşça spatula yardımı ile karıştırın.
Dinlenen tabanın üzerine harçtan ilave edin ve
buzdolabında en az 3 saat dinlendirin. Son olarak
çikolatayı eriterek cheesecakelerin üzerine ekleyin.
Afiyet olsun.

Malzemeler:
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Tabanı İçin Malzemeler:
1 paket yulaflı bisküvi, 50 gr eritilmiş tereyağı.

Deniz Börülcesi Mezesi

Bulmaca

Sudoku
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8
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12
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13

14

Bulmaca
15

16

17

1. Geometri.
2. İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygu-

Bir önceki sayının yanıtları:

yazılı yayınların bütünü.

11. Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli
leke veya kabartı.

3. Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını

12. Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey

4. Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin,

alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle
belirlenip plana bağlanması işi.

5. Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen
herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme,
fedakârlık.

6. Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan birinin
altı, öbürünün beş gelmesi.
7. Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî,
aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı.
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8. Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.
9. Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla

oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin
direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket
ettiren kumaş veya şeritlerin tümü.

13. İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu
3 4alarak
6 9

8 5 2 7 1

abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve5güldürücü
2 8 1 7 6 3 9 4
resim.

7 9 1 3 2
1
4
5
asılan ve üzerine oturulup sallanılan eğlence
4 aracı.
7 9 2 6
8
5 3 4 9
17. Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin
1 6 2 5 3
tümü ve bu nesnelerin serildiği yer.

14. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik,
9 8 belgi.
7 6
15. Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.
6 3 5 8
2 bir
1 yere
4 7
16. İki ucundan iki iple veya zincirle yüksek

18. Uyarma, dikkat çekme, uyarı.
19. Güldürü.
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10. Basın. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan

lanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik
olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere.
içine alan süre, güz, hazan, bağ bozumu.
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yapılan konuşma.

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

