Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,
Özenle hazırladığımız dergimizin 46. sayısını çıkarmış olmanın haklı gururunu
yaşarken zamanın da geri döndürülemeyecek hızda akışına tanıklık ediyoruz.
Bizler zamanı ancak sanata, edebiyata, kültüre vermiş olduğumuz kalıcı
eserlerle doldurup değerlendirebileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle hayatımızın
her alanında estetik dokunuşlar ve duyuşlarla sanata dair ortaya koyduğumuz
eserleri kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.
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Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,
2009 yılında kurulan ilçemizi İstanbul’da ve tüm Türkiye’de cazibe merkezi
haline getirmek için kültürü, sanatı, edebiyatı, geleneği ve tarihiyle bir bütün
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haline getirip görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda tarih ve kültürün,
devamlılığı sağlandığı müddetçe nesilden nesle aktarılabileceğine inanıyoruz.
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Bu maksatla ulusal ve uluslararası birçok organizasyon gerçekleştirerek kültür,
sanat ve edebiyata katkı sağlamak; bu vesileyle ilçemizin de marka değerini
daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bizler
biliyoruz ki artık markalar gibi ülkeler, şehirler ve ilçeler de yarış halinde. Tüm
gayretimiz bu yarışın içerisinde yer alan ilçemizin imajını yükseltmek ve kültür-
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sanat çalışmalarıyla adından söz ettiren bir belediye olmak için…

/cekmekoybele

diyesi
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Sevgili Okurlar,
Bu kültür sanat çalışmalarımızın yanı sıra ilçemizin alt ve üst yapısına
yapmış olduğumuz çalışmalarımızla ilçemize yakışır, kaliteli bir kimlik

ekmekoybeledi

yesi

kazandırmaya çalışıyoruz. Dönüşen ilçe olarak ilçemizin ihtiyaçlarını daha iyi
anlamak, anlamlandırmak ve yeni çözümler üretmek için çalışmalarımıza hız

www.cekmek

oybelediyesi.t

v

kazandırıyoruz.
Bu vesileyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimize ve kıymetli
öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
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ASIL MESELE KARARLI DURABİLMEKTİR!
ABD sana dostum diyorsa iki kez
düşünmelisin!
Özellikle Başkan Trump’ın dostum dediği ülkelere bile sergilemiş olduğu tehditkâr yaklaşımın,
uluslararası
sistemi
dejenere ederek müttefiklik anlayışını zedelediğine şahit
oluyoruz.

Ülkemiz, buradaki net pozisyonu
sayesinde, hem içten hem de
dıştan gelmesi muhtemel başta
ekonomik saldırılar olmak üzere
her türden saldırıları göğüsleyebilmekte ve milletin menfaatlerini gözeten ustaca siyaseti
başarıyla yürütebilmektedir. Bu
durum ABD ile ilişkilerde havlu atmak anlamına gelmiyor elbette.
Fakat Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, Trump’a; “Ey
ABD! Tek taraflı ve sadece kendini düşünen tavrın ilelebet sürdürülebilir değil; bir

Tarihi bin yıllara varan bu ülkenin
insanları bu zamana kadar bir
başkasının boyunduruğu altında
yaşamamış ve yaşamayı da reddetmiştir. Günümüzde de ülkemiz kendi uluslararası dış politika
stratejisine sahip ve kendi kendine yeten bağımsız bir ülkedir.
Üç beş çapulcuya Çanakkale’de,
Adana’da,
Kahramanmaraş’ta,
Diyarbakır’da Erzurum’da, Sivas’ta yani ülkemizin bir karışlık
yerinde bile yol vermeyen bu
millet, 15 Temmuz’da tüm cihana yeniden son noktayı koydu
ve bizim birbirimize yeteceğimizi
kanıtladı. Öyle dolarla veya başka bir argümanla bu ülkenin diz
çökmeyeceğini sanırım anladı
herkes.
Bugün milletimize düşen en
büyük görev her zamankinden
daha azimli bir şekilde devletinin yanında dimdik durabilecek
kararlılığı gösterebilmektir. Allah
bu millete ve devletimize zeval
vermesin.
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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.

Kendimizi anlamaya, tanımaya ve düzeltmeye daha çok çaba
sarfedeceğimizi umduğumuz bir sezona daha başlarken bu
ay dergimizde kimleri ağırladık, hangi konuları işledik, gelin
bir göz atalım.
Sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız, halkın güvenini
kazanmış bir kimyager ve akademisyen İbrahim Saraçoğlu,
sesi ve besteleriyle milyonlara hitap eden Hakan Altun, akademik değerlendirmeleri ile öğrencilere ve velilere rehberlik
eden Bonus Hoca lakabıyla tanıdığımız Süleyman Beledioğlu,
perakende giyim sektörünün öncü firmalarından Gencallar’ın
Genel Müdürü Ahmed Gencal ve Türkiye Yazarlar Birliği
Başkanı Mahmut Bıyıklı ile yaptığımız keyifli söyleşiler sizlere
eşlik ediyor bu ay. Okulların açıldığı eylül ayında başta İlçe
Milli Eğitim Müdürü’müz Ahmet Aktaş olmak üzere, Çekmeköy ‘deki bazı okul müdürleri aile ve öğrencilere altın
niteliğinde tavsiyelerde bulundu. Bunun yanında okula alışma
konularıyla rehber öğretmen Nuran Tufan ve klinik psikolog
Leyla Arslan’ın yazıları bilhassa velilerin oldukça istifade edebilecekleri nitelikte. Kıymetli profesörlerimizden Pınar Tınaz
“Başarıya Ulaşmak İçin Altın Kurallar”, Prof. Dr. Murat Aksu ise
“Doğru Bilinen Yanlışlar”ı sizler için yazdı.
Yeni eğitim-öğretim döneminin yalnızca öğrenciler için değil,
tüm Türkiye için güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum.

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

@cekmekoy2023
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Mesele bu ülkenin insanının
menfaati olunca da haliyle Trump
hoşlanmıyor bu durumdan. İki
senedir ne FETÖ meselesinde ne
de PKK/YPG meselesinde Türkiye’nin güvenlik önceliklerine
göre hareket etmeyen Trump’ın
şimdi ülkemize yönelik yaptırımları müttefiklik anlayışıyla açıklanabilir bir durum değil haliyle. Bu
durum bile başlı başına, uluslararası ilişkilerde yepyeni bir döneme geçtiğimizin göstergesidir.

Trump, sadece Türkiye’ye değil,
Avrupa Birliği’ne ve kendisine
hasım olarak gördüğü Rusya, Çin,
Venezüella ve İran gibi birçok
ülkeye karşı da bu yaklaşımı sergiliyor. İşte bu durum, yeni bir
dünya düzeninin tuğlalarının
örüldüğünü gösteriyor bize.

an önce siyasal düzlemde kendine çekidüzen ver” mesajı vermektedir aslında.

Bir yaz tatilini daha noktaladık. Kimimiz tatile çıktı, kimi memleketini ziyarete gitti, kimi yaşadığı şehirden hiç ayrılamadı.
Ne yaparsak yapalım aklımızda hep sakin bir yere gidip
kafa dinleme düşüncesi var. Aslında her şeyden önce kendi
içimize yolculuk yapmak ve tefekkür etmek gerekiyor. Çünkü
hepimiz, bize biçilen rolleri ya da bizim kendimize biçtiğimiz
rolleri oynuyoruz. Benliğimizi, karakterimizi, belki de kalbimizi bir kenara koyuveriyoruz modern hayatın koşuşturmacasına ayak uydurma telaşı içerisinde… Meşhur bir Kızılderili
hikayesinde geçtiği gibi “Öyle hızlı gidiyoruz ki, ruhlarımız
geride kalıyor.” Oysa derdimiz teknoloji çağının hızını, hazzını
yakalamak değil, kendi hakikatimizi bulmak, ruhumuzu beslemek olmalı. İnsanın içsel bir yolculuğa çıkması için kıtalar
aşması ya da şehir değiştirmesi gerekmiyor. Yalnızca istemesi
yeterli.
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Ülkemiz açısından asıl meselenin
Rahip Brunson olmadığını sağır
sultan bile biliyor. Asıl mesele,
Türkiye’nin kendi vatandaşlarının
menfaatini ve dış güvenliğini ön planda tutan bir yaklaşım
gösteriyor olmasıdır.

Durum böyle olunca Türkiye,
Trump yönetiminin son birkaç
yıldaki sorumsuz tavrı nedeniyle
yeni müttefikler arama aşamasına gelmiştir.
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Bonus Hoca’yı Dinle
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Süleyman Beledioğlu

86

5

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

OKUL SENDROMU
“Hangi okulu tercih etsek, öğretmenini sevecek mi, okul
hijyeni nasıl, diğer çocuklarla uyum sağlayabilecek mi,
ne öğretecekler, uyutacaklar mı, yemek yiyecek mi, arkadaşları onu döver mi, oyun oynamayı başarabilir mi,
yemeğini yiyebilir mi, tuvaletini kendi yapamazsa ne
olur?” gibi sorular çoğu ebeveynin kafasını yormaya ve
anne babaları türlü arayışlara sürüklemeye devam ediyor.
Klinik Psikolog Leyla Arslan
Çocuk ve Ergen
Psikiyatri Uzmanı

Bu soruların yanıtlarını bilmemek aileleri ürkütüyor. Eğer aile bu tür
sorunlarla çocuğun baş edebileceğine dair bir güven taşımıyorsa, hem çocuk hem aile çocuğun okula gitmesine hazır değil
demektir. Eğer çocuk öz bakımını yapıyor, uyku ve yemek
saatleri evde düzenli ve ev dışında da yakın akrabalarında
kalmayı daha önce denemiş ise henüz korkuyu bilecek
yaşta olmadığı için okul ona eğlenceli gelecek ve aileden
sorunsuz ayrılabilecektir.

Sendromun kaynağı
büyükler mi?
Okul sendromu çocuktan değil ailelerden kaynaklanıyor.
Aile, çocuğun okulda zarar göreceği, kaybolacağı gibi
korkuları yaşıyorsa, çocuk bu duyguları alır ve bir daha eve
dönmeyeceğine dair kaygı geliştirir. Çocuk böyle bir kaygı
geliştirirse anne ve babasını okulun kapısında bekletir. Bu da
çocuğun öğretmeni ve arkadaşları ile kurması gereken duygusal
bağı geciktirir. Bu durum diğer öğrencileri de olumsuz etkiler.

Bazen okulu
değiştirmek gerekebilir!

• Çocuğu götürmeden önce okulu ve öğretmenini tanıyın ve bilgi
sahibi olun.
• Çocuğu okula götürürken
orada neler yaşayacağına dair

Okula başlama sendromundan
bahsetmek için çocuğun fiziksel
bir rahatsızlığı olmadığı halde
karın ağrısı, bulantı, kusma,
uyku düzeninde bozukluk, isteksizlik, alınganlık,
sinirlilik halinin görülmesi gerekir. Bu durum
bazen çok şiddetli ise
çocuğu okula vermekte ısrar etmemek, okulu
değiştirmek gerekebilir. Ancak
okuldan alma
sebebi çocuktaki bu
davranış değişikliklerine bağlanmamalı ki
çocuk böyle davranırsa
okula gitmeyeceğini
öğrenmesin.

Okul
Sendromunu
Aşmak İçin
12 Öneri
• Eve en yakın okul tercih
edilmeli.

çok açıklama yapılmamalı. Bu
çocuğun kaygı düzeyini artırır. Kısaca “Öğretmenin ve arkadaşların
olacak” denilmeli.
• “Biz seni, sen izin verene kadar
bahçede bekleyeceğiz, alışın-

ca bize gitmemizi söylersin”,
“Biz yine seni almaya geleceğiz,
biz seni hiçbir yerde, okulda da
sürekli bırakmayız” gibi açıklamalar yapılmalı.
• “Sınıfta oturamayız, okul kurallarına uymaz” denilmeli.
• Sakin ve rahat görünülmeli. Bu
çocuğu da olumlu etkiler.
• İlk günlerde okulda biraz
kalıp “bugün bu kadar”
denilmeli ve bu süre yavaş
yavaş artırılmalı.
• Okula gitmezse, evde
kalma seçeneği sunulmamalı.
• Kardeşi doğacaksa,
doğumdan 6 ay önce
okula alıştırılmalı.
Böylece kardeşinin
annesini alacağı tehdidi yaşamaz.
• Mümkünse bir gün
anne, bir gün baba
sırayla çocuğu okuldan
almalı.
• Çocukların okula gitmek istememesinin altında
yatan neden araştırılmalı.
Bunlar,: arkadaşlarıyla sorun
yaşaması, kıyafetiyle alay edilmesi,
öğretmeninin davranışı, yemekleri
sevmeme, uyku istememe vb.
olabilir.
• Okul sendromu yaşayan çocukla duyguları konuşulmalı, ikna
edilmeye çalışılmalı ve gerekirse
bir uzmandan yardım alınmalı.
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Okulun ilk günü her çocuk sorun yaşar. Bir hafta içinde bu durumun değişmemesi halinde bir sorun olduğunu söyleyebiliriz.
Eğer bir ay geçtiği halde çocuk, okula isteksiz gidiyor, ağlıyor,
her şeye sinirleniyor, yemek yemiyor, ağrı, bulantı, kusma gibi
şikâyetler artıyorsa yardım almanın zamanı geldi demektir.
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Hangi durumda yardım şart?

Köşe Yazısı

Haber

Çekmeköy Belediyesi’nin açtığı yaz
spor okullarında binlerce çocuk hem
eğlendi hem de çeşitli sporlarla ilgili
deneyim kazandı.
Jimnastik, futbol, basketbol, tekwondo, atletizim,
okçuluk, tenis ve voleybol gibi çeşitli spor
dallarının yer aldığı
yaz spor okullarında
binlerce Çekmeköylü
Çocuk profesyonel

eğitmenler eşliğinde deneyim kazandı. 7- 14 yaş arası
çocukların faydalandığı spor okullarının yanı sıra 3
farklı noktada kurulan yüzme havuzlarında da çocuklar doyasıya eğlendiler.
Yaz aylarında tatile
gidemeyen Çekmeköylü çocuklara unutulmaz bir
yaz yaşattıklarını
belirten Çekmeköy
Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz
“Spor okullarımız
ve yüzme kurs-

Çekmeköylü Çocuklar

Spor Okullarında

9

8

larımızda çocuklarımız doyasıya
eğlendi. Her yıl
düzenli olarak
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimize
katılım artarak
devam etti. Bu yıl
katılamayanlar
üzülmesinler, inşallah önümüzdeki yıllarda da bu
tarz etkinlikler
gerçekleştireceğiz” dedi.
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DOYASIYA EĞLENDİ

Kültür Sanat

Köşe Yazısı

üzere üç ayrı müzeyi bulundurmasıdır. Bu müze içerisinde yaklaşık
1 milyona yakın eser bulunmaktadır.
Yaz aylarında sabah 09.00’da açılan
müze akşam 19.00’da ziyaretçilerine kapısını kapatırken kış aylarında ise bu süre akşam 17.00’ye kadar düşmektedir. Hemen hemen
her müzede olduğu gibi İstanbul
Arkeoloji Müzesi’nin tatil günü de
pazartesidir. Müzenin giriş ücret ise
20 TL’dir. Gezmeyi seven, tarihle,
kültürel faaliyetlerle iç içe olanlara
bizim tavsiyemiz müze kart çıkarmaları yönünde olacaktır. Müze kart
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlı yaklaşık 300 adet müze ve
ören yerlerini gezebilirsiniz. Tarihe
yolculuk yapmanın keyfine doyasıya
varabilirsiniz. Bu kart aynı zamanda
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı
olmayan birçok tarihi mekânda da
giriş ücretinde indirimlerden yararlanmanızı sağlamaktadır. İstanbul
Arkeoloji Müzeleri’ni bir gün içinde
tam anlamıyla gezmek istiyorsanız
erken saatlerde yola çıkmanızı tav-

siye derim. Çünkü müze üç ana
bölümden oluşmakta ve her bölüm
içerisinde birbirinden değerli tarihi
eserler barındırmaktadır.

KLASİK
ARKEOLOJİ
BİRİMİ
1887 ve 1888 yılları arasında arkeolog, ressam ve müzeci Osman
Hamdi Bey tarafından yapılan ve
dönemin en büyük keşfi olarak kabul edilen, Sidon (Sayda Lübnan)
Kral Nekropolü kazısından İstanbul’a getirilen, aralarında İskender
Lahti, üzerinde Makedonya Kralı
Büyük İskender’in betiminin yer alması nedeni ile bu adı taşır. Likya
Lahti, Tabnit Lahti gibi kapasitesi ve
önemi büyük eserlerin sergilenebilmesi için yeni bir müze binasına
ihtiyaç duyulmuştur. Osman Hamdi
Bey’in isteği üzerine Çinili Köşk’ün
karşısına dönemin ünlü mimari Al-

exandre Vallaury tarafından inşa
edilen ve Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) olarak kurulan
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 13 Haziran 1891’de ziyarete açılmıştır.
Müzenin ziyarete açıldığı 13 Haziran
günü hâlen ülkemizde müzeciler
günü olarak kutlanmaktadır. Söz
konusu müze binasına, 1903 yılında
sol ve 1907 yılında ise sağ kanadın
eklenmesi ile bugünkü ana müze
binası oluşturulmuştur. Ana müze
binasının güneydoğu bitişiğine,
yeni sergi salonlarına duyulan ihtiyaç nedeni ile 1969-1983 yılları
arasında çeşitli ilaveler yapılmış
ve bu bölüm Ek bina (yeni bina)
olarak adlandırılmıştır. Türkiye’nin ilk
müzesi olma özelliğinin yanı sıra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada,
dönemi itibarı ile müze olarak inşa
edilmiş ilk 8-10 müze binası arasında yer almasıyla da büyük önem ve
ayrıcalığa sahiptir. Çeşitli kültürlere
sahip bir milyonu aşkın eseriyle
bugün de dünyanın en büyük müzeleri arasında seçkin yerini korumakta olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 1993 yılında Avrupa’da yılın
müzesi seçilerek “Avrupa Konseyi
Müze Ödülü’’nü almıştır.

1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi (Güzel Sanatlar Akademisi)
olarak Osman Hamdi Bey tarafından
Alexandre Vallaury’e yaptırılmış ve
uzun süre okul olarak kullanılmıştır.
Akademi’nin Cağaloğlu’na taşınmasının ardından Halil Ethem Bey
tarafından, Yakın Doğu ülkelerinin
eski kültür belgelerinin sergilenmesi
amacı ile 1917-1919 yıllarında müze
hâline getirilmiştir. Müze; Anadolu,
Mezopotamya, Mısır ve Arabistan
yarımadası eserleri olmak üzere 4
ana koleksiyondan oluşmaktadır.
Anadolu ve Mezopotamya Yunan
öncesi, Mısır ve Arabistan yarımadası
eserleri ise İslam öncesi dönemleri
içermektedir. Müzede günümüze
kadar çeşitli sergileme ve onarımlar
gerçekleştirilmiş olup, çağdaş sergileme teknikleri kullanılarak yapılan
son teşhir çalışmalarında eğitici olmak ve insanoğlunun tarih içinde
gerçekleştirdiği kültürel atılımları
insan elinden çıkmış kültür belgeleriyle anlatmak amaçlanmıştır. Anlatım bölgesel bir sınıflama içinde
yapılmış, Arabistan yarımadası,
Mısır, Mezopotamya ve Anadolu
kültürleri ayrı ayrı tarihi gelişimleri
içinde sunulmuştur. Yeni sergi 8 Eylül 2000 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)
dönemini
anlatan
kaynaklarda
Çinili Köşk hakkında geniş bilgiye rastlanmamakla birlikte 1472
yılında Sarayburnu’ndaki korulukta
ve Topkapı Sarayı'nı saran surların
içinde yaptırıldığı bilinmektedir. Yapı
Selçuklu etkisinde yapılmış Osmanlı sivil mimarisinin İstanbul’daki tek
örneğidir. Çinili Köşk 1880 yılında
imparatorluk Müzesi (Müze-i Hümayun) olarak arkeoloji ve İslam
eserlerinin sergilenmesi için kullanılmıştır. 1939 yılında Topkapı
Sarayı Müzesi’ne devredilen binanın
içindeki eserler çeşitli müzelere
dağıtılmış ve müze olarak işlevini
yitirmiştir. 1953 yılında İstanbul’un
500. fetih yılında onarılan bina Fatih Müzesi adıyla ziyarete açılmıştır.
Daha sonra Türk İslam ve Osmanlı çini ve seramik eserlerinin sergilendiği bir müze hâline getirilmiştir. 1981 yılında İstanbul Arkeoloji
Müzelerine bağlanan Çinili Köşk’te
Türklerin geliştirdiği bir sanat kolu
olarak büyük değer taşıyan Selçuklu ve Osmanlı çini ve seramiklerinin
eşsiz örnekleri sergilenmeye devam
ediyor. Çeşitli tarihlerde onarım
görmüş olan yapı, restorasyon
çalışmalarının
tamamlanmasıyla
10.06.2005 tarihinde yeni teşhiriyle
ziyarete açılmıştır.

Açık Fikir Platformu Abdülmelik VARICI- Muhammed KARADOĞAN
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İstanbul, özellikle tarihi yarımada ya
da diğer tabiriyle Suriçi; Eminönü,
Sirkeci ve çevresi, Topkapı Sarayı
ve çevresi, Ayasofya, Sultanahmet
Camii ve çevresi, Divan Yolu'ndan
Beyazıt'a giden güzergâh, Beyazıt,
Kapalı Çarşı ve çevresini kapsayan
bu bölümde kafanızı ne tarafa çevirirseniz çevirin sizi bir tarihi yapı
karşılıyor... Bu yapılardan bir tanesi
olan İstanbul Arkeoloji Müzelerini
ziyaret etmek istedik. Aslında bina
çok merkezi bir yerde olmasına
rağmen çok fazla kişinin bilmediği
belki de farkında olmadan önünden geçip gittiği bir konuma sahip.
Sultanahmet semtinde, Gülhane
Parkı'ndan içeriye girdiğiniz zaman
sağ tarafa döndüğünüzde Topkapı
Sarayı’na çıkan Osman Hamdi Bey
yokuşunda yer alan müze tarihi
konumuyla ziyaretçilerini bekliyor.
İsmindeki “MÜZELERİ” ibaresi sizi
yanıltmasın burada sadece bir tane
müze var. Bu ismin çoğul olarak kullanılmasının nedeni, idaresi altında
Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri
Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak

ESKİ ŞARK
ESERLERİ MÜZESİ
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İSTANBUL
ARKEOLOJİ
MÜZELERİ

ÇİNİLİ KÖŞK
MÜZESİ
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PROF. DR. İBRAHİM
ADNAN SARAÇOĞLU
Araştırmaları ve projeleriyle Türkiye’de birçok ilke imza
atan, 2015 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın
Başdanışmanlığı görevini de yürüten kimyager, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan
Saraçoğlu ile alternatif tıp üzerine sohbetimiz...
Bitkilerle ilgili araştırmalarınıza ne zaman
başladınız?
Çocukluğumdan beri bitkilere
karşı bir merak içerisindeyim.
Portakal niye turuncu, limon
niye sarı gibi soruları ilkokuldan
önce sormaya başladım. Hayatım boyunca bitki kimyası
ilgimi çekmiştir. Bitkilerle ilgili
birçok çalışmam bulunmasına rağmen yeni çalışmalara ve
araştırmalarıma hâlâ devam
ediyorum.

Kazandığınız tüm
paranızı araştırmalara
harcadığınızdan bahsetmişsiniz. En çok hangi
konulara yoğunlaşıyorsunuz?
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En çok araştırdığım konular tıbbi bitkiler… Lahana, brokoli, karnabahar gibi kükürt içerikli sebzeler ve ayrıca soğan, sarımsak,
pırasa gibi gruplar tamamen
üzerinde yoğunlaştığım ve her
yönüyle araştırdığım yiyeceklerdir.

Her şeyin doğallığından
yanasınız. Günümüz koşullarında doğal yaşamak ve
doğal beslenmek mümkün
mü?

Büyük şehirlerde yaşıyorsanız
doğal beslenme şansınız çok
zayıf ne yazık ki. Doğal bir
ürün içerisinde katkı barındırmamalıdır. Ülkemizde maalesef
ürünler Anadolu’dan toplanıp
büyük şehirlere gelene kadar
yıpranıyor ve bozuluyor. Büyük
şehirlere ulaşana kadar ürünlerin deforme olmaması için
kimyasal yollara başvuruluyor bu da işin doğallığına aykırı.
Kısacası doğal yaşam, organik beslenme büyük kentlerde
mümkün olmuyor.

Sağlık yönündeki muazzam
gelişmelere rağmen kansere
henüz tam olarak bir çare
bulunabilmiş değil. Sizce
kanserin çözümü alternatif
tıpta mıdır?

Çok sağlıklı, fit ve dinç
görünüyorsunuz. Sizin gibi
sağlıklı ve dinç olabilmek
için okuyucularımıza
“stresten uzak dur, iyi
uyu" gibi klasik tavsiyelerin
dışında neler önerirsiniz?

İnternette sizin çalışmanız
olmayan fakat sizin adınıza
satılan ürünler olabiliyor.
Bu sahtekarlık konusuyla
ilgili engelleme çalışmalarınız oluyor mu? Tüketici
ürünün size ait olduğunu
nasıl anlayabilir?

Konuyla ilgili Çekmeköy2023
okurlarına iki tane kür önerisinde bulunmak istiyorum.
Özellikle vücuttan toksinlerin
atılmasında lahana kürü oldukça faydalı olacaktır. Bir de altı
ayda bir mutlaka en az 15 gün
maydanoz-limon kürü uygulanmalıdır. Çünkü karaciğerin
toksinlerden arındırılmış olması
ve karaciğer yağlanmasının ortadan kaldırılması için bu kür
çok faydalı olacaktır.

Teknoloji ilerledikçe hastalıklar
da artıyor. Çünkü teknolojinin
kullanılması biyolojik uyumluluk dışında kalıyor, bu durum da
hastalıkları tetikliyor. Bu sebeple kanserin çaresinin tabiatın
içerisinde yani doğada olduğuna inanıyorum.

Bugüne kadar savcılıklara 60’ın
üzerinde şikayet dosyası verdik.
Uydu kanallarında ve internet
sitelerinde benim görüntülerimi
paylaşarak ürün satıyorlar. Bunları takip edip şikayet ediyoruz.
Bir de en önemli nokta ürünün
bana ait olduğunu söyleyebilmeleri için üzerinde bana ait
logo olarak ismimin yazıyor olması gerek. Tüketicinin gerçek
ürünlere ulaşabilmesi için

Kanserin
çaresinin
tabiatın
içerisinde
olduğuna
inanıyorum.
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mağazalar açıyoruz, bu sayede karşılarında muhatap
bulabiliyorlar. Ama diğer durumda maalesef muhatap da bulamıyorlar, ürünü aldıkları zaman mağduriyet yaşıyorlar. Orijinal olmayan ürünü geri göndermek
istediklerinde telefonlar yanıt vermiyor ve herhangi bir
adrese ulaşamıyorlar. Tabii ki bizim mağazalarımızda
kişinin karşısında bir muhatabı var ve her zaman istediği ürünle ilgili geniş bilgi alabilir.

Her hastalıkta ilaç kullanma konusuna nasıl
bakıyorsunuz? Örneğin başımız ağrıdığında
veya grip olduğumuzda ilaç kullanmak mı daha
sağlıklı yoksa alternatif tıp tekniklerini uygulamak mı?
Hafif dereceli ve kronik rahatsızlıklarda bitkisel tedavi
muhteşem çözümler getirebiliyor. Tabi bu teknikleri
doğru kişiden öğrenmek gerekir çünkü bitkilerin tedavi amaçlı kullanılmasında bilgisi olmayan, yanlış bilgi
veren, uzman olmayan kişiler de konuyla ilgili görüş
bildirebiliyor maalesef.

İlaca alternatif bir şey ürettiğiniz zaman güvenilirliğinden nasıl emin olabiliyorsunuz? Ürünlerinizin test aşamalarından bahseder misiniz?
Dikkat edecek olursak önerdiğim tüm bitkiler tedavi
amaçlı binlerce yıldır kullanılan bitkilerdir, ayrıca insanların kullandığı sebze ve meyve
türleridir. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir klinik deney yapmaya gerek
yok. Örneğin brokoliyi fibrokistike
veya iyi huylu prostat büyümesine
karşı kullanacağımız zaman “Ya
acaba hastada brokoli dediğimiz
sebze zarar verir mi?” diye düşünmeyiz, herkes brokolinin ne olduğunu biliyor sonuçta. Mühim
olan brokoli burada yardımcı mı
değil mi? İşte bunun için brokolinin kimyasını bilmek
gerek. Mesela nar
suyu iyi bir tan-
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siyon düşürücüdür, nar insan sağlığına zararlı mıdır
diye klinik deney yapmaya gerek yok, tüm dünya nar
suyunu kullanıyor. Nar suyunun kimyasına baktığımızda onun tansiyon düşüren özelliğini görüyorsunuz.
Hatta etkisinin uzun süre olması için düz marulla beraber kullanılması gerekir.

Birçok kadının kabusu kilo verememe. Okuyucularımız için zayıflama kürlerinizden birini
paylaşabilir misiniz?
İnsanlara kilo aldıran şey gıdaların ve tohumların
değişmiş olup katkı maddelerinin kullanılmasıdır. Bu
etkenler metabolizmayı değiştirdiği için çok rahatlıkla
kilo alınabiliyor. Bir insan eğer doğal besleniyorsa kilo
alması mümkün değildir. Zayıflamak isteyen bireylere
yönelik lahana-maydanoz-limon kürünü tavsiye ediyorum.

Zayıflama kürü (beyaz lahana-maydanoz-limon)
Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya, dört adet
iri lahana yaprağını çok fazla parçalamadan (doğramadan) ilave ediniz. Ağzı kapalı olarak üç dakika kaynatınız. Üç dakika tamamlanınca kapağı açarak içerisine yarım demet gövde saplarıyla beraber taze yeşil
maydanozu ilave ediniz ve kaşıkla içeriğin
iyice karışmasını sağlayınız ve tekrar ağzını kapatarak
iki dakika daha kaynatmaya devam ediniz. Toplam
beş dakika tamamlanınca ocağın altını kapatınız
ve ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzüp
suyunu ayırınız. Kaşık yardımıyla lahana ve
maydanozlara biraz bastırarak suyunu bırakmasını sağlayınız. Cam kaba ayırdığınız
haşlama suyunu dilerseniz üçe bölerek
sabah, öğle ve akşam içebilirsiniz. Veya
ikiye bölerek sabah ve akşam içebilirsiniz.
Aç karnına içilmesi çok daha etkilidir. Aç
karnına içmek istemiyorsanız öğünlerden
en erken iki saat sonra içilmelidir. Burada dikkat edilecek bir konu da
her içimden önce iki yemek
kaşığı taze sıkılmış limon

suyu ilave edip, karıştırıp içmektir. Kısaca, süzüp
ayırdığınız lahana-maydanoz suyuna ılıyınca taze
sıkılmış limon suyu ilave etmeyiniz. İçeceğiniz
miktar kadarına iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edilmelidir. Bu kür, günlük olarak
hazırlanmalıdır.
Kürün hazırlama şeklinde yarım demet maydanozdan bahsettim. Demetlerin içeriğindeki
maydanozların sayıları farklı olabilir. Dört adet
büyük yaprak beyaz lahanaya ilave edilecek
maydanoz sayısı yirmi-yirmi beş adettir. Maydanozların gövde saplarıyla beraber kullanılması
gerekmektedir.

Lahana-maydanoz-limon suyu karışım
kürünün uygulaması:

kullanınız. Buradaki uygulamanın bir destekleyici
olduğunu unutmayın. Öncelikle, bilmeniz gereken kullanacağınız bitkiye karşı alerjinizin olup
olmadığıdır. Bu konuda hekiminizin görüşünü
alınız. Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan
şikâyetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgilerle
kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız.

Kadınların belki de en büyük sorunu
kilo ise erkeklerin büyük derdi de saç
dökülmesi. Saç dökülmesini tamamen
durdurmak ve dökülen saçların yeniden
çıkmasını sağlamak mümkün mü?
Saç dökülmesini yavaşlatıcı olarak lavanta kürünü
öneriyorum.

Saç dökülmesine karşı ısırgan ve
lavantalı kür:
Mevsim değişikliğine bağlı olarak insanlarda
saç dökülmesi meydana gelebilmektedir. Saç
dökülmesine karşı kullanabileceğiniz en etkili
bitkiler; ceviz yaprağı, ısırgan ve lavantadır. Belirli
oranlarda karışım haline getirilen bu bitkiler beş
dk. kaynatılarak elde edilen su ile saçlarınızı yıkamanız gerekmektedir.
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şeklindedir. Bu formülün anlamı şudur: Üç defa
yedi gün uygulanır ve her yedi gün tamamlandığında üç gün ara verilir. Toplam uygulama
süresi yirmi bir gündür. Uygulama sürelerine üç
günlük aralar dahil değildir. Bu kürü yılda iki-üç
kez uygulayabilirsiniz. Özellikle bahar aylarına girerken gelişen bahar yorgunluğuna karşı
da mükemmel bir önleyicidir. Kış aylarında
alınan kiloları bahar mevsimine girerken bu kür
sayesinde hem kolaylıkla verebilir, hem de bahar yorgunluğuna bağlı şikâyetleri de yaşamamış
olursunuz.

Not: Hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka
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3x7U+3A
U= 7 gün uygulanır
A= 3 gün ara verilir

Dikkat: Kürümüzün kullanımı tiroid hastaları için
önerilmemektedir.
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Türkiye’de geçtiğimiz yıllara
nazaran antidepresan kullanımı oldukça arttı. Bu konu
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Özellikle gençlerimiz
antidepresan ilaçları yerine ne
kullanabilirler?
Günümüzün insanı büyük şehirlerde stres altında ve sağlıksız
beslenerek ve endişeli bir şekilde
yaşamlarını sürdürüyor. Dolayısıyla bu etkenler kişiyi kolaylıkla
depresyona iletebiliyor. Depresyona karşı sarı kantaron ayrıca
ıspanak-maydanoz-tere kürünü
önerebilirim.

Depresyon döneminde, reseptör
açlığı dediğimiz süreçte hastalar “Ben şifa bulamadım, başa
dönüyorum” şeklinde bir ifade
kullanırlar. Bu noktada kişilere kedi
otu çayını veya sarı kantaron bitkisi

kullanmalarını öneriyorum.
Kaynayan bir su bardağı suda beş
dakika demlenen sarı kantaron
bitkisinin, günde bir defa öğle yemeğinden yarım saat önce içilmesi gerekir. Aynı şekilde kaynayan
bir su bardağı suda beş dakika
demlenen kediotu bitkisinin de
günde bir defa akşam yemeğinden iki saat sonra içilmesi faydalı
olacaktır.

Kür tariflerinizi uygulamak
için aktarlara güvenebilir
miyiz? Ayrıca aktarlar kendi
icatları olan karışımlar tavsiye

edebiliyor. Bu ürünler kullanılmalı mı?
Aktarlara güvenebilir miyiz derken bitkilerin birçok çeşidi var,
maalesef görüyorum ki bu bitkilerin doğru türleri satılmıyor. Bundan dolayı da vatandaş istediği
sonucu alamıyor. Mesela lavantanın 17-18 çeşidi var, ada çayının
birçok çeşidi bulunuyor, çobançantası dediğimiz bitkinin 28’e
yakın değişik türü var. Bunların şifa
gücünden istifade edebilmek için
doğru türünün kullanılması gerek,
bunun için Saraçoğlu mağazaları
açılmıştır.

Kullanacağınız tere ve maydanozun sararmamış olmasına dikkat
ediniz. Sararmış olanları kullanmayınız. Kullanılacak olan bitkiler
maydanoz, ıspanak ve tere otudur.
Sabah (maydanoz + ıspanak)
karışımı uygulanır.
Akşam (tereotu + ıspanak) karışımı
uygulanır.
Saplarıyla birlikte, beş-altı yaprak
ıspanak ve on-on iki tane maydanoz kaynamakta olan yarım litre suya atılır ve ağzı kapalı olarak

lanırken, 3. haftada üç günde bir
uygulanır. Ondan sonraki haftalarda haftada bir olmak üzere iki ay
boyunca uygulanır ve kür tamamlanmış olur. İhtiyaca göre bu kür
altı ayda bir tekrarlanabilir. Her iki
karışım da yemekten yarım saat
önce veya yemekten en az bir saat
sonra içilir.

Not: Hekiminizin verdiği ilaçlar
varsa mutlaka kullanınız. Buradaki
uygulamayı bir destekleyici olarak
kullanınız. Öncelikle, bilmeniz
gereken kullanacağınız bitkiye
karşı alerjinizin olup olmadığıdır.
Bu konuda hekiminizin görüşünü
alınız. Hekime gitmeden ve teşhis
koydurmadan şikâyetiniz ne olur-

sa olsun, bu bilgilerle kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız.
Bu bilgilerin kesinlikle bir hastalığı
teşhis amacı yoktur.

Türkiye’de bitki bilimine
gösterilen ilgi yeterli düzeyde
mi?
Ülkemiz haricinde dünyanın hiçbir
yerinde bitkilerin aşağılandığını
ne gördüm ne duydum. Çer-çöp
diyerek, kocakarı ilacı diyerek bitkileri aşağılayan tek ülkeyiz. Bu
yüzden de bitki bilimi konusunda
oldukça geri kalmış durumdayız.

Yakın vadede gerçekleştirmeyi
planladığınız bir projeniz var
mı?
Tabii ki yeni başladığımız ve yakın
gelecekte başlanacak projelerimiz
bulunuyor. Birincisi tıbbi bitkilerin
ekonomiye kazandırılması, ikincisi
milli ve yerli tohum projesi. Milli ve
yerli tohum projemizle ilgili Sayın
Cumhurbaşkanımızın muhterem
eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin çok ciddi manevi desteği
bulunuyor. Bu proje hali hazırda
başlamış durumda ve birçok ilde
gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin farklı illerinde
milli ve yerli tohumlarımızı toplayarak ekonomiye ve insanımıza
kazandırmayı hedefliyoruz.
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Ayrıca sonbahar aylarında genellikle kadınlar hormon dengesizliği yaşamaktadır. Buna bağlı saç
dökülmesi problemlerinin önüne
geçmek için hormon dengeleyici
olarak önermiş olduğumuz bitki;
testere dişli aslanpençesidir. Bir
bardak suda kaynatılan testere dişli
aslanpençesi 10 dakika demlenir
ve çay olarak tüketilir.

Depresyon ve korkuya (anksiyete) karşı uygulanabilecek
kür:

hafif ateşte üç dakika yavaş yavaş
haşlanır.
Soğumaya
bırakılır.
Soğuduktan sonra suyu içilir. Her
sabah taze olarak hazırlanır. Aynı
günün akşamında ıspanakla tere
karışımı hazırlanır. Kaynamakta
olan yarım litre suyun içerisine beş-altı adet saplarıyla birlikte ıspanak ve dokuz-on tane tere
(saplarıyla beraber) atılır ve ağzı
kapalı olarak hafif ateşte üç dakika haşlanır. Ilıdıktan sonra suyu
içilir. Sabah ve akşam için ayrı ayrı
hazırlanan bu karışımlar bir hafta
boyunca her gün uygulanır. Bir
hafta her gün uygulandıktan sonra 2. haftada iki günde bir uygu-
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İSTANBUL’DA ÇAĞIR GELSİN

İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜMÜZ

“İTAKSİ” DÖNEMİ…

AVENUE ON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Şehir” konseptine milli yazılımla yeni bir vizyon getiren “İTAKSİ”
projesini İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Şehir” konseptine
milli yazılımla yeni bir vizyon getiren “İTAKSİ” projesi,

ASELSAN ve TEMSA ortaklığı ile geliştirilen ve tamamı
yerli ilk elektrikli otobüs olma özelliğini taşıyan Avenue
ON, yakında yollarda olacak.
Türkiye'nin
ilk
elektrikli
otobüsü Hacettepe
Üniversitesi'nde
hizmet vermeye
başlayacak.
ASELSAN
ve
TEMSA ortaklığı
ile geliştirilen ve
tamamı yerli ilk
elektrikli otobüs olma
özelliğini taşıyan Avenue ON, Hacettepe Üniversitesi'nde kampüs öğrencilerine ve çalışanlarına hizmet
verecek.
İlk yerli otobüs hakkında detaylar Hacettepe Üniversitesi tarafından paylaşıldı. Araç, 4-5 Ağustos'ta "Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri"nde öğrencilere
tanıtıldı. Aracın Eylül ayından itibaren hizmete girmesi
planlanmakta.

Teknoloji

Sarı taksilere göre daha yüksek bir
taşıma ücreti alan turkuaz taksiler lüks segmentte geliştirildi.
Daha konforlu bir hizmet sunan
turkuaz taksiler için tarife ücreti ise
taksimetreye yüzde 15’lik bir zam
olarak yansıyor.
Turkuaz taksiler, konforun yanında lüks
markalardan oluşmasıyla da dikkat çekiyor. Volkswagen Passat‘tan Mercedes C serisine kadar aracın bulunduğu D segmenti turkuaz taksilere geçiş henüz
çok yeni olduğu için kendilerine sarı taksi kadar çabuk
ulaşamıyorsunuz.

Sadece 8 dakikada tam şarj olabilecek araç, duraklardaki kısa bekleyişlerde de şarj edilebilme özelliği taşımakta.
Duraklarda yer alan şarj istasyonları sayesinde aracın
gün boyu kesintisiz hizmet vermesi planlanıyor. ASELSAN ve TEMSA'nın ürettiği Avenue ON, böylece toplu
taşımada kullanılan ilk elektrikli araç olma özelliğini
taşıyacak.

SARI TAKSİDE
DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Bu şarta göre taksilerin 5 yıllık kullanım süreleri dolduğu
zaman yenilenirken, taksiler ya turkuaza dönecekler ya
da Uber araçları gibi siyah renkte, lüks araçlar olacaklar.

Toplu ulaşımı ve erişimi genişletme çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel
ulaşımda hayata geçirdiği İTAKSİ hizmetiyle, “Akıllı Şehir” konseptine yerli ve milli bir vizyon getiriyor. İTAKSİ
projesini Haliç Kongre Merkezi’nde basın mensuplarına tanıtan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, projenin
taksilerin yollarda boş dolaşmasını önleyerek zaman
ve enerji tasarrufu sağlayacağını ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracağını söyledi.

BiTaksi'ye getirilen yeni güncelleme sayesinde artık
turkuaz taksi çağırabileceksiniz. Bunun için yapmanız
gerek tek şey ise uygulama üzerinden turkuaz taksi
çağır ikonunu tıklamanız. Aynı UBER'de olduğu gibi
uygulama, size en yakın olan turkuaz taksiye bildirim
göndererek size ulaşmasını sağlayacak.

“İTAKSİ ile vatandaşımızın anında en yakın boş bir taksiye ulaşabilmesini sağlamış oluyoruz. Ülkemiz yılda
60 milyar lira üzerinde enerji ithalatı gerçekleştiriyor.
Yollarda boş gezen araçların sayısını azaltarak hem
enerji tasarrufu sağlayacağız. Hem trafiği rahatlatacağız hem de İstanbul ulaşımını kolay erişilebilir kılacağız. Bu çalışmanın en önemli özelliği yerli ve milli
bir yazılım olmasıdır. Bu ülkemiz açısından çok önemli. “Herkes ölçülebilirliği ve denetlenebilirliği destekliyor. Tüm proje bu sistem üzerinde kurulu olduğundan Taksici esnafı ve Taksiciler Odası da bu çalışmayı
sonuna kadar destekliyorlar” ifadesini kullanan Baraçlı,
“Bu proje hem yolcu güvenliği hem sürücü güvenliği hem de ödeme kolaylığı açısından çok önemli.
Bu sayede taksicilerimiz ve vatandaşlarımız daha rahat ve güvenli seyahat edebilecek. Yolcularımız bir
merkezden hizmet veren kayıtlı taksilere binecek.
Vatandaş ve taksici arasındaki problemleri de bu
projeyle ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.
İTAKSİ’de İstanbulkart ile ödeme imkanı olacağının da
altını çizen Baraçlı, yolcuların taksiye binmeden İBB
NAVİ ile nereye gideceğini belirleyerek ücreti de hesap
edebileceğini söyledi. Bu sayede taksimetredeki
oyalamaların ve buna benzer şikayetlerin
ortadan kalkacağını belirtti.
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Yenileme aşamasında ilk adım hizmete açılan turkuaz
ve siyah taksiler oldu. Bu taksi hizmetleri ile beraber
yolcular için daha konforlu bir deneyim hedeflenmekte. Bu açıdan, siyah ve turkuaz taksilerin yaygınlaşması
adına İTaksi'ye yeni bir güncelleme getirildi.

zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak ve İstanbul kart ile otomatik ödeme imkanı sunacak. İTAKSİ
ile ulaşıma büyük kolaylık, en üst düzeyde güvenlik ve
hizmet kalitesi geliyor.

Hayri Baraçlı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
ilklere imza atmak bizim işimiz. Akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili birçok projemiz var. Bugün de İstanbul ve
Türkiye adına önemli bir proje olan İTAKSİ uygulamasını tanıtıyoruz. Bu sayede kent içi ulaşımda önemli yer işgal eden, taksilerle ilgili çok önemli çalışmayı
gerçekleştirdik. Taksiciler Oda’mız
taksici esnafıyla beraber yaptığımız
çalıştaylarda belirlediğimiz en kullanılabilir projeyi hayata geçiriyoruz.
İlk etapta 4 bin takside uygulanacak
bu çalışmada tüm istek ve arzuları dikkate aldık. Vatandaşımızın
taksi ihtiyacını daha hızlı bir şekilde karşılayabilecek, yollarda boşta
giden taksi sayısını azaltabilecek taksilerin etkin ve verimli
kullanımını ortaya çıkaracak ve şoför
arkadaşlarımızın hizmet kalitesini
artıracak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Taksilerin bir
merkezden takibinin ve kontrolünün
yapılacağı sistemin kalitesinin teknolojik imkanlarla ölçülebilir olmasının
da çok önemli olduğunu dile getiren
Baraçlı, şöyle konuştu:

Eylül 2018

Eylül 2018

UBER ve taksiciler arasındaki gerginlik bir yandan
devam ederken, taksicilerin yenilenmeye gitmesi
konusunda bazı adımlar atılıyor.

Fakat yakında turkuaz ve siyah taksilerin daha da artacağını söylemek mümkün. Çünkü 31 Mayıs 2018’den
itibaren araç ve sahip değişikliği durumunda taksilere
asgari D segmenti şartı getirildi.

İLK ETAPTA 4 BİN TAKSİDE
UYGULANACAK
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ÇEKMEKÖY
YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM
SEZONUNA HAZIR
2018-2019 eğitim-öğretim sezonunun başladığı Eylül ayında öğrenci
ve velilerde büyük bir heyecan söz
konusu. Bu dönemde okula alışma
süreci, sınav heyecanı, verimli ders
çalışma, hedef belirleme, hobi edinme ve arkadaşlık kurma gibi pek çok
önemli konu da gündemde olacak.

Biz de Çekmeköy2023 dergisi olarak
velilerin ve öğrencilerin heyecanına
ortak olan başta Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü’müz Sayın Ahmet Aktaş olmak üzere okul müdürlerimize
mikrofon uzattık ve kıymetli hocalarımızın değerli görüşlerini sizlerle
buluşturmak istedik.

KÜLTÜREL
KALKINMA İÇİN
İŞBİRLİĞİ ŞART

ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

AHMET AKTAŞ

HEDEFİMİZ
ÖĞRENCİLERİMİZ VE
AİLELERİYLE GÜÇLÜ
BİR BAĞ KURMAK
Kıymetli Okurlar,
Hiç şüphesiz ki eğitim yaşamla bağ kurmamızı sağlayan
ve sürekli ilerleyen bir süreçtir.
Dolayısıyla eğitimin her kademesi
de hayatımızın kilometre taşlarından birini oluşturur.
İlköğretim ise öğrencilerin temel bilgi ve becerileri
edinmesinin yanı sıra kendini, yeteneğini keşfettiği bir
süreci ifade eder.
Alemdağ İlköğretim Okulu olarak her öğrencimizin
içindeki yeteneği keşfetmeyi ve onları hedefleri doğrultusunda yönlendirmeyi önemsiyoruz. Birey olmanın
yalnızca tahsil ile değil; akıl, beden ve ruh sağlığını korumaktan geçtiğini biliyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin, değişen dünyadaki modern eğitim anlayışına
ayak uydurabilecek donanımda yetişmeleri için gerekli
akademik faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu noktada öğrencilere düşen, okulu bir zorunluluk olarak değil, kendilerini keşfedecekleri, sosyalleşebilecekleri bir ortam olarak
görmeleridir. Velilerimizden beklentimiz ise çocuklarıyla
ders çalışma üzerinden değil, ebeveyn-çocuk bağı üzerinden bir iletişim kurmalarıdır. Şu unutulmamalıdır ki
çocukların sadece öğrenci rolü yoktur. Zevklerini, hassasiyetlerini, becerilerini fark etmek; başarılarını takdir
etmek öğrencilerin özgüven duygusunu da yükseltecek ve eksik olduğu yönlerini değiştirmeleri konusunda
onları teşvik edecektir. Zira sağlıklı iletişim kurulabilen
bir aile ortamı ruh sağlığı yerinde nesillerin devamı için
elzemdir. Bu cihetle aile-çocuk ilişkisini maddi temellerden ziyade manevi değerler üzerinden inşa etmek
doğabilecek sorunların üstesinden gelme ve çocukların
okula uyum sürecini kolaylaştıracaktır.

ALEMDAĞ İLKOKULU MÜDÜRÜ
Mahir DÖNMEZ

OKULUMUZ
YENİ DÖNEME HAZIR
Sevgili Öğrencilerimiz,
Saygıdeğer Öğretmenlerimiz ve
Velilerimiz,
Yaklaşık 3 ay önce veda ettiğimiz
sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Tüm
okullarımızda olduğu gibi okulumuzda da
sizlere yeni eğitim öğretim yılı için elimizden geldiğince en güzel ortamı hazırlamış durumdayız. Geçmiş
ile karşılaştırdığımızda okulumuzun fiziki yapısı çok daha iyi
durumdadır. İlçemizde göreve geldiği günden beri eğitime
büyük destek veren Sayın Kaymakamımız Cemal Hüsnü
Kansız Bey’in desteği takdire şayandır. Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz ise adeta harabe vaziyette olan binanın içini, dışını, çatısını ve çevresinin tadilat ve
tamiratını yaptırmış, Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin
ortaokul ve lise kısmında okuyan yaklaşık 650 kız öğrencinin
de okulumuza aktarılmasıyla eğitime başlanmıştır.
Okulumuz, 55 kadrolu öğretmen ve 582 orta, 359 lise kısmında olmak üzere toplamda 941 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. Okulumuz yeni olmasına rağmen yoğun ilgi görmesi
bizi memnun etmiştir. Nitekim boş dersliğimiz kalmamış hatta bazı bölümler bile dersliğe çevrilmek suretiyle okulumuza
başvuran tüm öğrencilerin ve velilerin talebi karşılanmıştır.
Okulumuzda hafta sonları açıktan imam hatip lisesini okuyan öğrencilere yüz yüze eğitim dersi verilmektedir. İlçemizde
olan 2 adet Z kütüphaneden bir tanesi okulumuzda bulunmaktadır. Kütüphanemizde kitaplarımızın yanında öğrenicilerimizin ödevlerini ve projelerini yapabileceği ve çıktı alabileceği bilgisayar, internet ve yazıcı imkanı bulunmaktadır.
Okulumuzda ortaokullarda ve anadolu liselerinde okutulan derslerin tamamı okutulmakta olup Yüce Allah’tan tüm
öğrencilerimize başarı, sevgi, umut dolu, sağlıklı bir yıl temenni ediyorum.
FATMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRÜ
Mehmet NAİR
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birliklerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür
ederim.
İstanbul’umuzun en genç ilçelerinden biri olan
‘’Eğitim ve Kültür Vadisi Çekmeköy’’ vizyonuyla 10 yıldır eğitim-öğretim kalitesini arttırmaya
çalıştığımız Çekmeköy’de önceki yıllarda olduğu
gibi bu yıl da yönetici, öğretmen ve velilerimizle
işbirliği içerisinde olacağız. Toplumun temel yapı
taşı olan ailenin, sağlıklı nesillerin yetişmesinde hayati önem taşıdığını biliyor, bu gerçekten yola çıkarak velilerimizle güçlü bir bağ kurmak istiyoruz.
Yıllarını bu kutsal mesleğe vermiş bir öğretmen ve
yönetici olarak başta aile ile kurulan, sonra toplumun tamamına yayılan sosyal bağların; öğrencilerin fiziksel, ruhsal gelişimleri ve akademik başarıları

gerekir. İnanır, çalışır ve sabrederseniz mutlaka karşılığını
alırsınız. Bizler de geleceğin ve gençliğin bilim, sanat ve
spor ile yoğrulması gerektiğini şiar edinen eğitim yöneticileri olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz mili
ve manevi değerlerine sahip çıkan, ilimle, fenle yükselen,
geçmişinden güç alan, yenilikçi, vizyoner, azimli gençler
yetiştirmektir.
Kültürel kalkınmanın gerçekleşebilmesi için öğretmen,
öğrenci, veli ve yöneticilerin işbirliği içerisinde hareket
etmesinin önemini bir kez daha vurgulayarak yeni eğitim
öğretim yılının herkese başarı ve esenlikler getirmesini
diliyorum.
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Değerli Çekmeköylüler,
Büyük bir heyecan ve özveriyle hazırlandığımız yeni eğitim-öğretim döneminde istikbalimizin teminatı öğrencilerimizle ve onları yetiştiren siz kıymetli
velilerle bir araya gelecek olmanın haklı
gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Belediyemizin de desteğiyle okul yöneticilerimiz
okullarımızın tamir, bakım ve boya-badana gibi ihtiyaçlarını tamamlayıp eğitim
– öğretim alanlarını öğrencilerimiz için hazır hale
getirdiler. Derslerin resmi olarak başladığı 17 Eylül
tarihine kadar öğretmenlerimiz gerekli hazırlıklarını
tamamlayarak yeni döneme hazır olarak girmiş olacaklar.
Bu vesileyle çalışmalarımızda bizlere her zaman
destek olan İlçe Kaymakamı’mız Cemal Hüsnü
Kansız’a, İl Milli Eğitim Müdürü’müz Ömer Faruk
Yelkenci’ye, Belediye Başkanı’mız Ahmet Poyraz’a
ve ekibine, okullarımızın ve çevrelerinin güvenliğini kendilerine öncelikli iş edinen Emniyet ve
Jandarma Kuvvetlerine, öğrencilerimizi sporla buluşturmak için bizimle çalışan İlçe Gençlik ve Spor
Müdürü’müze ve ekibine, sivil toplum kuruluşlarına,
okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, okul aile

üzerinde çok ciddi etkisinin olduğunun altını çizmek isterim. Bu noktada velilerimizden beklentimiz çocuklarıyla anlayışlı, bilinçli ve sağduyulu bir iletişim kurmaları ve
çocuklarının kayıtlı bulunduğu okullarıyla gerek ders gerekse ihtiyaç duyulan diğer konularla ilgili düzenli iletişim
halinde olmalarıdır. Elbette süratle ilerleyen teknoloji
çağında öğrenmeye talip olan öğrencilerimize de birçok
vazife düşüyor. Eğitimlerini aksatmamaları, kendilerine
bir hedef belirlemeleri ve spor ya da sanat dallarından en
az biriyle uğraşmaları; kendilerini geliştirmeleri ve mutlu
bir yaşam sürmeleri için kaçınılmaz sorumluluklardandır. Başarılı olabilmek için sürekli çalışmak ve sabretmek
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LİSELİ OLMAK
Biliyoruz ki ergenlik yıllarındaki en büyük heyecanlardan biri yeni bir liseye başlamaktır… Herkes için bambaşka bir deneyim olan liseye geçmek hayatınızda da
bir dönüm noktası aslında. Uzun sürecek arkadaşlıkların, akademik başarıların, araştırmaların temeli
burada atılıyor.
Uzun yıllar gittiğiniz okulunuzdan, tanıdığınız öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan ayrılıyor olmak sizi
ilk başta üzebilir. Ancak şaşırarak fark edeceksiniz en fazla bir ay sonra öğretmenlerinizle kaynaşmış yeni arkadaşlarınızla gayet sıcak ilişkiler kurmuş olduğunuzu…
Okula başladığınız ilk andan itibaren artık liselisiniz.
Hem çalışmalarınızla hem de hal ve hareketlerinizle
bunu yaşamalısınız. Düzenli ve planlı olmak kıymetlidir.
Okulun ilk günlerinde ödev olmayabilir ama düzen yeni
yeni oturmaya başlar. Kendinizi ve ders çalışma şeklinizi
yavaş yavaş artacak ders yoğunluğuna göre hazırlamalısınız. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmeli ve gerekli
düzenlemeleri yapmalısınız.
Mutlaka bir hobi edinin. Okul sonrası ilgileneceğiniz,
sevdiğiniz sanat ya da spor dallarından birini kendinize
amaç edinin. Bu sizin hem yoğunluğunuzu rahatlatacak hem de boş vaktinizi anlamlı kılıp ekran bağımlılığından koruyacaktır.
Okulda olan sosyal aktivitelere dahil olun. Tiyatro,
münazara, bilim şenlikleri, sportif ve sanatsal aktiviteler… Size uygun mutlaka bir etkinlik olacaktır.

Yabancı dile önem verin.
Öğrendiğiniz dilleri iyi anlar
ve konuşur olarak mezun olmanın keyfini çıkarın.
Size iyi gelen, keyifli müzikler
dinleyip birbirinizle paylaşın, vakit bulduğunuz her yerde okuyun,
araştırın, öğrenmeye can atın. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi
hissedersiniz.
Yaz tatillerindeki zamanlarınızın bir bölümünde istediğiniz bir işte çalışarak hayat tecrübesi edinmek
gerçek hayatta sizlere çok şey kazandıracaktır.
Lise arkadaşlıkları unutulmaz. Her arkadaşı bir hazine
olarak görün ona göre davranın ve değer verin.
Lisede harika anılar biriktirin, tadını çıkartın ama ömrünüzün geri kalanına yatırım yapın…
Ancak her şeyden önemlisi hayatı, ailenizi, vatanınızı,
milletinizi sevin. Yaşadığımız vatan topraklarının
değerini bilin. Tarihimizi gerçek anlamda öğrenerek
geçmişten ders alın ve geleceği hep birlikte inşa etmek
için var gücünüzle çalışın. Çünkü bu aziz vatanın insanları her şeyin en güzeline layıktır.
Bu vesile ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ülkemize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarı ve
mutluluk getirmesini dilerim…

GÜÇ KARDEŞLER ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ
Ahmet Hakan YAMAK

kadar zamana ihtiyacımız olduğunu önceden belirler,
karşılaşabileceğimiz engelleri öngörür, gerekli tedbirleri
alırız. Ayrıca kendimize ayıracağımız zamanı da arttırmış
oluruz. Hepsinden önemlisi anne ve babamızın sürekli
sarf ettikleri “Ödevlerini yaptın mı, biraz daha ders çalış”
şeklindeki cümlelerini de duymamış, en azından daha
az duymuş oluruz.
Planlı programlı oldunuz, buna bir de kitap okuma
alışkanlığını eklediniz mi kim tutar artık sizi? Okumak tek
başına bir beceri olmayıp beraberinde kavrama, analiz
etme, yorumlama ve yazma yetilerimizi de destekleyen, besleyen bir beceridir. Yani başarılı olmanın diğer
bir şartı bol bol okumak.
Gelelim velilerimize… Hemen her veli toplantısına
mesleğimin gereği olarak önce uzun uzun çocuklarla
ana-babalar arasındaki iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlardan başlar, sosyal medya kullanımından
devam eder, bilmem hangi tavsiye ile bitiririm. Sonra iki
çocuk annesi ve veli olarak olarak söylemenin kolay,
uygulamanın zor olduğunu ifade ederim. Sonra ne mi
olur? “Kelin merhemi olsa kendi başına sürer” misali toplantının devamı bir dertleşme havasında devam eder.
Velhasıl biz söyleriz söylemesine de ana baba olmak
zor zanaat. Ama madem bir şeyler söylemek gerek
söyleyelim o zaman. Unutmayalım ki sonsuza kadar
çocuklarımızın önünü arkasını toplayamayacağız, her
zaman onların yanında olamayacağız. O takdirde çok
seviyoruz, kıyamıyoruz diye onlara kötülük etmeyelim.
Sorumluluk alma ve iş başarma becerilerini beslemek
yerine köreltmeyelim. Artık zaman kötü, risk çok şeklindeki söylemleri duyar gibiyim. Tabi ki koruyalım, kol-

layalım, gerekli tedbirleri alalım ama onlara güvenelim,
sorumluluk verelim ve karşılaştıkları problemleri çözmeleri için onlara zaman tanıyalım. Yetişen yeni nesillerde yeterince gelişmeyen, zorluklar karşısında hemen
pes etmeme, sorunlarla baş edebilme, sabırlı olabilme
becerilerini kazandırmak adına her türlü fırsatı değerlendirelim. Kendine yetebilen, elindekilerin kıymetini
bilen ve bunlar için şükreden, güçlü iradeli, hedefleri
olan ve bu hedeflere ulaşmak için mücadele eden
evlatlar yetiştirelim.
Ve sonuncu tavsiye, hatta tavsiyeden bir adım öte, bir
uyarı: Dünyanın sanal âlem ve sosyal medyadan ibaret
olmadığını, insanların birbirlerinin gözüne bakarak
iletişim kurdukları, alışverişin gerçek parayla yapıldığı,
savaşlarda gerçek kanın döküldüğü, oyunlarda olduğu gibi size verilen tekrar tekrar canların, bonusların
olmadığı, paylaşılan bir fotoğrafların yüzlerce insan
tarafından beğenilmesi ya da beğenilmemesinin hayatımızı daha kolay ya da daha zor hale getirmediği,
gerçek bir dünyada yaşadığımızı onlara hatırlatalım.
Temel amaç sağlıklı, mutlu, kendine, ailesine, vatanına
ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmek. Bunun için ana
babalar olarak, eğitimciler olarak küreklere sıkı sarılmamız lazım. Bu süreçte, bizi rotamızdan saptıracak,
salladığımız kürekleri boşa çıkaracak ters rüzgârlar hep
esecek. O zaman bizler Allah-u Teâlâ’nın yardımıyla
küreklere daha da sarılacak, var gücümüzle asılacağız.
O zaman yeni eğitim öğretim yılı için “Yelkenler fora.”
Verimli, keyifli bir eğitim öğretim yılı olması temennisiyle.

NÜKTE SÖZEN ORTAOKULU MÜDİRESİ
Yasemin Oğuz ÇOŞKUN

bu temenninin gerçekleşebilmesi için tüm paydaşlara
düşen sorumlulukların olduğu
muhakkak.
Öğrencilerimizin yeni yıla motive olmaları okulun açıldığı ilk
birkaç haftayı bulurken, henüz
yaz tatilinin devam ettiği şu günlerde
öğrencilerimiz ve veliler için genel birkaç
tavsiyede bulunmak istiyorum.
Öncelikle öğrencilerimizle başlayalım: “Hiç zaman
kaybetmeyin, gece gündüz ders çalışın…” demeyeceğim tabi ki. Sürekli ders çalışmayın, ancak planlı ve
programlı olun. Çünkü başarılı ve verimli olmanın ilk
şartı planlı ve programlı olmaktır. Bu alışkanlığı kazanmak sadece öğrencilik hayatımızı kolaylaştırmaz, hayatımızın her aşamasında bizi hep birkaç adım öne taşır.
Planlı olduğumuz takdirde varmak istediğimiz noktayı,
başka bir ifade ile hedefimizi, atacağımız adımları, bu
adımları atarken nelere ihtiyacımızın olduğunu, yapmamız gereken hamle için en uygun zamanı ve ne
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Yaz tatilinin başlamış olmasının verdiği mutluluğun
yerini yavaş yavaş okulların açılışının yaklaşıyor olmasının verdiği heyecana bıraktığı şu günlerde eğitim
öğretim üzerine söylenecek çok söz var elbette.
Çocuklarımızın koşup oynadıkları, bisiklete binip arkadaşlarıyla, kuzenleriyle vakit geçirdikleri- telefonu
bırakıp tabletin, tableti bırakıp bilgisayarın başına geçmedikleri- bir yaz tatilinin daha sonu.
Öğrencilerimiz biraz daha büyümüş, serpilmiş olarak
dönecekler okullarına. Kimileri için eğitim hayatlarının
yeni bir evresi başlayacak, kimileri ise kaldığı yerden devam edecek bu sürece. Velilerimizin birçoğu -muhtemelen- çocuklarının geçtiği yeni sınıfları düşünüp hızla
geçen zamana veryansın edecek. “Daha dün bebekti; şimdi büyüdü, 1. sınıfa başlıyor” ya da “Ne zaman
büyüdü de ortaokul öğrencisi oldu?” gibi cümleleri
geçirecekler içlerinden.
Ama başlayacak yeni eğitim öğretim yılı da çok çabuk geçecek, geçmiş yıllarda olduğu gibi. Öğretmeni,
öğrencisi, velisi kısacası eğitimin tüm paydaşları için
sağlıklı, verimli ve keyifli bir yıl olarak inşallah. Ancak
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BİRKAÇ KÜÇÜK TAVSİYE

Haber

HEDEF BELİRLEMEK VE ZAMAN PLANLAMASI YAPMAK ŞART
Değerli Okurlar,
Şunu iftiharla belirtmek isterim ki okulumuz Çekmeköy ilçesinin fiziki şartlar ve donanım bakımından iyi okullarından biridir.
Yeni bir eğitim öğretim sezonuna daha başlamak
üzereyiz. Elbette hem öğrencilerimizin hem de
okul olarak bizim bir vizyonumuzun, öğrencilerimize ışık tutacak bir perspektifimizin olması oldukça
mühim. Bizler, bilinçli ve başarılı öğrenciler yetiştirmek adına eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini önemsiyoruz. Her
öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin farkına varması, bu
yönde proje ve performans görevi alması ve seçmiş
olduğu alanda kendisini geliştirmesi için olanaklar oluşturuyoruz. Tüm öğrencilerimizin en az
bir sosyal etkinlik veya sosyal proje çalışmasında görev almalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz okul saati
dışında gerçekleştirildiği için bu konuda velile-

rimizin anlayış ve
desteğine ihtiyaç
duymaktayız.
Okul olarak
hedefimiz, öğrencilerimizin sadece
akademik değil,
toplumsal değerlerimizi
benimseyen ve yaşatan
bireyler olarak da yetişmelerini
sağlamaktır. Yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerimize tavsiyem lise döneminde hedeflerini belirlemeleri ve belirledikleri hedefe ilerlemek için iyi
bir zaman planlaması ile ciddi anlamda çalışmalarıdır. Bireylerin hedeflerinin olması kendilerine
olan güven ve saygılarını arttırır.
Unutmamalıyız ki hedefi olmayan bir gemiye hiçbir
rüzgar yardım edemez…

ÖZDEN CENGİZ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ
Necdet BAYINDIR

ANAOKULU EĞİTİMİNDE OKUL VE AİLE İŞBİRLİĞİ
Erken çocukluk eğitimi geleceğin temellerinin
atıldığı en önemli süreçtir.
Bu süreç ailede başlar ve eğitimin ilk kademesi
olan, çocuğun sosyal bir ortamla ve okulla tanıştığı
okul öncesi kurumla devam eder.
Okul öncesi kurumları çocukların aile dışında
ilk deneyimleri ve uzun bir dönemi kapsayacak
okul hayatının başlangıcıdır. Bu uzun döneme iyi
başlayıp ne kadar verimli olunursa gelecek eğitim dönemlerine çocuk o ölçüde hazır, güçlü ve
donanımlı girecektir.
Bu dönemde, çocukların yaşamlarının en hızlı
büyüme, gelişme ve öğrenme sürecinde olduğu;
beyin gelişimleri itibariyle tüm yaşamlarını etkileyen güçlü bağlantıları kurabildikleri; ilgilerinin fark
edilebilmesinin yanı sıra desteklenmesi gereken
zayıf yönlerinin de tespit edilmesinin gerekliliği,
doğru-erken müdahale ve yönlendirmelerin yapılmasının mümkün olduğu yıllardır.

Çekmeköy Belediyesinin bir projesi
olan “Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık
Atölyeleri/BİLYA” İstanbul Kalkınma
Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenecek 89 proje arasına girdi.
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim
Kurulu tarafından 2018 yılı Mali Destek
Programları kapsamında İSTKA’ya yapılan
proje başvurularından 89 adedi başarılı
bulundu ve başarılı bulunan projelerin
desteklenmesi kararlaştırıldı. Desteklenmesine karar verilen projelerden biri de
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında Çekmeköy Belediyesince hazırlanan “Çekmeköy Bilişim ve
Yaratıcılık Atölyeleri / BİLYA” isimli proje
oldu.
Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık Atölyeleri
/ BİLYA Projesinin amacı; 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın hedeflediği küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma
değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı İstanbul
ekonomisine uygun yetkinlik ve kabiliyetlere sahip, farkındalığı ve özgüveni
yüksek çocuklar ve gençlerin yetiştirilme-

sidir. Bu doğrultuda Çekmeköy ilçesinde
10-17 (ortaokul-lise öğrencileri) yaş grubundaki çocukların bilimsel ve teknolojik
eğitim ve uygulama hizmetlerine erişimleri artırılarak yenilikçilik ve yaratıcılık
yeteneklerinin geliştirilmesi sağlamak
amaçlanmaktadır. Projeyle; çocukların,
gerçekleştirilecek eğitim ve uygulama çalışmaları aracılığıyla yeteneklerini
keşfetme, üretici düşünme, hayal gücünü
kullanma, bilimsel düşünme ve problem çözme, kolektif çalışma becerilerinin
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Böylelikle öne çıkan başarılı çocuklar için ileri
seviyede proje geliştirme, girişimde bulunma ve akredite yarışmalarına katılım
fırsatları oluşturularak kariyer gelişimleri
desteklenecektir.
Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık Atölyeleri/
BİLYA projesi ile özellikle dezavantajlı, kent
merkezine uzaklığından ötürü yoksunluk
yaşayan çocuklar “öğrenen, düşünen, sorgulayan, üreten ve kendini gerçekleştiren”
bireyler olarak toplumda yerlerini almış
olacak ve ülkemizin rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.
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SEMA BOZKIR ANAOKULU MÜDİRESİ
Şule ÇAKMAK

ÇEKMEKÖY’DEN ÇIKACAK
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Okul öncesi eğitimi alan bir öğrenci:
•
Sahip olduğu yetenekleri erken fark eder, zekâ
potansiyelini etkin kullanır.
•
Özgüveni ve iletişim becerileri yüksek olur.
•
Paylaşmayı öğrenir.
•
Problem çözme becerisi gelişmiş olur.
•
Sorumluluk almayı öğrenmiş olur.

Okul öncesi
dönemde eğitim
hedeflerini belirlerken çocuk tek
başına değil ailesi
ile bir bütün olarak
düşünülür. Başarılı
bir eğitimin gerçekleşebilmesi için öğretmenle
çocuk arasında güven ve sevgi ilişkisinin kurulması, bunun yanında öğretmenin çocuğu
tanıması, onun ihtiyaçlarını ve yaşadığı çevrenin
ve ailenin özelliklerini iyi bilmesi gerekmektedir.
Bu nedenledir ki, iyi bir eğitim kurumu çocuğun
yaşamında ailenin ne denli önemli olduğunun
farkındadır.
Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve farklı
beklentiler etrafında şekillenmiştir. Bu iki farklı
kurumun çocukların eğitimleri konusunda çıkar
işbirliğine girmesi, çocuğun eğitiminde karşılaşılacak zorluklara ve kaygılara birlikte çözüm aranmasını da beraberinde getirir.
Çekmeköy’deki tüm öğretmenler adına bu bilinçle
vatanımızı emanet edeceğimiz sizlerin hayatındaki en kıymetli varlıklarınız olan evlatlarınızı en
iyi biçimde yetiştirmek için birlikte dayanışma ve
işbirliği içinde geçireceğimiz güzel eğitim yılları
diliyoruz.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI
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BAŞARIYA
ULAŞMAK İÇİN

Prof. Dr. Pınar Tınaz
Beykoz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Okulların açılması ile birlikte yıl
içerisinde birbiri ardına gelecek
sınavlar
şimdiden
öğrencilerin
korkulu rüyası olmaya başladı bile.
Öğrenciler çok heyecanlı, keza veliler de öyle. Ancak bu durum sınav
kaygısını da beraberinde getiriyor.
Dahası, yoğun stres hata yapma
olasılığını artırabiliyor. Peki, bunun
için neler yapılmalı? İşte siz değerli
okuyucularımız için altın değerinde
bilgiler…

Her şeyden önce sınav kaygısının
ne olduğunu iyice kavramamız gerekiyor. Sınav kaygısı, sınava yeterince hazırlanamama veya sınava
hazır olunsa da sınavda istenilen
başarıyı elde edememeye neden
olan yoğun kaygı durumudur. Farklı
yaş gruplarında görülebilen ve farklı
sınav türleri için genelleştirilebilen
sınav kaygısı, özellikle üniversite
sınavına hazırlanan gençlerde yaygın olarak görülür.

Bildiği Konuyu Unutturur
Sınav kaygısı fizyolojik olarak solunumun ve kalp
atışlarının hızlanması, mide bulantısı, baş ağrısı, uyku
düzeni bozuklukları gibi çok sayıda belirtiyle kendini
gösterir. Öfke, huzursuzluk, sinirlilik hali, karamsarlık
gibi duygusal belirtiler fizyolojik belirtilere eşlik eder.
Kaygının sınava hazırlanma ve sınav sırasında soruları yanıtlama ile belki de en fazla ilişkili olan belirtileri
bilişseldir. Bilişsel belirtiler arasında dikkat dağınıklığı,
unutkanlık, odaklanamama, yetersiz ve değersiz
olduğunu düşünme sayılabilir. Kaygı nedeniyle
öğrenciler düşüncelerini düzenlemekte, bildiği konulara ilişkin soruları yanıtlamakta ve sınav içeriğine
odaklanmakta zorluk yaşarlar.
Sınav kaygısının çok sayıda bireysel ve sosyal nedeni bulunmaktadır. Sınava yeterince hazırlanamama,
sınav hazırlığı için zamanın iyi kullanılamaması, etkili
ders çalışma ve soru çözme yöntemlerinin geliştirilmemiş olması sınav kaygısının belirtilerinin görülmesinde rol oynar. Öğrencilerin sınava ilişkin gerçekçi
olmayan düşünce biçimleri ve sınava yüklenen olumsuz anlamlar sınav kaygısının ortaya çıkmasında rol
oynayan en önemli etmenler arasında sayılır. Öğrenciler sınava ne kadar hazırlansalar da başarısız olacaklarını düşünme veya sınavda başarılı olmayı yaşamda
başarılı olma ile ilişkilendirme gibi çok sayıda gerçekçi
olmayan düşünce ve tutum geliştirirler. Sınav kaygısına etki eden diğer önemli bir etmen ise öğrencilerin
sınava ilişkin gerçekçi beklentilerinin olmamasıdır.
Sosyal çevrenin ve özellikle ebeveynlerin öğrenciden
beklentilerinin yüksek olması da kaygıyı artırır.

düşüncelerin ve beklentilerin, sınav sırasında ortaya çıkan olumsuz düşüncelerin ve olumsuz duyguların mantıklı açıklamalar ile azaltılması, öğrencilerin
sınavlara karşı olumlu bir tutum geliştirmelerinde ve
sınavda başarılı olabileceklerine ilişkin inançlarının
oluşmasında önem taşır.

Gerekirse Psikolojik
Yardım Alınabilir
Öğrencilerin sınav kaygısı ile baş etmelerinde ebeveynlere de önemli rol düşüyor. Bu doğrultuda ebeveynlerin kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmamaları
gerekiyor. Sınava ilişkin gerçekçi beklentilerinin olması, çocuklarını dinlemeleri ve anlamaya çalışmaları, onları desteklediklerini ifade etmeleri öğrencilerin kaygı ile baş etmeleri açısından önem taşır. Fakat
bazı durumlarda psikolojik destek de alınabilir. Sınav
kaygısı ile baş etme yolları etkili olmuyor veya yüksek düzeydeki kaygı nedeniyle baş etme yöntemleri denenemiyorsa, kaygıyla baş etmek için uygun
olmayan ya da bireye zarar verici yöntemler uygulanıyorsa, kaygı belirtileri nedeniyle işlevsellik bozulmuşsa, hatta davranış bozuklukları görülüyorsa psikolojik yardımın alınması gerekebilir.

Sınav Kaygısını Yenmek
İçin Fiziksel Sağlık Şart

Eylül 2018

Sınav kaygısı doğrudan sınav ile ilişkilidir. Öğrencilerin sınav kaygısıyla duygusal, bilişsel ve davranışsal
baş etme yöntemlerini öğrenmeleri ve uygulamaları önem taşıyor. Sınav kaygısının azaltılabilmesi için
öncelikle hayatımızın her evresinde önem arz eden
fiziksel sağlığa dikkat edilmeli. Sağlıklı beslenmenin,
düzenli uyuma ile egzersiz yapmanın önemini asla unutmamalıyız. Sınav öncesinde
ve gerekli olduğunda sınav esnasında
nefes ve gevşeme egzersizleri yapılması da kaygının etkilerini azaltır. Etkili
çalışma alışkanlıkları ve soru çözme
biçimleri benimsenmelidir. Sınava
hazırlanırken zamanın iyi kullanılarak
son gece ders çalışılmaması ve özellikle üniversite sınavından birkaç
gün önce çalışmanın sonlandırılması önem taşır. Gerçekçi olmayan
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Çiçek
Bahçesi
Kışın soğuk ve kasvetli
havasını yok edecek çiçek desenler
2018/2019 Sonbahar-Kış sezonunda
yine gündemde olacak. Uzun elbiseler, pelerinler, triko
parçalar, etekler ve
daha pek çok parçada
bu deseni fazlasıyla
görmeniz mümkün.

2018/2019

SONBAHAR-KIŞ TRENDLERİ
Bir mevsimi bitirip yeni bir mevsime
başlamanın heyecanını yaşadığımız şu
günlerde, markalar da yeni koleksiyonlarını bizlere sunmanın heyecanı içindeler. 2018-2019 Sonbahar/Kış sezonu
için stil tüyoları büyük moda haftalarında aylar öncesinden görücüye çıksa
da yeni sezonda hangi renkleri, hangi
desenleri, hangi modelleri göreceğiz
gelin birlikte yeniden bakalım.

Moda sahnesinin yıllardır vazgeçilemeyen deseni ekoseler yeni sezonda yine karşımıza çıkıyor. Özellikle
ceketler, pantolonlar ve dış giyim
ürünlerinde daha sık göreceğimiz bu
desene dolaplarınızda yer açmaya
hazır olun.

Kovboy
Stili
Sonbahar - Kış sezonunda Western
rüzgarları estirmeye
hazır olun! Püsküller
ve deri detaylarla
kendini gösteren bu
kovboy stilinin etkilerini markaların koleksiyonlarında fazlasıyla
görebilirsiniz.
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Ekose Zamanı

Gardıropların en zarif
dış giyim ürünlerinden
biri olan pelerinler bu
kış sıcak tutmak için
geri dönüyor. Yeni sezonda pek çok markanın koleksiyonlarında karşınıza çıkacak
pelerinlerle stilinize
hareket katabilirsiniz.
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Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı
www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman
instagram.com/nasilgiyerim

Pelerin

Köşe Yazısı

Romantik Kış
Dantel ve çiçek motifleri ile
bezenen uçuş uçuş elbiseler,
romantik bir kış sezonunun
da habercisi. Beyaz rengin
hakimiyetindeki bu akımın
naif, masum ve şiirsel halini
çok seveceksiniz.

Biraz Işıltı
2018/2019 Sonbahar-Kış
sezonu, elbiselerde dönem
havası estirirken işin içine
biraz ışıltı katmayı da ihmal
etmiyor. Pullar ve payetlerle
bezenmiş bu ışıltılı akımın
yanı sıra, altın ve gümüş rengi
parıltılı kumaşların hazır giyim
koleksiyonlarında fazlaca yer
aldığına şahit olabilirsiniz.

Püsküller

alametifarika
Alametifarika kelime anlamı olarak
ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik anlamına gelmektedir. Özlem Metin’in
Alametifarika isimli eseri de gündelik hayatımızın pek ilgi çekmeyen,
çoğu zaman görmezden geldiğimiz
ancak her birimizin yaşamının birbirinden ayrılmasını sağlayan, küçük
ayrıntılar barındıran anlarını trajikomik hikâyelerle okuruna sunuyor.

Hazırlayan: Havva KOTAN

Günümüzde insanlar ikiye ayrılmış
vaziyettedir. İmla kurallarına uyanlar
ve uymayanlar. Bazılarımız bu imla
hatalarını görmezden gelirken bazıları da takıntı haline getirmiş durumdadır. “Dilini Eşek Arısı Soksun”
isimli hikâyemizde ise bir genç kızın
imla kurallarına olan bağlılığı ve
çevresindekilerin de imla hatalarına olan düşkünlüğüyle ortaya çıkan
keyifli olaylar anlatılmaktadır. Kahramanımız kelimelere olan ilgisini
şu sözlerle anlatıyor: “Küçüklüğümden beri böyleydim. Kelimelerle
aramda özel bir bağ vardı. Yanlış söylenmelerine, yazılmalarına
dayanamazdım. Böyle bir zulme
şahit olunca nefesim daralıp ellerim
titremeye başlıyor; onları düzeltmeden kendime gelemiyordum.
Bu ülkü uğruna daha ilkokul çağındayken ‘Domatis, patatis, badılcan,’ diye neredeyse bütün zerzevatı rencide eden anneannemle;
kapının önünde beni görünce
gülümseyip ‘Nassın güççük hanım,’
diyen kapıcıya; ‘Karalüferler yanıyor
mu?’ diye soran üst komşumu-

zla bile atışmıştım. Kadın ‘Aman
bunun anası da böyle prublemli’ diye söylenerek çıkmıştı merdivenleri.” İşte kelimelere böyle
dikkatli yaklaşan kahramanımız
Aslı’ya erkek arkadaşı duvara afili
bir cümle yazarak hayatının sürprizini hazırlar: “Kerem deyiliz
ama bizde Aslı’yı sevmesini biliriz.”

Özlem Metin
Kimdir?

1976 yılında Afyon’da doğdu.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Fakültesi’ni bitirdi. Bazı özel şirket
ve kurumların pazarlama, kurumsal iletişim birimlerinde yöneticilik
yaptı. Öyküleri Karabatak Dergisi’nde yayımlandı.
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Hiç şüphesiz herkes kendisiyle ilgili bir değişiklik olduğu takdirde
etrafındaki kişilerin bunu fark etmesini ister. Kendisi için çok önemli
olan bu değişimin çevresindekiler
için de önemli olacağını düşünür.
Böyle bir düşünceye kapılan Aysel
“Alametifarika”
isimli
hikâyenin
başkahramanı.
Yüzündeki
aile
yadigârı nohut kadar benle uzun
yıllar yaşayan Aysel, çevresindekil-

erin baskısına dayanamayarak benini aldırmaya karar verir. Benini aldırdıktan sonra herkesin bu
değişikliği fark edeceğini düşünür.
Zira bu ben, ona göre ayrı bir kişiliktir. “Birine beni tarif etmeye niyetlendiklerinde kimsenin aklına kumral
saçlarım, uzun boyum, ela gözlerim gelmez, başka söylenecek bir
tarafım da yokmuş gibi herkes illa
siyah noktadan anlatmaya başlardı.
Dinleyenin aklında da çoğu kez sadece ben kalırdı. Bu alametifarika
girdiğim her ortamda hatta hiç gitmediğim yerlerde bile kendini hemen gösteren, konuşan, gülen, hâl
hatır soran, nihayetinde Aysel’den
çok hatırlanan apayrı bir şahsiyetti.”
Operasyonun ardından eve geldiğinde oldukça heyecanlı olmasına rağmen çocuğunun ve eşinin
umursamaz tavırları karşısında hüsrana uğrayan Aysel, ertesi gün eşini
elinde çiçekle görünce çok sevinmiştir. Fakat bu çiçekler Aysel için
hüsranın başlangıcı biz okuyucular
için de keyifli bir hikâyenin sonudur.
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20 kısa öyküden oluşan eseri
okuduğumuzda aslında konu edinilen hadiselerin günlük hayatta
hepimizin başına gelen veya yaşama olasılığımızın çok yüksek olduğu
olaylar olduğunu görüyoruz. Öyle
ki akşam vakitlerinde bir ihtiyacımızı
almak için dışarı çıktığımızda o
saatlerde arkadaşlarımızdan veya
yakınlarımızdan kimseyi görmeyiz
düşüncesiyle kılık kıyafetimize,
saçlarımıza pek özen göstermeyiz.
Ama aksilik budur ya en çok değer
verdiğimiz en çok dikkatini çekmek
istediğimiz kişiyle karşılaşırız. “Bitlerimle Sev Beni” isimli hikâyemizde
de kahramanımız annesinin isteğiyle bit ilacı almak için kimse beni bu
halde görmez umuduyla kıyafetlerine özen göstermeden eczanenin
yolunu tutar. Bir de eczacının,
sevdiği kızın babası olduğunu bilmeden onunla küçük bir ağız dalaşına girer. Talihsizlikler silsilesiyle
devam eden hikâyede eczanenin
kapısından kahramanımızın onu,
bu halde en son görmesi gereken
kişi girer. Yine bir gencin umutları böylelikle trajikomik bir şekilde
son bulur. Bu hikâyenin nispeten
mutsuz sonla bitmesi bizi diğer
hikâyenin mutlu sonla biteceğine
inandırabilir. O halde geçelim.
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Kışın öne çıkan trendlerinden
biri de elbiselerin, eteklerin
ucuna ya da kazakların önüne
iliştirilmiş püsküller... Sade
parçaları bir anda hareketlendiren bu trendi uygulamak
için bu sezon biraz cesarete
ihtiyacınız olabilir. ☺

Kültür Sanat

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

SONUÇ

ÇEVRESEL
ETKİLERİ

MİKROPLASTİKLER

(MİCROBEADS)

Sema ERATA KÜÇÜKDAĞ
Çevre Mühendisi

Daha yumuşak bir cilt; içilebilir su kaynaklarından veya sağlıklı
deniz canlılarından daha mı önemli? Güzellik ürünlerinin
içinde, ölü cilt hücrelerini temizlemek amacı ile konulan, ama
su kaynaklarına, deniz yaşamına ve gezegenimizin ekolojik
dengesine zararı büyük olan mikroplastikler bulunmaktadır.

MİKROPLASTİK NEDİR?
Genel bir tanım ile boyu 5
mm’den küçük olan plastik
parçacıklarına mikroplastik (microbeads) denir.

Çok küçük yapılarda olmaları
mikroplastiklerin giderlerden
akıp gitmelerine ve atık su arıtma sistemlerindeki hiçbir filtreye
takılmaksızın doğruca nehirlere
ve kanallara karışmalarına sebep
olmaktadır. Bunun sonucunda plastik parçaları bakımından
kirlenmiş sular meydana gelmektedir. Su kaynaklarına verdikleri
zararın yanında sudan daha hafif
olduğundan su üstünde yüzerek
uzun mesafeler kat edebilmektedir. Güneşin UV ışınlarının
etkisiyle bozulması ve hidrolizi ile
plastikler elastikiyetini kaybedeKaynaklar:
http://www.mevci.sakarya.edu.tr/sites
http://www.bbc.com

lık haline getirmeli ve yeni nesilleri bu bilinçle yetiştirmeliyiz.
Oluşmuş bir kirliliği gidermek
yerine çevresel kirleticileri henüz
kaynağında önlemeliyiz. Plastik kullanmaktan tamamiyle
vazgeçilemese de en azından
plastiksiz alternatifler ve az plastik
kullanmak çevreci ve akılcı bir
yaklaşım olacaktır.
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Türkiye, plastik üreten ülkeler
arasında üst sıralarda yer alıyor.
Ancak bununla birlikte, ülkemizde plastiğin kontrollü tüketimi
bakımından ciddi önlemlerin

güzellik katıyor. Şampuanlar, deterjanlar, yüz temizleme ürünleri,
diş macunları, kıyafetler, çantalar,
ayakkabılar, araba lastikleri ve
hatta bazı gıdalar... Kullandığımız
bütün bu ürünler ya mikroplastik (microbeads) içeriyor ya da
kullandıkça çevreye mikroplastik saçıyor. Yani hepimiz göremediğimiz bu plastikleri yiyoruz,
içiyoruz, soluyoruz ve doğaya
salıyoruz.

Büyük atıkları pratikte toplamak,
ayırmak ve analiz etmek kolayken
küçük parçacıklar için aynı şeyi
söylemek mümkün değildir.
Çünkü gözle bile görülemeyen
küçük parçacıkları bilinen yöntemlerle (toplama, yıkama,
ayırma, sınıflandırma) ayıklayıp
incelemek neredeyse imkansızdır.

Mikroplastikler sularda tıpkı
besin zincirinin temelinde yer
alan plankton gibi davranır. Yani
mikro parçalara ayrılmış olan
plastikler, yoğunlukları sudan az
olduğundan dolayı su kaynaklarının yüzeyinde planktonik
canlılarla birlikte hareket eder. Bu durumda okyanus sularını
filtreleyerek plankton
gibi küçük canlılarla
beslenen okyanus
devlerinin bünyelerine mikroplastik
almaları kaçınılmaz
olurken hem çeşitli toksinler vücutlarında birikiyor
hem de sindirim sistemleri
zarara uğruyor.
Midye vb. gibi suyu süzerek
beslenen canlılar, sudaki her türlü
maddeyi bünyelerinde barındırırlar. Özellikle atık suların deşarj
edildiği alıcı ortamlarda midyeler,
atıklardaki çeşitli besinlerle beraber mikroplastikleri de alabilirler.
Böylece bunu yiyecek olan insanlara da bu kirleticilerin geçmesi
ve çeşitli sağlık sorunlarına yol
açması kaçınılmaz olacaktır.
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KULLANIM
ALANLARI

alınmadığı da biliniyor. Toplum
olarak doğru plastik tüketimi ve
geri dönüşüm konusunda hala
yeterli bilinç yokken mikroplastikler (microbeads) kavramına
hemen hemen birçoğumuz aşina
bile değiliz. Yuvarlak ve çok küçük
olmaları, birbirine benzer homojen yapıları mikroplastikleri losyon
ve kremler için sürülebilir ve ipeksi
bir doku haline getiriyor. Yumuşak
ve yuvarlak özelliği kayganlığı
artırıyor ve renkli görünüşleri de
kozmetik bakımından cazibe ve

Mikroplastikler, katkı malzemesi içermeleri, toksik kirleticileri
tutabilmeleri, canlılar tarafından
besin zannedilerek yutulabilmeleri, atıksu arıtma tesislerinde
tamamıyla giderilememeleri,
atmosferde ve su kaynaklarında
kolayca taşınmaları ve doğada zor
yok olmaları gibi özelliklerinden
dolayı çevre ve sağlık açısından
büyük tehlike arz etmektedir.

rek rüzgar ve dalgalar tarafından
taşınır ve yavaş yavaş daha küçük
parçalara ayrılırlar. Bu plastikler
aynı zamanda su kaynakları içinde
bulunan zehirli kimyasalları da
bünyesinde toplamaktadırlar.
Sudaki canlılar tarafından yutulan
mikroplastikler besin zinciri boyunca geçerek biyolojik birikime
sebep olurlar.

Bugüne kadar dünya çapında
8,3 milyar ton plastik üretildiği
tahmin ediliyor. Bu plastiğin 6,3
milyar tonu ise şimdiden atığa
dönüşmüş durumda.
Atığa dönüşen plastiklerin yüzde
79'u çöplüklere atılmış veya
doğaya karışmış. Atılan plastiklerin
yüzde 9'u geri dönüştürülürken
yüzde 12'si de yakılıyor.
Günümüzdeki atık sisteminin devam etmesi durumunda 2050'ye
kadar plastik atık miktarının iki
katına çıkması bekleniyor.
Toksik kirleticilerin besin zinciri
boyunca taşınmasında mikroplastiklerin etkin bir rolü olduğu bilinmektedir Bu yüzden aşırı plastik
tüketiminin ve su kaynaklarının
kirletilmesinin önüne geçmek
amacıyla çok ciddi çalışmalar
yapılmalıdır.
Çevresel etkisi, doğallığı,
sağlığa etkileri, faydaları
ve maliyeti, atık oluşumu gibi hususları
düşünmeyi
alışkan-

Röportaj

Hakan Altun nereli?
Aslen Siirtliyim. Dedemin babası
uzun yıllar önce Siirt’ten İstanbul’a
göç etmiş. İstanbul’a yerleşmemiz
çok eski olsa da tabi ki başta da
söylediğim gibi aslen Siirtliyim.

Bildiğimiz kadarıyla çocukluğun dedenin yanında geçti,
bize o günlerden kısaca bahseder misin?

GÖRÜNENDE
NE İSE ÖZÜNDE DE
O OLAN ADAM

HAKAN

Hazır futbolculuk meselesi
açılmışken geçmişle günümüz
kadrosunu göz önüne alacak olursan Beşiktaş’ın hangi döneminde ter dökmek
isterdin?
Kesinlikle
Metin-Ali-Feyyaz’ın
döneminde olmak, onlarla top
koşturmak isterdim. Bu arzumu
birkaç röportajımda daha dile getirmiştim. Düşünsenize sahada
fırtınalar estiren efsaneler MetinAli-Feyyaz ve bendeniz Hakan Altun. Tutabilene aşk olsun. ☺

Rakip takım taraftarlarının
da sevdiği biri olmayı nasıl
başardın?
Çocukluğumda maçlara giderdim,
benim elimde Beşiktaş bayrağı,
yanımda Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar olurdu. Böyle
gördük, böyle öğrendik ve bu
duygularla futbolu sevdik. Yeşil
sahaları başka amaçlara hizmet
ettirmeye çalışanları anlamadım
ve anlamayacağım da. Bu eşsiz
bayrak altında, bu topraklarda nefes alan bireyler olarak birbirimizi

Biraz geçmişe uzanalım
istiyorum, mesela nasıl bir
öğrenciydin?
Üniversite okurken aileme yük olmamak için hem çalışan hem de
okuyan öğrencilerdendim. 1617 yaşlarımda enstrüman çalarak
para kazanmaya başladım. Belki
gençler hatırlamaz lakin bizim ve
bize yakın kuşakların çok iyi hatırlayacağı Aykut ve Ayşe’yle ‘okul
harçlığımızı çıkaralım’ diye şarkı
söylemeye başladık. Profesyonel
olarak iki albüm yaptık. Sonra askerde bir karar aldım. ‘Yüreğimden
çıkan şarkıları bir albümde toplayacağım’ diye. O da ‘Hani Bekleyecektin’ oldu. Askerde keşfettim söz
yazabildiğimi.

Gençler seni gerçekten çok
seviyor. Neredeyse tüm
şarkılarını ezbere biliyorlar.
Nedir bu sevginin sırrı?
Yaratılanı severim Yaradan’dan
ötürü. İnsanları eğrisiyle, doğrusuyla sevmek lazım... Hayatım
boyunca ‘Şöyle olayım’ modunda
bir adam olmadım. Belki inandırıcı
gelmeyecek size fakat şarkılarımın
aksine esprili ve eğlenceli bir
adamım. Kendimi tarif ederken
‘Yaptığı müzik ağlatan ama kendisi güldüren bir adamım’ diyorum.
Tebessümü çok severim. Hiçbir
zaman insanların yüzünden tebessüm eksik olmasın. Bize bu
güzel günleri yaşama imkanı sunan Yaradan’a ne kadar şükretsek
azdır. Sevmek sevilmek çok güzel
ve özel bir duygu… Allah eksikliğini
göstermesin.

Sahnede fırtınalar estiren
Hakan Altun ile söz yazarı
Hakan Altun arasında ne gibi
farklılıklar var?
Ben naif ve prensipleri doğrultusunda yaşayan bir adamım.
İçimden gelenleri yazıyor, sahnedeyken ise sahnenin
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ALTUN

Sahne aldığı mekanları
tıklım tıklım dolduran
ender sanatçılardan
biri o… Türkiye onu
besteci, söz yazarı
ve şarkıcı kimliğiyle
tanıdı. Efendiliğinden,
dürüstlüğünden hiç
ödün vermeyen, duygu
yüklü şarkıların prensi
Hakan Altun’u taraflı
tarafsız herkes gerçekten çok seviyor. Müzik
dünyasının tartışmasız
en sevilen isimlerinden
biri olan Hakan Altun
ile birlikteyiz.

Ben tam bir görev adamıyım. Ne
görev verilirse verilsin kesinlikle
yerine getirirdim. Görev her ne
olursa olsun tamamlamadan rahat
etmezdim. Örneğin benden herhangi bir şey almamı istediler ve o
istedikleri bize en yakın bakkalda
yok. İnanın birkaç mahalle dolaşıp
o istenilen şeyi ailemi mutlu etmek
adına illa ki bulurdum. Hayatım
henüz 11 yaşında iken şekil almaya başladı. Babam eski milli futbolcuydu, ben de futbolcu olmak
istedim ama iyi ki olmamışım. ☺

kırma gibi lüksümüz yok. Şunu her
bir renge gönül vermiş taraftarın
bilmesi gerekiyor. Bu hayatta
renkler değil yürekler önemlidir.

Röportaj

Köşe Yazısı

götürdüğü yere gidiyorum. Beyaz
sayfalara karaladığım sözler hem
kendi hikayelerimden hem de arkadaşlarımın yaşadıklarından çıkıyor…
Telefonun başında tek bekleyen ben
değilmişim, milyonlarca insan varmış. Doğruyu söylemek gerekirse
şarkı söylemeyi çok da sevmiyorum.
Kendimi söz yazarak daha iyi ifade
edebiliyorum.

Evlenmek istiyor musun?

Hani Bekleyecektin adlı şarkının
ilginç bir hikayesi var. Birçok
defa dile getirdiğini biliyorum
fakat rica etsem bir kez daha
Çekmeköy2023 okurlarıyla
paylaşır mısın?

Neden evlenmiyorsun?

Askerde telefon sırası bekleyip önce
ailemle konuştuktan sonra kız arkadaşımı aradım ve telefonu açınca
‘’Şu anda müsait değilim, sonra arar
mısın?’’ dedi. Bunun üzerine “Hani
bekleyecektin bir ömür boyu? Hani
olmayacaktın başkalarının? Sen
yalancı, vefasız çıktın. Senin gibi
biriyle işim olmaz ki” şarkı sözlerini
yazdım.

Saatlerce sahnede kalıyorsun.
Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen bu enerji?
O zaman öncelikle bir maşallah diyelim. Gerçeği söylemek gerekirse
bu duruma alıştım. Sabaha karşı
uyuyorum. Yıllardır bu düzen devam
ediyor. Belki biraz hafife almış gibi
olacak lakin gerçekten şarkı söylemek benim için çok kolay... Atlattığım kötü günlerden sonra kendime
dikkat ediyor ve iyi besleniyorum. Ne
güzel söylemiş Kanuni Sultan Süleyman “Olmaya devlet cihanda bir
nefes sıhhat gibi.”

Peki Hakan Altun nasıl bir
dinleyici?

Nasip, kısmet demekten başka bir
şey gelmiyor elimden. Bir şeylerin artık olmasını istiyorsunuz fakat
olmuyorsa bunda da bir hayır vardır
demek lazım. Fakat sanat dünyasında son zamanlarda bir hareketlilik
görüyorum. Maşallah evlenen evlenene… Demek oluyor ki benim
de aşık olacağım biriyle mutlu sona
ulaşmam yakındır. Sabır, olacak inşallah. :)

Sağlık yönünden çok zor günler
atlattın. Hayat adına endişelerin
oldu mu?

Bu hayatta
renkler
değil

yürekler
önemlidir.

Nefes almaya devam eden her bir
insan gibi oldu ve olmaya da devam
ediyor elbette. Maalesef dünyada
yaşananlar ortada. Olana bitene,
kayıtsız kalmak mümkün değil. İnşallah ülkemiz ve dünya üzerinde
dolaşan şu kara bulutlar en kısa zamanda yerini beyaz bulutlara terk
eder.

Hakan Altun hiç hayal kırıklığına uğradı mı?
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Birçok defa bu talihsizliği yaşattılar
bana. Sözlerinde durmayanlar beni
çok üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Yaradan, “Neyle gelirsen gel, kul
hakkıyla gelme” diyor. Bana göre kul
hakkını yemek, dünyadaki en büyük
ahlaksızlıklardan biri. Gözlerimin
içine bakarak yalan söyleyenlerden
nefret ediyorum. Beni; sevmediğim
insanlar üzemez, sevdiğim üzer. Ve
maalesef ki böyle de oldu. Allah onları ıslah etsin.
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Bir söz yazarı olarak sözü ve müziği
aklımda kalırsa sıkıntı yaşarım
diye Türkçe müzik dinlememeye
çalışıyorum. Ben genelde slow yabancı müzik ve saz eserleri dinliyorum. Onlar beni çok besliyor

Herhalde… Ben aileci biriyim. 48 yıl
evli kalan bir çiftin evladıyım. Aşık
olduğum biriyle evlenip çocuğum
olsun istiyorum. Mantık evliliği yapamam. Duygularıyla hareket eden
biriyim. Kesinlikle evlenince iyi bir
aile reisi olacağım inşallah. Bekleyin
ve görün. :)
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Röportaj

Servetim

karakterimdir
Efendiliğinden ve sakinliğinden hiç ödün vermeyen ender isimlerden
birisin sen. Hiç mi sinirlenmezsin?
Sinirlendiğim zaman çok fena
olurum. Etrafımda kimse kalmaz. Kendime de zarar veriyorum. Ama normalde efendi
bir adamım. Servetim karakterimdir.

Seni kimseyle ağız dalaşı
yaparken görmedik ve
duymadık. Bu duruşunu
nasıl korudun?
Sanat dünyasında küs olduğum bir isim bile yok. Ben
bugüne dek hep onuruyla
gururuyla yaşayan ve yaşamaya çalışan bir sanatçı oldum.
Görünende ne isem özümde
de oyum. Ailesine, sevenlerine
ve sevdiklerine düşkün biriyim.
Ve herkese tavsiyem “Ya oldukları gibi, ya da göründükleri
gibi” olsunlar. Artık kimse
sahte suratlara aldanmıyor.

Şarkıların gibi romantik
misin?

Senin gibi birçok ünlü
isim İstanbul dışına, farklı
illere yerleşmeye ve daha
sakin bir hayata merhaba
demeye başladı. Böyle bir
karar almana neden ne
oldu?
Şehir hayatı gerçekten çok
sıkıcı ve bunaltıcı… O yüzden
Bodrum’u tercih ettim. Yıllardır
İstanbul’da yaşadım ve her
geçen gün artan yoğunluktan
boğuldum. Artık daha sakin
ve sükuneti daha bol olan bir
bölgede yaşamam gerektiğine
karar verdim. Benim gibi güzel
ülkemizin farklı bölgelerine
yerleşen ünlü veya ünsüz herkesin, bu nedenlerden böyle
bir kararı aldığına eminim.
Herkese tavsiye ederim. :)

Son olarak Çekmeköy2023 okurlarına neler
söylemek istersin?
Biz Türk halkı olarak her
gününü mutlu ve huzurlu bir
şekilde yaşamayı hak eden
bir milletiz. İnşallah en yakın
zamanda ülkemizin üzerinde
dolaşan kara bulutlar dağılır ve
her günümüz bayram tadında
olur.

Bir bardak
sıcak suyu
ve bir bardak soğuk
suyu dolaba
koyarsanız
sıcak su
daha çabuk
soğuyacaktır.

En büyük kuş yumurtası devekuşunundur. 15 – 20 santimetre uzunluğunda ve ortalama
1,7 kilogram ağırlığındadır.

Karıncalar 15
gün boyunca
suyun altında
yaşamlarını
sürdürebilirler.

Fare bir deveye oranla daha
uzun süre susuzluğa dayanabilir.

Baykuş, mavi
rengi görebilen
tek kuştur.

İnsanlar
yaşamları
boyunca
altı filin
ağırlığına
eşit miktarda yiyecek
tüketir.
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Röportaj: Soner KARTAL

Dünyayı varoluşundan bu yana
24 saate sığdırmaya çalışsak
insanlar bu sürenin sadece 1 dakika 17 saniyesini doldurabilir.
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Cansız saçlarınız için bebek pudrası kullanın. Pudra,
saçınızdaki fazla yağı alacak
ve saç tellerinizi daha kalın
gösterecektir.

Deri kaplı mobilyalar limon ya
da portakal kabuğuyla ovulursa
yepyeni gibi görünürler.

Bir insanın
1 yıl boyunca en az
bin 460
defa rüya
gördüğü
tespit
edilmiştir.
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Romantik ve duygusal bir
adamımdır. Kendimi böyle
hissediyorum. Sürprizler
yapmayı çok severim.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

li olarak kolay ya da zor bir süreç şeklinde
yaşanır. Okula başlayana kadar edindiği
sosyal davranışları, yaşıtları ve yeni karşılaştığı
yetişkin rol modelleri (öğretmenler) ile
yeniden test etme sürecine girer. Bu süreçte
öğretmenlerin ve yaşıtlarının, çocuğun
davranışları üzerindeki etkisi büyüktür.
Ailenin tutumu, çocuğun çalışma davranışı
geliştirmesinde, kendisini “başarılı” veya
“başarısız” bir öğrenci olarak tanımlamasında önemli bir rol oynar. Özellikle
1-5. sınıflarda çocuğunuza onun hakkında yaptığınız yorumlar, verdiğiniz geri
bildirimler, öğretmenininkilerle birleşerek kendine ait bir öğrenci kimliği ve niteliği geliştirmesini sağlar.

A nne-babalara
tavsiyeler

“model alarak öğrenmeye” bırakır.
Anne-babalar ilk yıllarda çocuk
için temel modelleri oluştururlar.
Sosyal anlamda kabul gören ve
görmeyen davranışlar aile içinde
test edilir, anne-babanın tepkileri sonucunda kazanılır veya kabul
görmeyenler davranış listesinden
çıkarılır. Bu denemelerde çocuk,
sadece kendi davranışlarını test
etmekle kalmaz, anne-babanın
davranışlarını da dikkatle gözler. Bu nedenle anne-babaların
akıllarında tutmaları gereken en

önemli şey; onlara örnek olarak
uygun davranış kazandırabilecekleridir.
Çocuk ev ortamından okul ortamına geçtiğinde, daha büyük
ve karmaşık bir sosyal çevre ve
uyulması gereken bir dizi kuralla
karşılaşır. Toplumsallaşma yolunda atılan ilk büyük adım olan okula başlama, çocuğun ev dışı ortamlara ne kadar hazır olduğu ve
anne-babasıyla kurduğu ilişkinin
ne kadar güvenli olduğuyla ilişki-

• Anneden ayrılmak
la ilgili ilk deneyim
ini anaokulu
dönem inde yaşayan
çocuklar bu süreçte
okula girmeyi
ve arkadaşlarıyla bir
likte olmayı reddedeb
ilir. Bağımlı
anne-çocuk ilişkisi,
yeni bir kardeşe sa hip
olm
mu zorlaştırır.
ak uyu-

• İki haftayı geçen
uyum sorunu ve az
almayan okul
reddi durumlarında ok
ul ve ailenin gelişmele
ri ve nedenlerini gözden ge
çirmesi gerekir çü
nkü çocuğun
bilişsel yaşının okula
uygun olması duygus
al gelişim inin
de yeterli olduğunu gö
stermez. Bu durumd
a
bir uzmana
başvurmak gerekir.
• Anneden ayrılmak
ta istekli olmamak
çocuğun kendi becerileri ve ye
terliliği ile ilgili algısı
nın yeterince
gelişmemesiyle ilgilid
ir. Bütün istekleri
yapılan, öz
bakım becerileri geliş
mem iş bir çocuk bu
so
rumlulukları
üzerine alma konusu
nda istekli olmayacak
tır.
• Ebeveynin kaygıla
rının çocuklar tara
fından kolay
hissedildiğini ve takli
t edildiğini unutmama
lıyız. Annebabanın okula ve
oradaki yaşama gü
vensizliği de
çocuğu olumsuz etki
leyecektir.
• Sınırların olmadığı
aile tutumlarıyla yetiş
en çocuklar
okulun kurallarını an
lamakta ve uygulam
akta zorlanacaktır. Okul seçim
i yaparken çocuğun
özellikleri ve
onun ilgi alanları da
gözden geçirilmelidir
.
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Çocuk bir sosyal çevreye doğar
ve doğduğu andan itibaren aktif bir öğrenme sürecine girer. Bu
nedenle içine doğduğu aile ortamı
ve koşullar, ailenin çocuğa yönelik tutum ve davranışları, onun
tüm gelişim alanlarında büyük
bir etkiye sahiptir. Yaşamın ilk yıllarında çok iyi bir gözlemci olan
çocuk, ilk davranışları taklit yöntemiyle kazanır. Çocukların en
fazla taklit ettikleri kişiler en çok
gördükleri kişilerdir. Taklit yoluyla
öğrenme, çocuk geliştikçe yerini

Nuran TUFAN
Psikolojik Danışman ve
Rehber Öğretmen

İki haftayı aşan uy
umsuzluğa dikkat!
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ÇOCUKLARIMIZ
OKULLARINA
HAZIR MI?

• İyi bir okul uyumu için iyi bir okul öncesi
hazırlığı planlanmalı.
• Öz bakım becerileri çocuğa erken
dönemden itibaren kazandırılmalı. Kendi sorumluluklarını üzerine alması onun
büyüme ve gelişme ile ilgili algısını olumlu
etkileyecektir.
• Okul seçimi ve bu sürecin planlanması
aşamasına çocuğu da dahil etmek güven
ilişkisi ve uyum açısından kolaylaştırıcı olacaktır.
• Okula yeni başlayan çocuklar için oryantasyon çalışmaları yapılması, okulun ve
öğretmenin çocuğa tanıtılması, genel bir
bilgi verilmesi çocuğu rahatlatır. “Tatilde
rahattın, şimdi okul başlıyor, disipline gireceksin” gibi sözler söylenmemeli.
• Aile, çocuğun okula devam etmesini sağlamalı ve bu konuda kararlı olmalı.
Alışma sürecinde kısa süre bile olsa mutlaka okula gitmek ve vedalaşmayı kısa tutmak ve kararlı davranmak doğru olacaktır.
Çocuğa, bu sorunun tüm aileyi ilgilendirdiği, sadece çocuğun sorunu olmadığı hissettirilmeli.
• Anne-baba çocuğun kaygılarını dinleyip
anlamaya çalışmalı. Sorunun çözümü için
öğretmen ve ailenin sıkı işbirliği içinde olması gereklidir. Okula uyum sorunu tedavisinin dört ayağı vardır:
Çocuk, aile, okul ve tedavi ekibi... Bunlardan biri eksik olduğu zaman çözüm gecikir.
• Arkadaş ilişkileri zamanla oluşmakla birlikte ilk günlerden itibaren okul dışı buluşmalar uyumu güçlendirir. Ev ziyaretleri
ve eğlenceli organizasyonlar çocukların
birbirlerini keşfetmelerini sağlayacaktır.

Köşe Yazısı

Haber

İlgisizlik kadar
fazla ilgi de
sakıncalı

BAŞKAN POYRAZ,
MESAİ ARKADAŞLARIYLA

BAYRAMLAŞTI

• Kimi öğrenciler için okula başlama bir
sorun teşkil etmezken, kimi öğrenciler için
birtakım sorunların yaşanmasına neden
olabilir. Özellikle anaokulu ve ilkokula yeni
başlayan çocuklarda anneden ayrılamama,
sınıfa girmeme, okul reddine sıklıkla rastlanır. Çocuk anne, baba ya da bakım veren
kişiden ayrılmak istemez.
• Bu durum özellikle aşırı koruyucu ebeveyn tarafından bağımlı yetiştirilen çocuklarda görülür. Anne çocuğunu fazlasıyla koruyup
kollayınca çocuk anneden ayrı bir ortamda
kendisini korunmasız, savunmasız hisseder ve
yalnız kalmak istemez.

• Çocuk ailesini zaman zaman okulda görmekten hoşlanır; ilk günleri onunla paylaşın, okul ve
öğretmenlerle iletişim halinde olun.
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• Uyum sorunu yaşayan çocuğa karşı korkutma,

yargılama, tehdit, şiddet ve baskı uygulanmamalı.
Aksi takdirde uyum sorunu okul fobisine dönüşür
ve çocuk okula gitmeyi reddeder. Okul reddine
hangi durum ve duygunun neden olduğunu bulup bu sorunun çözülmesi için çalışılmalıdır.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, 9 günlük bayram tatili
öncesindeki son mesai gününde,
birlikte ilçeye hizmet ettiği mesai
arkadaşlarının bayramlarını kutladı. Merkez binada gerçekleşen
bayramlaşma töreninde herkese iyi
bayramlar dileyen Başkan Poyraz,
“Bu bayramda 9 gün tatil var ama
bayram tatile gitmek değildir, bunu
unutmayın. Önce anne babanızla bayramlaşmadan, onların hayır
duasını almadan tatile gitmeyin.
Sonrasında herkese iyi tatiller diliyorum. Yola çıkacak olanlar trafik
kurallarına uysunlar ki ailelerine
acı yaşatmasınlar” dedi.
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• Çocuk belli alanlarda yetersizlik yaşıyorsa,
örneğin zor öğreniyorsa, kendisine güveni azsa,
sosyal fobisi varsa, hiperaktifse veya depresyondaysa da uyum sorunu yaşar. Aile içi iletişim sorunları, boşanma, kardeşin evde kalmasına bağlı
kardeş kıskançlığı, ailede ölüm, kaza, hastalık gibi
nedenler de okul reddine sebep olabilir.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Kurban
Bayramı öncesi belediye çalışanları ile bayramlaştı.

SULTAN İBRAHİM
(1640-1648)

4.Murat vefat edince yerine
uzun süredir kafes mahkûmu
olan kardeşi İbrahim sultan oldu.
Önceleri annesi Kösem Sultan’ın
desteği, sonraları ise kendi yeteneği sayesinde yönetimde istikrar sağlayan 4.Murat’ın genç
yaşta hayatını kaybetmesi üze-

HA

“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”
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Tarihten Notlar

1.Ahmet’in Mahpeyker Kösem Sultan’dan doğma oğludur. Esasen
4.Murat, onu öldürtmeyi planlamış
ancak validesinin çabası sonucu
hayatta kalabilmişti. Nitekim 4.Murat’ın ölümü kendisine bildirilince
“öldürülme sırası bana mı geldi”
diyerek korku ve telaşa kapılmış
ancak kardeşinin ölüsü, kendisine
bizzat gösterilerek sultanlığa zorla
ikna edilmiştir.
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melerine yol açan bu korku hiç
şüphesiz Sultan İbrahim’de fazlasıyla vardı. Kendisine “Deli İbrahim” denmesi de bu yüzdendir.
Zaten yaşadığı travmalar ve psikolojik nedenlerden dolayı Sultan
İbrahim’in devleti yönetecek ruh
sağlığına sahip olduğu da söylenemezdi. Bu yüzden devlet idaresi
Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa
Paşa tarafından yürütülmüştür. (1)
Kara Mustafa Paşa önce Fransa ve İngiltere ile olan imtiyazları
gözden geçirerek yeniledi. İran’la
daha önce yapılmış olan Kasr-ı
Şirin Antlaşması teyit edildi. Ardından Avusturya ile ilişkileri müzakere etmek suretiyle düzeltti ve nihayet ekonomiyle ilgilenmeye koyuldu.

Sultan İbrahim’in korkusu, üç
kardeşinin öldürülmesine şahit olmasından kaynaklanıyordu. Şehzadelerin akıl sağlıklarını kaybet-

Ekonomik sıkıntı ve halkın satın
alma gücü yok denecek hale
gelmişken devlet ciddi bir sorunla
daha karşı karşıyadır. Sultan İbrahim’in hiç çocuğu yoktu ve çocuk
sahibi de olamıyordu. Eğer ona
bir şey olursa tahta çıkacak varis
de olmayacaktı. Bir başka ifadeyle
Osmanlı hanedanının sona ermesi
tehlikesi söz konusuydu. Bu durumda Valide Kösem Sultan başta
olmak üzere saray ahalisinin neredeyse birinci görevi padişahın
tedavisiyle ilgilenmek ve mutlaka
çocuk sahibi olmasını sağlamaktı.
Kösem Sultan, oğlunu tedavi amacıyla ülkenin her yanından
hekimler ve üfürükçüler getirtti.
Bu üfürükçülerin en ünlüsü “Cinci Hoca” lakabıyla tanınan Safranbolulu Karabaşzade Hüseyin
Efendi’ydi. Saraya musallat olan bu
düzenbaz üfürükçü, durumu fırsata çevirmiş ve servetine servet katmıştı. Nitekim Safranbolu’da sonraları “Cinci Hanı” olarak anılacak
bir han inşa ettirmiş, hatta ilmiye
sınıfındaki hiyerarşiyi bozma pahasına da olsa kazaskerliğe tayin
edilmeyi bile başarmıştı. Siyasi ve
ekonomik olarak önemli bir güç
elde eden Cinci Hoca sonunda
öldürüldü, hazineye aktarılan serveti de askere cülus olarak dağıtıldı
ve bu paralar halk arasında ‘cinci
hoca akçesi’ diye anılır oldu.
Nihayet Sultan İbrahim’in; Şehzade
Mehmet, ardından da Süleyman,
Ahmet, Orhan, Cihangir, Selim ve
Murat adındaki oğulları doğdu da
hem saltanat şehzade yokluğu
tehlikesinden kurtuldu hem de
hanedanın güvenliği sağlanmış
oldu. Sultan İbrahim döneminde
devlet kademesindeki görev ve
atamalar rüşvetle dönüyor, hatta
Cinci Hoca bile devlet işlerine yön
verebiliyordu. Samur kürküne olan
tutkusu ve harem sefası dillerden

SULTAN
İBRAHİM’İN
TAHTTAN
İNİRİLMESİ

Sultan İbrahim’in çılgın ve delice
hareketleri devlet erkânına da sirayet etmiş, kendilerine birer kötü
akıbet hazırlamaya başlamışlardı.
Padişah başkalarının tesirinde olduğu için ne zaman neye karar vereceğini kestirmek zordu. Kemankeş
Kara Mustafa Paşa ile Hanya Fatihi
Yusuf Paşa ve benzeri deneyimli
devlet adamları hakkında haksız
yere idam kararı verirken, kendisi
de adeta rüya âleminde yaşıyordu. Bir başka ifadeyle samur kürkü
merakı ve aşırı israfçı tutumu onun
“Samur Devri” de denilen saltanatının sonunu hazırlamaktaydı.
Öyle ki ekonomik sıkıntıdan bıkıp
usanan halk, deprem ve yangın
gibi felaketleri bile padişahın uğursuzluğuna yormaktaydı. Nihayet
devletin içine düştüğü kötü duruma yakından şahit olan ocak
ağaları ve diğer devlet erkânı Fatih Camii’nde toplanarak rüşvetle iş yapan sadrazamın azlini
istediler. Sultan İbrahim’in hal’
edilmesini isterken de şu veciz
gerekçeyi kendisine tebliğ ettiler:
“Yaptıklarınla cihanı haraba verdin. Vaktini lehv ü gafletle geçirdin. Rüşveti faş ve bunca zulmü
âleme musallat ettin. Beytülmali
de itlaf ve israf ettin…”
Sultan, ayaklanmaya karşı koymak istedi ancak başarılı olamadı.
Görüşmelerin sonunda başka çare
kalmadığını anlayan Kösem Sultan “muradınız bu mudur, işte size
şehzade” diyerek Şehzade Mehmet’i ileri sürdü. Küçük şehzade
korkulu gözlerle etrafa bakarken
şeyhülislam tarafından padişah
ilan edildi ve kendisine biat edildi. Sultan İbrahim, iktidarı bırakıp
hapse girmeye razı oldu lakin
“fitne sebebidir” denilerek, şeyhülislamın da fetvasıyla boğduruldu.
Son sözü “Elhamdülillah cemaatin

başıyım” oldu. Bu sözüyle Osmanlı
soyunun tükendiğini ancak kendi
çocuklarıyla yeniden başladığını
ifade etmiştir. Sultan İbrahim,
1.Mustafa’nın Ayasofya avlusundaki türbesinin yanına defnedildi. “Deli” olarak nitelenen bu iki
padişahın yanına başka hiçbir
hükümdar defnedilmemiştir. Tarihçi İlber Ortaylı, Sultan İbrahim’in
sekiz yıllık saltanatını “bir facia” olarak nitelendirir. Kendisinden sonra yönetim yine annesi
Kösem Sultan’ın kontrolündedir.

KÖSEM SULTAN
KİMDİR?
Sultan 1.Ahmet’in en sevdiği eşidir.
Osmanlı devlet yönetiminde kadın
hâkimiyetinin sembol ismi olarak
etkin rol oynamış, Haseki Sultan ve
Valide Sultan olarak şöhret olmuştur. Torununun saltanatında bile
haremi yönetmiş ve büyük kayınvalidesi Safiye Sultan gibi kendisi
de Büyük Valide Sultan olmuştur.
Sultan 4. Murat ile Sultan İbrahim’in annesi, 4.Mehmet’in de
babaannesidir.
Kadınlar Saltanatının en etkili isimlerinden biri olan Kösem Sultan,
Yunanistan doğumludur. Bosna
Beylerbeyi tarafından İstanbul’a
gönderildi. Küçük yaştan itibaren
haremde eğitim alarak Sultan I.
Ahmet’e haseki oldu. Keskin zekâsıyla padişahı etkisi altına aldı ve
bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi. Kösem, Safiye Sultan ve
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rine sıkı bir kafes hayatı yaşamış,
bu yüzden de ciddi bir eğitim
alamamış olan İbrahim tahtın sahibi olmuştur. Sultan İbrahim,

Kara Mustafa Paşa devlet teşkilatında geniş ölçüde ıslahat yapmayı
planlamıştı. Belli alanlarda tasarrufa gidilmeyi ve vergilerde düzenleme yoluna gitmeyi düşünüyordu. Ayrıca “ayarı bozuk akçe” yerine yeni sikke kestirmek suretiyle
maliyede düzen sağlamayı hedeflemekteydi. Zira çeşitli unsurlar
paranın düzenini alt üst ederek
halkı zor durumda bırakmışlardı.
Kalpazanlar piyasaya sahte para
sürmekte, esnaf ise ölçü ve tartının
ayarıyla oynamaktaydı. İktisadi
dengenin bozulduğu şöyle anlatılır:
“Yahudi ve Hristiyan taifesi durmadan çalışmaktaydı. Külçe gümüşü

Hanedanın Soyu
Nasıl Kurtarıldı?

düşmeyen genç padişah ise Kösem
Sultan ve musahiplerin etkisi altındadır. Sultan İbrahim devri, yozlaşma ve çöküntünün had safhada
olduğu bir dönem olarak bilinir.
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İdari Tasarruf ve
Para Üzerinde
Oynanan Oyunlar

toplayıp İran’a veya başka ülkelere kaçırmak suretiyle kıymetli
madenin kıtlaşmasına sebep olan
açıkgöz yerli ve yabancı bezirganlar bütün melanetleriyle aynı bencil gaye peşinde koşup durmakta
idiler…” (2)

Tarihten Notlar

Hürrem Sultan’ı örnek alarak yola koyuldu. 1.Ahmet’in
tahta çıkmasıyla da sarayda etkili olmaya başladı.
Kösem; ne zaman ne yapacağını bilen, güvenli ve yol
gösteren anlamındadır. Beyaz tenli ve pürüzsüz cilt
yapısından dolayı bu ismin kendisine 1.Ahmet tarafından verildiği söylenmektedir.
Sultan 1.Mustafa ve 2.Osman zamanında etkinliği arttı. 2.Osman, devlet işlerine çok karışıyor diye onu eski
saraya gönderdiyse de Mustafa’nın tekrar tahta çıkması
ve nihayet kendi oğlu 4.Murat padişah olduktan sonra artık oğlu adına devleti büyük ölçüde yönetmeye
başlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti’nin en güçlü
Valide Sultan’ı kabul edilen Kösem Sultan’ın yaklaşık
30 yıl devleti yönettiği söylenebilir.
4.Murat, annesinin faaliyetlerini bir ölçüde engellemeye başladı ancak genç yaşta ölümü üzerine tahta
Kösem’in diğer oğlu İbrahim çıktı ve Kösem’i nüfuzu
da artarak devam etti. İbrahim’den sonra tahta çıkan
4.Mehmet döneminde de bir süre etkili olan Kösem,
bu defa kendisine rakip olan gelini Turhan Sultan’la
kıyasıya bir rekabete girişir. Lakin bu seferki rakibi çetin
cevizdir ve onunla baş edemez. Nitekim çok geçmeden
yenik düşer ve boğdurulur. Haremde öldürülen ilk Valide Sultan olan Kösem, 1.Ahmet türbesine defnedilir.

Tarihten Notlar

Sinirleri bir hayli bozuk olan sultan ise kadınların tesirindedir. Bu yüzden kadınlar devlet işlerine kolayca müdahil olacaklardır. Zaten padişahın günlük hayatı, eğlence ve sohbetle geçmektedir ki hiç
anlamadığı devlet işlerinden tamamıyla uzaktır.
Bu arada Varvar Ali Paşa İsyanı gibi hiç de hoş olmayan ayaklanmalara zemin hazırlamaktan da geri
durmaz. Tarihçi İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi’nde özetle şunları kaydetmektedir:
“Sultan İbrahim’in saltanatıyla bir daha gördük ki “saltanat sistemleri” devlet idaresi ve toplumun yararına
bir sistem değildir. Ortada devleti idare edecek birçok
layık insan varken onlar getirilmiyor, çocuk da olsa
deli de olsa sultanın çocuğu getiriliyor. Böyle olunca
da devlet, valide sultanların ve onların emrine giren
kukla vezirlerin elinde kalıp itibarını kaybediyor…”

Evliya Çelebi, 28 Çelebi Mehmet Efendi’den önce Batı
uygarlığı hakkında bilgi veren ilk Osmanlı aydını olarak
bilinir. 1665 yılında Antlaşması’nı onaylamak üzere
Kara Mehmet Paşa başkanlığında Viyana’ya giden
heyet içinde de muhtemelen kâtip olarak yer almıştır.
Bu antlaşma, Avusturya’nın, Osmanlı’nın gücünü kabul etmek zorunda kalmış olması bakımından oldukça
önemlidir.

Devrin Bazı
Önemli Hadiseleri
Girit Seferi

EVLİYA ÇELEBİ (1611-1685)
Türk ve dünya tarihinin en önemli gezgini ve en büyük
seyahat kitabının yazarı olan Evliya Çelebi aslen Kütahyalı olup İstanbul doğumludur. Babasının Sarayda nüfuzlu kişilerden ve zamanın tanınmış şahsiyetlerinden
olması hasebiyle önemli hocalarından eğitim almıştır.
4.Murat döneminde saraya alınmış, bu arada iyi bir
müzik ve hat eğitiminin yanı sıra Arapça, Farsça, Rumca ve Latinceyi de iyi derecede öğrenmiştir.
Gezmeye olan düşkünlüğü sebebiyle gezmek için her
sebepten yararlanmış ve 24 yaşında başladığı gezile-

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi
2-Bekir Sıtkı Baykal, Para düzeniyle ilgili belgeler
3-Prof. Dr. Zeki Arıkan, Batı ile Kurulan İlk İletişim Yolları

Cadılar ve Büyücüler
Her konuda anlatacak bir hikâyesi olan Evliya Çelebi’nin elbette sihir, büyü ve cadılar hakkında da anlatacak bir şeyleri vardır. Seyahati boyunca karşılaştığı pek
çok egzotik hikâyeyi, şahit olduğu tılsım,
cadı, büyü, büyücü olaylarını ve gözlemlediği doğaüstü varlıkları Seyahatname’
de anlatır. Kendinden önceki tılsım ve
efsanelere atıfta bulunarak tecrübe
ettiği bu hadiseleri yorumlar. Hatta onun
naklettiği, bilinen
en eski vampir
hikâyelerinden
birinin Drakula
öykülerine temel teşkil ettiği
konusunda yerli-yabancı tüm
tarihçiler hemfikridir.

HİKMET TEKİN
Hikmettekin34@gmail.com
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4.Murat tarafından tesis edilen düzen ve otorite zamanla
bozulmuş, hazine fakirleşmiş, geçim darlığı çeken halkta
huzursuzluk had safhaya ulaşmıştır. Sultan İbrahim’den
başka hanedan üyesi olmadığı için ondan bir çocuk
elde etmek için her türlü çılgınlığa göz yumulmaktadır.
Samur Kürkü merakı da hazineye hatırı sayılır
yük getirmektedir. Tarihçi Naima şu çarpıcı ifadelerle durumu özetlemektedir: “Moskof kâfiri bu vesile ile bihad (sınırsız) samur gönderip bir nice Mısır hazinesi kadar mal almış idi…”

Dönemin Sıra Dışı Yazarı

Evliya’nın bu yolculuğu ve karşılaştığı farklı kültürler
hakkında verdiği ayrıntılı bilgiler büyük önem taşır. Anlattığına göre onların binalarının bakımlı, Müslümanların binalarının harap durumda bulunması en başta
fark ettiği husus olmuştur. Hristiyanları aşağılamayan
Evliya, “anlarda kizb-i kelam olmaz” diyerek sözlerinin
güvenli olduğunu dile getirir. Viyana’nın temizliğini,
zenginliğini, ticaretini anlatır;
çeşme ve anıtlarına geniş yer
verir. Hamamlarının
farkına
değinir. Burada
gördüğü çarkla çalışan saatlere hayran kalır.
Arabalar at ve
sığırla değil, saat
çarkıyla hareket
etmektedir. Çabuk un öğüten
el değirmeni ve
ab-ı hayat gibi

akan çeşmelerinden hayranlıkla söz eder. Kilisede
gördüğü bir cennet-cehennem tasvirini ise şöyle
anlatır: “Bir cennet tasvir etmişler ki insan gördükte
teslim-i ruh edüp dahili cennet olacağı gelür; amma
cehennem tasvirini gören de rah-ı müstakime gelür.”
Evliya, İstefani Kilisesi’nin kütüphanesine hayran kalmıştır. “Vacibü’l-seyrdir” der. Kitapların bakım ve
temizliği karşısında hayretini gizleyemez. Ancak söz
gelimi, İskenderiye’deki Camiu’l-Atar harap durumdadır. Buradaki çok değerli kitaplar yağmur almış ve
çürümektedir. Kitapları güveler, kurtlar ve fareler kemirmektedir. Viyana tıp dünyasından söz ettiği çarpıcı
örneklerden de bir hayli etkilenmiştir. Bir askerin
kafasına
giren
kurşunun
ameliyatla
alınması, siroz tedavisi, diş plantasyonu gibi tedaviler onun Viyana tıbbıyla ilgili naklettikleridir. (3)
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Kadınlar Saltanatı

Evliya Çelebi, geleneklerine bağlı ve kendi kültürünün
üstünlüğünden emin inançlı bir Müslüman’dır. Bu
özelliği ve zengin hayal gücü onu yabancı dünyaları
tanımaktan alıkoymamıştır. Saf bir dindarlığın yanı sıra
hatırı sayılır bir hoşgörüye sahiptir. 17. yüzyılda coğrafi, ekonomik, siyasi ve sosyal düzeni zaman zaman da
mizahi olarak çarpıcı ifadelerle anlatarak yazılı bir kaynak sunmuştur. Ünlü eseri Seyahatname, 2013 yılında
UNESCO Dünya Belleği listesine alınmıştır.

Evliya Çelebi Viyana’da

Köprülü ailesinden sadrazamların iş başına gelmesiyle
birlikte Valide Sultanlar da artık eskisi gibi devlet siyasetine nüfuz etme imkanı bulamazlar.

Venediklerin elinde olan Girit, korsanların barınağı
halinde olup deniz ticaretinde zamanla tehlike arz
etmeye başlar. 1.Ahmet zamanından beri fethi planlanan ada için sefer hazırlığı, “Sümbül Ağa Vakası” ile
birlikte daha bir önem arz etti. Zira kafile; korsanların
saldırısına uğramış, Sümbül Ağa öldürülmüş, maiyeti
ve önemli miktarda hazine korsanların eline geçmiştir.
Facianın duyulmasıyla birlikte donanma 30 Nisan
1645’de İstanbul’dan hareket etti. Çok zor şartlarda
seyreden sefer uzun yıllar sürmüş, adanın tamamı ancak 25 yıl sonra 1669 yılında kontrol altına
alınabilmiştir.

rine 50 yıl boyunca bıkıp usanmadan devam etmiştir.
Seyahatname’ de defalarca ifade ettiği üzere, Rum,
Arap ve Acem illerinde; İsveç, Leh ve Çek’te, 7 iklim ve
18 padişahlık yerlerini gezip dolaşmıştır.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan ve
özgün metni 4.000 sayfa tutan 10 ciltlik Seyahatnamesinden başka Şakaname diye bir eserinden de söz ediyor ancak bu eserin henüz izine rastlanılmış değildir. 51
yıllık gezi hayatı boyunca devamlı not tutmuş, nerelere
gittiğini, kimlerle görüştüğünü uzun uzun yazmıştır.
Muhtemelen köşesine çekildiği Mısır’da 1685’den sonra vefat etmiştir.
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Başkan Poyraz

MAHALLE MUHTARLARINI

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz 21
mahalle muhtarı ile istişare
toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe halkının istek ve taleplerini; yaptığı ev,
esnaf ve halk ziyaretlerinde dinleyen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçede mahallelerinin temsilcileri olan muhtarlarla buluştu.
Güngörmüş Konağı’nda gerçekleşen istişare
toplantısına 21 mahalle muhtarı ve belediye
başkan yardımcıları katıldı.

Toplantı muhtarlardan gelen talep ve önerilerin
dinlenmesi ile başladı. Muhtarlardan gelen talep
ve önerileri tek tek dinleyip not alan Başkan
Poyraz, ilgili başkan yardımcılarına gerekli
çalışmaların yapılması için talimatlar verdi.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Bu materyallerle ön dişlerde çok
büyük kayıplar restore edilebilmekte bu nedenle hastaların ısırmada
dikkatli olmalarının bu restorasyonların ömrünü uzatacağının da
anlatılması gerekmektedir. Özellikle ön yüzde yapılan uygulamalardan sonra ne kadar iyi polisaj
yapılmış olsa da boyayabilen
yiyecek ve içeceklerin dolguların
renklerini değiştirebileceği yine
hatırlatılmalıdır. Aşınma nedeni
ile restore edilmiş dişlerde daha
çok dikkat edilmesi gereken nokta
da hastaya çok sert olmayan diş
fırçaları önermek ve fırçalama
yöntemlerinde düzeltmeler yapabilmelerini sağlamaktır.

TEDAVİLERİ
Diş çürüğü, travma, çeşitli genetik ve immünolojik hastalıklar sonucu dişlerde oluşan harabiyetlerin tedavisi konservatif ve endodontik
olmak üzere başlıca iki kısımdan oluşmaktadır.

KONSERVATİF
DİŞ TEDAVİ
UYGULAMALARI

Amalgam dolgular gümüş dolgular olarak da tanımlanır. Amalgam;
gümüş, kalay ve bakır alaşımının,
cıva ile karıştırılması ile elde edilir.
Karışımın %45-50'sini oluşturan
cıva, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi yaratmış olur. Amalgam
dolgular diş hekimliğinde 150

yıldan beri geliştirilerek halen
sıklıkla kullanılmaktadır. Amalgam
dolguların tercih edilmesinin en
büyük nedenleri ise; zararsız,
uzun ömürlü ve ucuz bir dolgu
maddesi olmasıdır. Bunun yanı
sıra uygulamasının kolay ve kısa
zamanda yapılabilmesi da diğer
avantajlarındandır.
Bununla birlikte amalgam dolguların civa gibi toksik maddeler
içermesi ve estetik olmaması en
büyük dezavantajlarıdır. Bugüne
kadar yapılan birçok araştırmalarda amalgam dolgulardaki civanın
zehirliliği konusunda herhangi
bir görüş birliğine varılamamıştır.
Birçok araştırmacı amalgam
dolgulardan çiğneme ve öğütme
işlemi sonucunda açığa çıkan
civa miktarının su hava ve besin
maddeleri ile alınan miktardan
çok daha az olduğunu belirtmektedir. Amalgamlar söküldüğünde
civanın oluşturduğu düşünülen
bazı hastalıkların iyileştiği iddia
edildiği halde bilimsel olarak ispatlanamamıştır.

İçinde silikon dioksit parçacıkları
olan bir plastik karışımdır. Diş
renginde olduğu için beyaz dolgu
olarak tanımlanır. 1960'larda
yalnızca ön dişlerde kullanıldıkları
halde materyalin ileri derecede geliştirilmesiyle çiğneme
basınçlarına dayanıklı ve daha az
aşınan bir dolgu maddesi olarak
arka dişlerde de başarılı olarak
uygulanabilmektedir.

Kompozitlerde de aynı seansta
polisaj işlemi yapılabilmektedir.
Ancak çok büyük restorasyonlar ya da çok diş için yapılan seri
restorasyonlarda hastayı bir defa
daha kontrole çağırıp varsa gerekli
düzeltmeleri yapmak hem estetik hem fonksiyon açısından çok
daha iyi olacaktır.

ENDODONTİK
TEDAVİ
UYGULAMALARI
Endodonti, diş pulpasına kadar
ilerlemiş problemler ile ilgilenen
diş hekimliği dalıdır. Endodontik
tedavi denince genellikle akla
kanal tedavisi gelir. Diş tedavisi
işlemleri arasında da en korkulan
tedavi genellikle kanal tedavisidir.
Dişin ağızda görünen kısmına
kuron, ağızda görünmeyen, kemik
içinde kalan kısmına da kök adı
verilir. Dişimiz birkaç tabakadan
oluşur. Kuron kısmının en dışın

Kompozit dolgular
nasıl yapılır?
Kompozit dolgular, hazırlanmış
kavitelere tabaka tabaka yerleştirilir ve her tabaka özel bir ışık ile
sertleştirilir. Bu işlem bitince kompozit dolgular dişe göre şekillendirilir ve düzeltilir. Bütün bu işlemler amalgam dolgu işleminden
daha uzun sürer. Son zamanlarda
kompozit dolguların ağızda kalma
süresi ve dayanıklılığı amalgamın
ömrüne yakındır.
Kompozit dolguların en büyük
avantajları estetik olmalarıdır.
Ayrıca bu dolgular dişlere iyice
bağlandığı için diş dokularını
destekler, kırılmaları ve sıcaklık
geçmesini engeller. Kompozitler,
yalnızca çürükleri restore etmek
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Amalgam Dolgular
(Metalik Dolgular)

Kompozit Resin nedir?

için değil, dişlerin rengini ve biçimini değiştirerek kozmetik etkileri
için de kullanılabilmektedirler. En
önemli dezavantajı işlem sonrası
duyarlılıkların olmasıdır. Dolguların renkleri, kahve, çay gibi
boyayıcı yiyeceklerle de hafifçe
değişebilmektedir.
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Konservatif diş tedavileri dişin ağız
içinde çıplak gözle görülebilen ve
dişlerin daha çok mine ve dentin
kısımlarını ilgilendiren operatif
tedavilerdir. Bu tedavilerde dişin
çürük veya diğer nedenlerle harap
olmuş kısımları, diş hekimliğinde
kullanılan özel ileri teknoloji ürünü cihazlarla temizlenip
uzaklaştırıldıktan sonra geriye
kalan canlı ve sağlam dokular özel
yalıtım maddeleri ile izole edilerek
en son doğal dişin yapısını taklit
edecek şekilde dolgu maddeleri
ile restore edilerek işlem bitirilir.

Daimi dolgu maddesi olarak
bugüne kadar pek çok madde
denenmiş ise de bugün en yaygın
olarak amalgam (metalik) ve
kompozit (beyaz) dolgular kullanılmaktadır.

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

Diş Rengindeki
Dolgular
(Kompozit Resin)

Köşe Yazısı

da yani ağzımızda görülen kısım
mine adını alır. Mine vücudumuzdaki en sert dokulardan biridir.
Dişimizin diş eti altında kalan ve
kemik ile çevrelenen kök kısmının
üzerini sement tabakası örter.
Mine ve sement tabakalarının
altında da dentin tabakası vardır.
Dentinin özelliği dişin en büyük
tabakasıdır ve mine tabakasının
aksine sinir uçlarını barındırır. Bu
özelliği ile ağrı mekanizmasında
rol oynar.
Dentin tabakasının altında dişin
pulpası vardır. Bu kısımda dişin
damar ve sinirleri bulunur. Pulpa
dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş
sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı
sorunları bize iletir. Pulpa dişin
merkezinde ve her diş kökünün
kanallarında yer almaktadır. Dişi
besleyen bağlayıcı doku, kan
damarları ve sinirlerden oluşur.
Diş oluştuktan sonra pulpa, pulpa
odasından ve kök kanallarından
güvenli bir şekilde alınabilir. Endodontik tedavi de kanal
tedavisi olarak bilinen pulpanın
yerinden alınması işlemidir.

Belirtileri Nelerdir?
Dişte soğuk ve sıcak yiyecek ve
içeceklere karşı oluşan ağrı ve
hassasiyetlerde, yemek yeme
sırasında oluşan ağrılarda iltihaptan ve bir iltihap başlangıcından
söz edilebilir. Yine dişlerde meydana gelen aşırı renk değişimleri
de iltihap belirtisi olarak algılanabilir. Bunların dışında çürüğün
pulpaya kadar ulaştığı ama tedavi
edilmeyen dişlerde, enfeksiyon
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Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktasında
yer alan İstanbul, tarihin her döneminde önemli bir siyasi ve kültürel
merkez olmayı başarmıştır. Peki, medeniyetler beşiği bu şehrin ilklerini
ne kadar biliyoruz? İşte İstanbul’un en ilginç ilkleri...

kök ucundan çene kemiğine
çıkar ve yüzde küçük veya büyük
şişlere neden olabilir. Bu durumda enfeksiyonla mücadelede, diş
hekimin yaptığı işlemlerin yanı sıra
antibiyotik kullanımı da uygundur.
Genel kanı, yüzde şiş oluşturan
dişin, şiş indikten sonra çekilmesi
gerektiğidir. Oysa bu çok eskide
kalmış bir düşüncedir. Bu tür
büyük enfeksiyonlara neden olan
dişler bile kanal tedavisi yapılarak
ağızda tutulabilir ve bu dişte aynı
ağızdaki sağlıklı diş gibi size yıllarca hizmet edebilir.
Kanal tedavisi süresi dişin durumuna bağlı olarak bir ya da iki seansta yapılabilir. Enfekte olmuş bir
diş için, enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırıldığından emin olmak
için birkaç seans gerekebilir. Dişin

pozisyonuna göre tedavi zor olabilir. Ayrıca dişte birden fazla ve
kıvrımlı kanal bulunması tedavinin
uygulanmasını zorlaştırır. Komplike olmayan bir kanal tedavisi
genellikle bir seansta tamamlanır.
Kanal tedavisinden sonra gerekirse diş kuronla kaplanır ya da
dolgu ile restore edilir.
Kanal tedavisini takiben, özellikle de canlı dişlerin tedavisinin
ardından dişte birkaç gün katlanabilir bir ağrı veya dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir.
Bu kanal tedavisi sonrası oluşan
normal bir ağrıdır. Kanal tedavisi
yapılan dişin biraz korunması ile
kısa sürede ortadan kalkar. Bugün
için doğru tedavi yöntemi uygulanan kanal tedavilerde başarı oranı
%90’a varmaktadır.

Ölmüş Annesinin Karnında Doğan Bebek!
16. yüzyıla dair anlatılan hikaye, Eğri Seferi’ne katılacak olan
bir akıncı erinin hamile eşini Kasımpaşa’daki yakın akrabalarına
emanet etmesiyle başlar. Allah yolunda cihad etmeyi her şeyin üzerinde tutan cengaver baba savaş hazırlıklarını tamamlayıp eşiyle
helalleştikten sonra Allah’tan şu niyazda bulunur: “İlâhî! Senin
yolunda gazâya gidiyorum. Mâlûmundur ki Sen’den başka
kimsem yok! İlâhî! Şu vefâkâr ve çilekeş hanımımdan doğacak olan evlâdımı Sana emânet ediyorum. Lûtuf ve kereminle onu muhâfaza eyle!”

Bu ibret veren olaydan sonra babası tarafından büyütülen bebek,
Meyyitzade (ölünün oğlu) olarak anılır. İyi bir öğrenim görüp
devrin önde gelen alimlerinden olan Meyyitzade, öldüğünde annesinin yanına gömülür. Üzerine türbe inşa edilen kabri (Lohusa
Sultan Türbesi) 17. yüzyılda halkın en çok ziyaret ettiği yerlerden
biri olmuştur.

Eğri Kalesi’nin alınıp ordunun dönüş yoluna geçtiği sıralarda
doğum yapan asker eşin kalbi durur ve kadın ölür.
Aynı gün içerisinde cenaze namazı kılınarak defin
işlemleri gerçekleştirilir. Gazi olan er mahallesine
vardığı sırada mahalle sakinleri de eşinin cenaze
namazından dönmektedirler. Eşinin ölüm haberini duyan talihsiz adam, ‘’Ben onun karnındaki
bebeği Allah’a emanet etmiştim. Tez mezarını
gösterin bana!’’ diyerek eşinin mezarını ziyaret
eder.
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Kasımpaşa Tersanesi’nin yakınında bulunan
mezarlığa vardıklarında eşinin mezarının içinden
sesler geldiği duyulur. Mezarlık açıldığında görülen
manzara ise inanılmazdır: Kefen içerisinde göbek
bağı ile hareket eden bir bebek! Ölmüş annesinden
doğmasına rağmen hayata tutunabilmiş. Öyle ki
annesinin sağ memesine uzanmayı ve emmeyi de
başarabilmiştir.
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İstanbul’un İlkleri

İstanbul’un İlkleri

Boğaz’ın Buzla
Kaplandığı Gün

çaresiz kadınların kullanımına tahsis edilmesi kararlaştırılmış ve
yapı bir mutfak ve eczane eklenerek genişletilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki bu dönemde Batı’da böyle bir müessese mevcut
değildir.

İstanbullular zemheri soğukların etkisiyle
Boğaz’ın donmasına pek çok kez tanıklık
etmiş olsa da bilindiği kadarıyla Boğaz ilk
defa Bizans döneminde donmuş ve buzlar
20 gün boyunca çözülmemiştir. Osmanlı
hakimiyeti sırasında ise 1621 ve 1823
yılında da benzer durumlar meydana
gelmiştir.

Yapı, 1868 yılına gelindiğinde ise kötü yola düşen kadınlara ev
sahipliği yapan bir hapishane olarak kullanılmıştır. Lakin bu
dönemde zindanda sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kadın mahkum bulunmaktaydı.

1 Mart 1929’da serin sularda yüzen buzul parçalarını gören İstanbullular için hiç kuşkusuz hayret verici bir sabah olmuştur.

İlk Kadın
Hastanesi

Yangın ve deprem gibi nedenlerle zarar gören, zaman zaman
bakımsızlıktan harap olan yapı bugün modern ek binası ile Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet vermektedir.

Büyük İstanbul Depremi

Yakın tarihte kayda düşen dondurucu
soğuklar ise 1929 kışına rastlar. O yıl havalar öylesine soğuktur ki gazetelerin ilk
sayfaları kar ve soğukla ilgili haberlerle
doludur. 1929 Şubat ayında İstanbul
tam manasıyla kara teslim olmuş; vapurlar, trenler ve her türlü kara taşıtı mahsur kalarak halk büyük bir mahrumiyet
yaşamıştır.
Hayatı durduran bir şubat ayından sonra havalar ılısa da bu sefer
Karadeniz’in kuzeyinden kopup gelen buz kütleleri akıntıyla birlikte İstanbul’a kadar ulaşır. Deniz suyu -1 derece olması buzların
uzun müddet erimemesine zemin hazırlar.

Birçok ilklerin gerçekleştiği Osmanlı Devleti’nde Haseki Darüşşifası da tarihteki ilklerden birisidir. Hastahane, hapishane, akıl
hastalıkları gözetim yeri gibi amaçlarla kullanılan yapı dönemin
ihtiyaçları doğrultusunda yalnızca kadınlara hizmet vermesiyle öne
çıkmıştır.

Anadolu ve Balkanlar’dan da hissedilen deprem sonucu
yüzlerce ev, işyeri, sivil ve dini yapı yıkılmış; yerle bir olan
birçok semtin haricinde halk da büyük bir yıkıma uğramıştı.

Zira gördüklerine inanamayan insanlar buz kütlelerini seyretmeye,
üzerlerine çıkıp hatıra fotoğraf çektirmeye başlarlar. Sirkeci, Bebek,
Arnavutköy gibi çok sayıda liman tamamen buzlarla kaplandığı
için deniz seferleri de yapılamamıştır. En nihayetinde akıntının
etkisiyle buzlar Marmara açıklarına doğru hareket edince yaşam
İstanbullular için normale döner.

İstanbul’da tarih boyunca birçok deprem yaşanmıştır. 1509, 1609
ve 1894 yıllarında meydana gelen depremler en şiddetlileridir.
Çok sayıda evin yıkıldığı, cami
ve mescidin zarar gördüğü zelzele sonucunda yüzlerce insan
yaşamını yitirmiştir.
İstanbul son şiddetli depreme
10 Temmuz 1894 yılında
sahne olur. Tarihi kaynaklarda
‘’büyük hareket-i arz’’ olarak
isimlendirilen depremin merkez
üssü ise Marmara Denizi’dir.
Hafif bir sarsıntıyla başlayan ve

en şiddetli olan ikinci şoku ise hem tahribatların asıl sebebi olmuş
hem de Anadolu ve Balkanlar’dan da hissedilmiştir.
Birkaç yüz insanın ölmesine sebep olan deprem, İstanbul’da sayısız
sivil, dini ve resmi binayı tahrip etmiştir. Örneğin Kapalıçarşı’nın
duvarları en kalabalık olduğu öğlen vakti
içeride kalanların üzerine çökmüştür.
Bunun gibi Sirkeci yerle bir olmuş,
çok sayıda han yıkılmıştır. Kadırga, Kumkapı, Yenikapı, Langa ve
Samatya’da yüzlerce ev yıkılmış,
Mihrimah ve Kariye Camileri
büyük zarar görmüştür. Depremle birlikte şehirlerde büyük
yangınlar da çıkmıştır. Büyük
İstanbul depreminde deniz
200 metre geriye çekilmiş, dev
dalgalar yüzünden birçok yeri
su basmıştır.

daha şiddetli sarsıntılarla devam eden deprem, Marmara Denizi’nde olağanüstü görüntüler ortaya çıkarmıştır. Deniz sahillerden 200 metre geriye çekilmiş, sonrasında şiddetli dalgalar halinde
karaya vurmuştur. 1,5 metre yüksekliğindeki dalgaların etkisiyle
kıyılardaki kayıklar ve tekneler parçalanmıştır. Depremin etkisiyle
çöken binalar devasa toz bulutları meydana getirmiştir. Depremin
Kaynak
Süleyman Faruk Göncüoğlu, İstanbul’un İlkleri Enleri, Ötüken Neşriyat
Mesut Ayar, İstanbul’un 100 Önemli Olayı, İBB Kültür A.Ş.

Dönemin Sultanı 2. Abdülhamit, depremin yarattığı yıkımı ortadan kaldırmak için bir komisyon kurarak depremzedelere yardım
çalışmaları başlatmıştır. Bu kapsamda şehrin hasar gören yapıları
tamir edilerek şehrin yeniden imarına çalışılmıştır.

55

54

Yurdumuzda açılan ve dünyada bir
ilk olma özelliği taşıyan kadın hastanesi semte de adını veren Haseki’de
açılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın
hasekisi Hürrem Sultan tarafından
yaptırılan Haseki Darüşşifası 1550
yılında hizmete vermeye başlar. Yıllar
içerisinde farklı maksatlar doğrultusunda kullanılan külliyenin adı da verilen
hizmete göre değiştirilmiştir. 1843 yılında tamamıyla kadınlara tahsis edilen
Darüşşifa’nın 1848 yılında bir müddet
boş durmasının ardından kimsesiz, bakıma
muhtaç, evsiz barksız, hasta ve
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Yalnızca kadınlara hizmet
veren ilk hastane olmasıyla
dünyada bir ilk olan Haseki
Hastanesi; hasta, yaşlı, kimsesiz ve çaresiz kadınlara tahsis
edilen bir müesseseydi.

Röportaj

Köşe Yazısı

BONUS HOCA’YI DINLE

ÖYLE KARAR VER!

Süleyman Beledioğlu ömrünü
öğrencilere ve onların akademik
başarılarına adamış bir eğitimci.
“Bonus Hoca” olarak bilinen Beledioğlu, öğrencilerin yanı sıra veli
ve öğretmenlere de eğitim/öğretim
ile ilgili tavsiyelerde bulunduğu ve
reyting sıralamasıyla eğitim alanında ilk 100’e giren tek program
olma özelliğini taşıyan ‘’Bunu
Biliyor musunuz?’’ programının da
sunuculuğunu üstleniyor. Kitapları,
seminerleri ve televizyon programıyla binlerce insana ışık tutan Bonus
Hoca ile eğitimi merkeze aldığımız
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sizi tanıyabilir miyiz?
Eğitim alanında 25 yılı aşkın bir
süredir araştırmalar yapıyorum. Bu
konularla ilgili kitap ve makaleler
yazarak insanlara bildiklerimi ve
bulduklarımı ulaştırmaya çalışıyorum. Diğer yandan TV programları ve seminerlerle öğrenci, veli
ve öğretmenlerle bilgilerimi paylaşıyorum.

Programda genellikle üniversite
giriş sınavında nasıl başarılı olabileceklerine dair sorular çok geliyor. En kayda değer sorular sınav

Seminer ve konferanslarınızda
genellikle nelerden bahsediyorsunuz?
Seminerlerin konuları yıldan yıla
değiştiği gibi her iki ayda bir ihtiyaçlara göre değişiyor. Ekim,
Kasım, Aralık, Ocak aylarında
“verimli ders çalışma yöntemleri”
konuları anlatılırken, Ocak ayından
Nisan ayının sonuna kadar “etkili
akılda tutma yöntemleri”, “planlı çalışma”, “dikkat problemleri”
konuları ele alınıyor. Mayıs ayında
ise seminerlerde “stres yönetimi”,
“motivasyon” konuları ağırlıklı
olarak ele alınıyor. Bu yıl sınav ile
ilgili bir düzenleme yapılması üzerine; “Yeni düzenlemeden yararlanarak nasıl daha çok başarılı olursunuz?” içerikli bir konu seçtik. Bu
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Programımız TRT Haber kanalında hafta içi her gün saat 10.50
ve 17.50 saatlerinde yayına giri-

Programınızda en çok hangi
sorularla karşılaşıyorsunuz?

stresi ve konuları çabuk unutmakla
ilgili olarak yöneltiliyor. Bu sorulara 30 saniye gibi kısa bir sürede
pratik, anlaşılabilir ve uygulanabilir cevaplar vermek işin gerçekten
en zor yanı. Bunu başardığımızı
görüyorum ve programın izleme
oranı sürekli artıyor.
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“Bunu Biliyor musunuz?”
programının içeriğinden bahseder misiniz? Programınızın
başarısını neye bağlıyorsunuz?

yor. Bu programda öğrenci, veli
ve öğretmenlere eğitim ve öğretim alanının bilimsel kurallarından
kopmadan bilgiler veriliyor, tavsiyelerde bulunuluyor. Programın
izlenme oranı oldukça yüksek.
Reyting ölçümlerinde ilk 100’e
giriyor. Bunda programın kısa olması, sorularla interaktif hale getirilmiş olması etken. TRT HABER
gibi iyi bir kanalda, okul dönemlerinde yayınlanıyor olması ve programın arkasında işini iyi yapan
çok güçlü bir ekibin olması çok
etkili. Programda soruları cevaplayan ben Süleyman Beledioğlu
olarak da her programa büyük bir
titizlikle hazırlanıyorum. Saha gözlemlerimden elde ettiğim tecrübeleri burada kullanarak öğrenci
ve velilerin beklentilerine gerçekten çok iyi cevap veriyoruz.

Röportaj

konu şu anda çok büyük ilgi görüyor. Ve öğrenciler bu
sunumların sonunda hem çok rahatlıyor hem de iyi bir
motivasyon seviyesine ulaşıyor. Bu sunumların sonunda öğrencilere hep beraber coşkulu bir dışa vurum
uygulaması yaparak öğrencilerin motivasyon ve çalışma isteğini adeta tavan yaptırtıyoruz. Bu seminerlere
İstanbul bölgesinde büyük bir destek veren Biruni
Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projelerine verdiği
öneme vurgu yapmadan da geçemeyeceğim.

Röportaj

Türkiye’deki eğitim sistemi ve anlayışını eğitim
uzmanı olarak nasıl buluyorsunuz?
Eğitim sistemimiz sosyal, kültürel ve ekonomik
gerçeklerimizin etkisi ile şekillenmekte. Yönetimler ne
yaparsa yapsın ülke gerçekleri değişmedikçe hiçbir
düzenleme tam olarak istenileni vermeyecektir. Türkiye’de sınavların adı, soru sayısı, soruların katsayıları
değiştirilerek, olumsuz bir şeylerin düzeleceği zannediliyor. Aslında hata burada yapılıyor. Diğer bir problem de sahada görev alanlar eğitimin bilimsel yanlarını

bilmiyor. Bilimsel yanlarını bilen uzmanlar da
saha ve ülke gerçeklerini bilmiyor. Bu nedenle de yapılan düzenlemeler hep başarısız
oluyor ya da etkisiz kalıyor. Hepimiz iyi
bilmeliyiz ki, saha gerçekleri ile bilimsel
gerçekleri bilenler bir araya gelmedikçe
hiçbir eğitim problemini çözemeyiz.

kurumlar arası mücadele, basit bir sınavı
bu hale getirdi ülkemizde.

Öğrenci olmak; sınavlar arasında yaşamak demek. Durmaksızın farklı derslerin
sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize neler
tavsiye edersiniz?

Aileler yarışın tam ortasındalar. Anne-baba olmanın getirdiği
kaygı, çocukları da olumsuz etkilemekte… Aileler çocuklarının
yeteneklerini kabul etmeliler. Unutmalılar ki, çağımız özel yetenek çağı. Artık kişiler hangi eğitimi alırlarsa alsınlar, yine de asıl
yetenekli olduğu alana yöneliyor.
Bütün dünyada insanlar popüler
bir meslekten ziyade yetenekli oldukları alanda çalışarak daha
başarılı ve mutlu olabiliyorlar.

Dikkat eksikliği hemen herkeste olan fakat önemsenmeyen bir sorun. Dikkat
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Öğrenciler okul dönemi boyunca öğrendiği her dersten sınava
giriyor. Mezuniyetlerinin ardından lise/üniversite sınavlarını da
ayrıca kazanmak zorunda. Sizce
bu sınavlar gerekli mi, farklı bir
uygulama getirilemez mi?

Öncelikle üniversiteye sınavsız
öğrenci alan dünyada tek bir
ülke bulamazsınız. Üniversiteye
giriş mutlaka sınavla olmak zorunda. Belki üniversiteler kendi
sınavını yapabilir ya da lise notları
ile öğrenci alabilirler. Ama bunun
için de haksız nota karşı her bir
öğretmenin vicdani bir karşı çıkış
göstermesi gerekir. Lise giriş sınavı
ise tamamen kaldırılmalıdır. Ergenlik döneminin daha başında
öğrencileri eve hapsetmek, sınava
kilitlemek onların gelişimlerini çok
olumsuz etkilemektedir. Aslında yanlış olan sınav değil, sınav
ile ilgili olarak ortaya çıkan algı.
Yarış, rekabet, kıran kırana girişilen

Aslında dikkat eksikliği problemini nörolojik anlamda yaşayan
insan sayısı çok az. Fakat ilgi
eksikliği kökenli dikkati verememe
problemi öğrencilerin oldukça çok
büyük bir kısmını olumsuz etkilemektedir. Tıbbi anlamda dikkat
sorunları ile diğer sebeplerden
kaynaklanan dikkat sorunları çoğu
zaman karıştırılarak, yanlış uygulamalara başvuruluyor. Buna aileler, öğretmenler ve ilgili uzmanların çok dikkat etmesi gerekiyor.
Öğrencilerin dikkat problemlerinin
genellikle pekişmemiş ve iyi öğrenilmemiş konularda görüldüğü
tespit edilmiştir. İyi öğrendiğimiz
ve otomatikleştirdiğimiz bilgileri
büyük bir dikkatle kullanabilmekteyiz. Öğrenciler bunlara özellikle
dikkat etmeli ve bilmeliler ki, bir
konuda uzmanlıkları arttıkça dikkatleri de artacaktır.
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Öğrenciliği de dersi de sınavı da kolaylaştıran tek
şey isteyerek seçilmiş olan hedeftir. Hedefi hayallerle desteklemek ise muhteşem bir çalışma azmi verir.
Diğer yandan öğrenciler bu çalışma esnasında mutlaka hobilerine, arkadaşlarına, ilgilerine kaliteli zamanlar ayırmalıdır. İyi uyumalılar, doğru
beslenmelidirler. Olumlu düşünüp daima
enerjilerini arttırmayı da ihmal etmemeliler.

Sınav dönemlerinde
ebeveynlere düşen
görevler nelerdir?
Çocuklarımızı nasıl
yönlendirmeliyiz?

eksikliğinden şikayetçi kişiler
için bir çözüm öneriniz var
mı?

Röportaj

Altın Sözler

Ülkemizin teminatı çocuklarımızı yetiştirirken
ebeveynler nelere dikkat etmeli?
Vatan ve millet sevgisi her şeyin üzerinde şu anda. Milli birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Aileler vatan, millet, aile,
manevi değerler, bayrağımız ve büyüklerimize saygı, sevgi ve bağlılığı çok iyi öğretmeliler. Bugün bölgemizde her
türlü oyuna, saldırıya rağmen dimdik ayakta kalmamızın
tek sebebi budur. İçeriği dolu, hem okunacak ve hem de
arşiv olarak saklanacak böylesi kaliteli bir dergi çıkardığınız
ve bu dergide bizlere de yer verdiniz için ülkemiz yarınları
evlatlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

Süleyman Beledioğlu Kimdir?
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdikten sonra, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde pedagoji eğitimi aldı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere
birçok ülkedeki stres ve beyin temelli öğrenme üzerine yapılan çalışmaları
inceledi ve bunları saha çalışmaları ile elde ettiği verilerle birleştirdi.
Uzun yıllar alan bu titiz çalışmalarının sonucunda, bu
konularda kendi özgün saptamalarından oluşan çok
sayıda makale ve kitap yazdı. Diğer yandan, yurt
dışında yapılan bu çalışmaları incelerken, Türkiye’de de öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik
saha çalışmaları yaparak; gözlem, inceleme, anket
ve araştırmalarına devam etti. Yurt dışı ve Türkiye’ye yönelik olarak yürüttüğü bu çalışmaların sonucunda, özellikle sınav stresi ve beyin
öğrenmesi üzerine yaptığı bilimsel saptamalarla
bu konularda yeni bir bakış açısı ortaya koydu.
Çok sayıda saha verisine ve birbirinden farklı
alanlarda yapılan bilimsel çalışmalara dayanan,
metaforik bir araştırma yaparak “SINAV ANI
SINAV STRESİNİ” reddetti ve bu çalışması
çok büyük ilgi gördü. Bu konuda yüzlerce
seminer ve eğitimler verdi. Aklın Notaları,
Beyin Siz Olmalısınız, Dostum Stres, Ailelerin Öğretmenliği, Sınav Cesareti, Öğrencilerin Dikkat Sorunu, Yorumlama ve Test
Teknikleri isimli kitapları bulunmaktadır.

THOMAS AQUINAS
Bilmek akılsal bir etkinliktir.
Akıl, insanın doğasıdır. Dolasıyla akla aykırı olan
her şey, insanın doğasına aykırıdır.
İnsan sadece akılsal olduğu sürece bir insandır.
Hayatın ortaya koyduğu en büyük gerçek; her
canlının kendi yaptıklarını kendisinin belirlediğidir.
Eğer bir şey bir diğeri tarafından yönlendiriliyorsa
o, ölü bir şeydir.

Hiçbir insanda nefs, insanın doğasındaki iyiyi
tamamen yok edecek kadar hakimiyet kuramaz.
Toplumda yer alan insanların huzur ve refah
içinde amaçladıkları hedefe doğru, düzgün bir
hayat sürdürmeleri için gereken şey, o toplumun
düzgün yasalarla idare edilmesidir.
Sevdiğimiz şeyler kim olduğumuzu gösterir.

Röportaj: Engin ERKÖSE
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Zira evrendeki hiçbir var olan, ilahi yetkinliği
kendi başına temsil etme gücüne sahip değildir.
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Adalet her bir kimseye kendi hakkını istikrarlı ve
daimi bir şekilde verme arzusudur.

Akılsal varlıklar tarafından ezeli-ebedi yasadan
pay alınarak sahip olunan yasaya Doğal Yasa
denir.

Tarçın
Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

MUCİZEVİ BAHARAT:

Kanseri önler.

Tarçının kanser hücreleri üzerinde etkisi vardır. Bu sayede antikanserojen etki göstermiş olur.

Sindirimi kolaylaştırır.

Tarçın içerdiği kateşin maddesi
sayesinde mide bulantısı, kusma,
ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını giderir ve bu sayede
sindirimi kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemini
güçlendirir.

Enfeksiyonlarla savaşmak için
etkili bir besindir. İçerisindeki
antioksidan maddeler sayesinde
yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık
sistemini güçlendirir.

Betül Ceylan
Diyetisyen
INSTAGRAM: dytbetulceylan
www.betulceylan.com

İştahı baskılar.
Tarçının anavatanı Güney
Asya ve Güneydoğu Asya
olarak kabul edilir. Tarçın
ağacı özellikle Güney Asya
bölgesi, Srilanka, Hindistan,
Mynammar’da yetişen ve
sıcak iklimleri seven bir bitki
türüdür.

Mantar oluşumunu engeller.

Antioksidanlar vücudu serbest
radikallerin sebep olduğu hasarlardan korur. Tarçın
da polifenollerle doludur.
Serbest radikalleri vücuttan
uzaklaştırıcı etkisinden dolayı
kanser gibi rahatsızlıkları en
aza indirir.

Kalp hastalıklarını önler.

Tarçın HDL (iyi kolesterol)’yi
artırmanın yanında, LDL (kötü
kolesterol), kolesterol ve
trigliserit seviyelerini düşürür
ve koroner kalp hastalıkları
riskini en aza indirir. Pıhtılaşma
karşıtı etki göstererek damar
tıkanıklıklarını önler. Yapılan
çalışmalarda tarçının kan
basıncını düşürdüğü gözlenmiştir.

Tarçın kan şekeri
seviyesini düşürür.
Tip 2 diyabeti önler.

Diyabet; insülin direnci
oluşması sebebiyle kişinin kan
şekerini yönetememesiyle
ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar
tarçının kan dolaşımına giren
glikoz miktarını azalttığını
gösterir. Bunun yanında
tarçının açlık kan seviyesini
düşürücü etkisi olduğu da
söylenir.

Anti inflamatuar etki
gösterir.

Tarçının kas ağrısı ve premenstural ağrıyı (regl öncesi
sendromu) daha kolay yönetebildiği çalışmalar sonucu belirlenmiştir. Çalışmalar antioksidanların güçlü anti inflamatuar
etkiye sahip olduklarını gösterir.

Tarçının zararı var mı?

Tarçın belirtildiği gibi 6 gramın üzerine çıkılmadığı zaman herhangi bir zararı yoktur. Fakat
bu alım aşıldığı takdirde taşikardi (kalp atım
sayısının normalin üzerinde olması)‘ye sebep
olur. Solunum hızı ve bağırsak hareketlerini
artırır. Uykusuzluk ve depresyona sebep olur.

Kimler tarçın kullanmamalı?

-Gebe ve emzikliler
-Kalp-damar hastalarından ötürü kan sulandırıcı kullananlar
-Hipoglisemisi olanlar
-Böbrek yetmezliği ve diyaliz hastaları (tarçının
potasyum içeriği yüksek olduğu için önerilmez).

Tarçın içerdiği sinnamik asit
nedeniyle antifungal ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Bu
etki vücutta mantar üremesini
engeller. Alerji semptomlarını
azaltır. Tarçın yağı, mantarların
neden olduğu solunum yolu
enfeksiyonlarını etkili bir şekilde
çözebilmektedir.

Antibakteriyel etki gösterir.
Tarçının antibakteriyel özelliği
içerdiği ‘cinnamaldehyde’ maddesinden ötürüdür. Bu madde
tarçına tipik kokusunu veren
maddedir. Bu sebeple ağız içi
enfeksiyonlara karşı gargara
olarak kullanılır.

EN SEVDİĞİM TARÇINLI TARİF ☺
1 su bardağı sıcak süte 1 çay kaşığı tarçını katın.
Lezzetine bayılacağınıza eminim hem de tatlı
isteğinizi azaltacaktır. ☺
Tarçınlı sütü deneyenler dytbetulceylan instagram hesabına fotoğraflarınızı atın, paylaşayım. ☺
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Yüksek miktarda
antioksidan içerir.

Kan şekerini düzenleyici etkisini göz önünde
bulundurduğumuz zaman günlük 1-6 gram
tarçın kullanımı yeterli olur.
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Tarçının Çin tarçını ve Seylan tarçını olmak üzere iki
türü vardır. Seylan tarçını
kısa boyludur ve Çin Tarçınına göre daha fazla tercih
edilmektedir. Çin tarçını uzun
boylu bir ağaçtır ve Seylan
tarçınına göre daha yakıcı,
keskin kokulu olduğu için
dışarıda satılan tarçınların
çoğu Seylan tarçınıdır. Daha
çok çubuk ve toz formda
kullanılan tarçın ağacının iç
kabuklarının kurutulması ve
sarılmasıyla tarçın çubuğu
elde edilir, öğütülmesiyle de
toz tarçın elde edilmiş olur.

Peki, tarçının sağladığı faydalar nelerdir?

Yiyecekleri şeker eklemeden tatlandırmayı sağlar. Aynı zamanda
içeriğindeki maddeler aşırı açlık
ataklarını da engelleyerek kilo
kontrolüne de yardımcı olur.

Günlük tarçın tüketimi ne
kadar olmalı?

Haber

Haber

Hayatlarını
08.08.2018 gibi
unutulmayacak bir tarihte
birleştirmek
isteyen otuz beş
çift Çekmeköy
Nikah Sarayı’nda
gerçekleşen
törenlerle dünya
evine girdi.
Çekmeköy Belediyesi
Nikah Sarayı renkli günlerinden birini daha yaşadı.
Nikah tarihlerini özel kılmak için
08.08.2018 tarihini seçerek Çekmeköy Belediyesi’ne başvuran otuz
beş çiftin nikahları düzenlenen
törenlerle kıyıldı.
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08.08.2018’de
1000. Nikah
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Çekmeköy Belediyesi tarafından
da bu yıl kıyılan 1000’inci nikah
olma özelliği taşıyan günün
ilk nikahını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz kıydı.
Başkan Poyraz çiftlere bir ömür
mutluluklar diledi.

Dekorasyon

Dekorasyon

BİT PAZARINA

Nur Yağdı!

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı
www.instagram.com/mydesignerzu

zuhalufuk@gmail.com

Bu ay size İstanbul’un, hatta dünyanın en büyük Antikacılar Çarşısı’nı fotoğraflarla biraz tanıtmak istedim. Fatih
semtinde bulunan Horhor Antikacılar Çarşısı tam yedi
katlı ve içerisinde iki yüzden fazla dükkanı barındırıyor.
Hakkını vererek gezelim derseniz bir gün yetmez. Esnaf
gayet kibar. Alıcı olmasanız bile güler yüzlüler, üstelik sizi
rahatsız etmiyorlar. Tarihi, eskiyi ve sanatı seven insanlar
için nefis parçalar mevcut. Çarşının en alt katında antika
restorasyonu yapan dükkanlar da bulunuyor.

Sizler de evinizde antika
eşyalarla yapılan dekorasyonla, sıcak bir ortam ve
bambaşka bir tat yakalayabilirsiniz. Bir hafta sonu
alın çocuklarınızı yanınıza, ailece AVM’lere değil,
Antikacılar Çarşısı’na gidin.
Küçük yaşlarda el emeğinin, zanaatkarlığın değerini
bırakın onlar da öğrensin.
Avrupa tarzı, Rönesans’tan
kalma mobilyalardan, birbirinden değerli Osmanlı
mobilyalarına kadar tarih
kokan eşyalara dokunsunlar ve yakından görsünler.
Beykoz cam koleksiyonu yapanlar çarşının ikinci katında her
renk laledan, gülabdan ve lokumluk bulabilir.

Günümüzde eski eşyaları boyamak moda
oldu. Çünkü eski eşyalardaki sağlamlık, işçilik,
incelik ve zerafet maalesef artık yok. Olsa da
bu tür mobilya ve aksesuarları edinmek oldukça külfetli. Eski eşyaların koyu renk halini
sevmeyip kasvetli bulanlar, eskitme denilen
bir teknikle eşyaları boyayıp cilalayarak hem
modern hem de şık bir hale getirmekte. Böylelikle kaliteli ve işçiliği tartışılmaz
mobilyalar geri dönüşümle kazanılmaya
başlandı. Hal böyle olunca da eski mobilyalar
günümüzde rağbet görmeye başladı. Yani
eskilerin deyimiyle ‘’Bit pazarına nur yağdı.’’
Fatih’te bulunan Antikacılar Çarşısı 7 katlı olup ziyaretçilerine
ücretsiz otopark hizmeti de vermektedir.
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Mavi opalin toplayan antika severler
için çarşı bulunmaz bir cevher.
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Bazı dükkanlara girdiğinizde kendinizi gerçek
bir müzayede salonunda gibi hissedebilirsiniz.

Dekorasyon

Dekorasyon

Deri sandalyedeki gül deseninin,
kenarındaki ahşap oymadaki gülle
uyumu ince bir zevkin ve geometrinin uyumu değil de nedir?

Eylül 2018

Birbirinden değerli ve eşsiz avizelerin olduğu 4. kattaki dükkana
uğrarsanız sahibesi 84 yaşındaki
Mardinli bir hanımefendi, avizelerin hikayesini ve özelliklerini nasıl
aşkla anlatıyor dinlemelisiniz.

Eylül 2018
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Sahibi Fransız asıllı bir Türk olan Topaz Antik, çarşının
giriş katında bulunan, çok zevkli döşenmiş bir dükkan.
Kırmızı Çin dolabın içinde sergilenen Blue Blanc
porselenler nasıl da renkli ve şık.

Damgalı
gümüş
kaplama
çay setlerinin en güzel
örnekleri
bu çarşıda
mevcut.
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Ayrıca yukarıdaki bütün kriterleri
taşımanıza gerek olmaksızın son
zamanlarda herhangi bir uykusuzluk şikayetiniz bulunuyorsa
yukarıda bahsettiğim gibi doğru
yönlendirme, tanı ve tedavi için
bir psikiyatri uzmanına başvurabilirsiniz. Bununla birlikte psikolojik
destek ve terapi desteği noktasında bir psikologdan da yardım almaktan çekinmemelisiniz.

INSOMNIA

U Y K U S U Z L U K H A S TA L I Ğ I

U

ykusuzluğu, uykuya başlama
veya devam ettirme güçlüğü
olarak tanımlayabiliriz. Uykusuzluk problemi geçici ya da sürekli olabilir. Bazen hepimiz uyuma
koşulları olmasına karşın, uykuya
dalmakta, uykuyu sürdürmekte
güçlük çekebiliriz. Ancak saatlerce
uykuya dalamadığınızı, uykuya
erken dalsanız bile uykunuzun sık

sık bölündüğünü ve uyanınca da
tekrar uykuya dalmakta güçlük
çektiğinizi düşünüyorsanız ayrıca
bu durum günlük işleyişinizi bozmaya; sosyal ve iş hayatınızı olumsuz anlamda etkilemeye başlamışsa bir uykusuzluk bozukluğu
yaşıyor olabilirsiniz ve zaman kaybetmeden bir psikiyatri uzmanından randevu almalısınız.

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

Yapılan araştırmalara göre 1
yıllık yaygınlık oranlarına baktığımızda bu bozukluğun %
30 – 45 arasında olduğunu
ayrıca tek başına bir bozukluk olarak ele alınabilmekle
birlikte diğer bozukluklarla da ortaya çıkabildiğini de
görebilmekteyiz. Yani, uykusuzluğun sıklıkla diyabet, tansiyon gibi bedensel ve depresyon, anksiyete gibi ruhsal
bozukluklara eşlik etiğini de
aklımızın bir köşesinde tutmalıyız.

Psikiyatri tanı
el kitabına göre eğer;

İyi bir uyku hijyeni için gelelim
yapmamanız gereken uygulamalara:
• Yatmadan hemen önce yorucu egzersizler yapmak. Uyku
vaktinden birkaç saat
önce rahatlatıcı
egzersizler
yapabilirsiniz
ancak uyku
vaktinden
1 -2 saat
önce yorucu
aktivitelerden
kaçınmalısınız.
• Yatak odasının
çok sıcak olması.
• Akşam ağır
yemekler yemek.
• Öğleden sonra ve
akşam kahve ve sigara
içmek.
• Evcil hayvanları yatak odasına
almak.
• Yatak odasındaki saatin göz
önünde olması.
• Tam anlamıyla uyku gelmeden
yatağa girmek.
• Uyuyamadığınızda yatakta
televizyon seyretmek.
• Uyuyamadığınızda ağır yemek

yemek, sigara içmek veya alkol
tüketmek
• Uyuyamadığınızda yatağınızda
kitap okumak, televizyon seyretmek, telefonla konuşmak...
(Uyuyamadığınızda yataktan
kalkmanız gerektiğini tekrar
hatırlatmak isterim).
• Yatağınızı uyku dışındaki
eylemler için kullanmak.
Örneğin, yatakta yemek yemek, televizyon seyretmek,
ders çalışmak gibi.
Yukarıda yazılanların
hepsini her zaman uygulayamasanız da genel
olarak bu kurallara dikkat
etmeniz iyi bir “Uyku Hijyeni”
sağlaması ve daha güzel, sağlıklı
bir uyku uyumanız, günlük
hayatınızı da daha huzurlu ve kaliteli sürdürebilmeniz açısından
sizlere yardımcı olacaktır. Ancak
zorlandığınız durumlarda biz
ruh sağlığı çalışanları olarak seve
seve yanınızda olmaktan mutluluk duyarız. Sağlıcakla kalın…
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Bir uykusuzluk bozukluğu
yaşıyor olabilirsiniz.

• Düzenli olarak egzersiz yapmak
• Yatmadan önce yaklaşık bir saat
dinlenmek
• Eğer açsanız yatmadan önce
hafif atıştırmak (burada amaç mideyi doldurmak değil yatağa aç
girmemek)
• Yatak odasını serin tutmak
• Yatak odasını karanlık tutmak
• Özellikle uyku sırasında odanızı
gözünüze ışık girmeyecek şekilde
ayarlamanız çok önemli.
• Geceleri herhangi bir sebeple geç yatılsa bile sabahları aynı
saatte kalkılarak günlük yaşama
devam etmek.
• Eğer yatmadan önce kafanızı
meşgul eden bir şey varsa bunu
sabaha erteleyip uykuya odaklanmak. Sonrasında düşünmek istediğiniz konuyu defterinize veya
telefonunuza not edebilirsiniz.
• Yatakta uyumadan geçen süreyi
kısıtlamak. Yatağa girdikten sonra
15 – 20 dk içerisinde uykuya dalamazsanız, yataktan kalkmaya
özen göstermelisiniz. Bu süreçte
sizi rahatlatıcı fazla hareket ve aktivite gerektirmeyen yormayacak
bir kitap okumak, televizyonda
sakin bir program seyretmek gibi
monoton uğraşlarda bulunabilirsiniz.
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• Uykuyu başlatmakta güçlük çekiyorsanız
• Uykuyu sürdürmekte güçlük çekiyorsanız ve uykuda sık sık uyanıyorsanız, uyandıktan sonra da tekrar uykuya dalmakta
sorun yaşıyorsanız
• Sabah erkenden uyanıyorsanız
ve uyandıktan sonra yeniden
uyuyamıyorsanız
• Haftada en az üç gece uykusuz kalmaya başladıysanız
• En az üç aydır bu bozukluğu yaşıyorsanız
• Uyku uyumak için elverişli bir ortamınız
olmasına karşın uyumakla ilgili güçlükler
yaşıyorsanız
• Bu sorun sizin sosyal, toplumsal, iş, okul ve günlük yaşantınızdaki
işlevselliğinizin düşmesine sebep oluyorsa

Elbette bu süreçte yaşam tarzınız
da bir uyku bozukluğuna sebep
olabilir. Birçok davranış yatmaya
yakın sinir sisteminde uyarılmayı
arttırarak uykusuzluğa sebep olabilir. İşte bu ortaya konan davranış
biçimini “Yetersiz Uyku Hijyeni”
olarak ele alabiliriz. İyi bir uyku
hijyenine sahip olmanız için yapmanız ve yapmamanız gerekenleri bilirseniz belki daha sağlıklı ve
huzurlu bir uyku geçirebilirsiniz. O
zaman ilk olarak yapmanız gerekenleri aşağıda sıralayalım:

Gezi

Bursa

TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…

ULU CAMİİ

Bursa’nın Ufak Tefek Taşları
Bursa'nın ufak tefek taşları
Keman olmuş o yarimin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
Meşeli dağlar meşeli
İçinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
Hamamın üçtür kurnası
İçinde üç kız yunası
Üç kızın biri benim olası
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Şehrin isminin nasıl Bursa olduğuyla ilgili bilinen iki
rivayet vardır. İlki; hisar anlamındaki Pura ve kent
anlamındaki İssa kelimelerinden geldiği ve Bithynia
devletinin kralı Prousias’ya Proasalı denilmesiyle şehrin Bursa ismini aldığıdır. İkinci rivayet ise; Süleyman
sultanın vezirine bölgeyle ilgili “Cennet burası” demesi ve kulağı ağır işiten vezirinin söylenileni cennet
Bursa anlamasıyla şehrin isminin Bursa olduğudur.
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A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim

ŞEHRİN İSMİ
NEREDEN GELİYOR?

Bursa’nın simgelerinden biri
olan Ulu Camii 1396-1399 yılları
arasında I. Bayezid tarafından
yaptırılmıştır. Çok ayaklı cami
şemasının en klasik ve anıtsal
örneği sayılan Ulu Camii, Osmanlı’da yapılan ilk cami-i
kebirdir ve içerisinde zengin
hat sanatı örnekleri, büyük bir
şadırvan vardır. Caminin bir diğer
özelliği ise 20 kubbeli ve oldukça heybetli olmasıdır. Caminin
duvarlarında bulunan 19. yüzyılın
ikinci yarısında ve 20. yüzyılın
başlarında farklı hattatlar tarafından yazılmış 192 adet hat levhası
ve duvar yazısı, hat sanatının
özgün örneklerindendir. Caminin içinde yer alan bütün yazılar,
rastgele seçilmemiştir ve hayatımızın her anını düzenleyici,
kuşatıcı, eğitici bilgi ve mesajlarla
doludur. Türk tarihinin en büyük
camisi unvanına sahip Ulu Cami’nin minberi; güneş sisteminin
kabartma formlarla işlendiği alan,
kainatı sembolize eder. Şadırvanının suyu tesbih tanesi gibi 33
ayrı koldan akar. Hat levhalarından en dikkat çekici olan vav
harfidir. Her detayında, görünen
her metrekaresinde ayrı bir
anlam içeren, Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’ne konu olan
tarihi cami tam ortadaki
kubbeden gelen gün ışığıyla
da gönülleri mest etmektedir. Tarihi ve manevi olarak
gözleri-gönülleri doyuran
Ulu Camii Türkiye’de başlıca
görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.
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BURSA’NIN
YÖRESEL LEZZETLERİ

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Her adımda sizi keyiflendirecek bu güzel şehre yolunuz düşerse
hayvanat bahçesine uğramadan; Uludağ’da kayak yapmadan; İznik,
Cumalıkızık Evleri, Bursa Kalesi, İznik Kalesi, Kestel Kalesi, Kite Kalesi,
Saitabat Şelalesi, Suuçtu Şelalesi, Aras Şelalesi, Mesudi Plajı, Eğerce
Plajı, Esence Plajı, Emir Han, Eski Yeni Han, Geyve Hanı, İpek Hanı, Koza
Hanı, Pirinç Hanı, Tuz Pazarı Hanı, Hoca Tursun Hanı, Issız Hanı, Uludağ
Milli Parkı, Bayramdere Ayı Koruma Bölgesi, Mudanya Mütareke Evi
Müzesi, Sadağ Kaplıcaları ve Kanyonu’nu gezmeden; Hacıkara Şelalesi,
Aziz Tryphonos Kilisesi, Kumyaka Kilisesi, Helena Konstantinos Kilisesi,
Koimesis Kilisesi, İznik Çini Ocakları, İznik Roma Tiyatrosu, Bursa Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Yenişehir
Şemaki Evi Müzesi, Ulu Camii, Emir Sultan Camii, Yeşil Camii, Orhan
Bey Camii, Muradiye Camii, Yıldırım Camii, Hamzabey Camii, İznik Yeşil
Camii, Mahmut Çelebi Camii, Hacı Özbek Camii, Osman Gazi Türbesi,
Orhan Gazi Türbesi, Hatuniye Türbesi, Şehzade Mahmut Türbesi, Kara
Mustafa Paşa Türbesi, Hamzabey Türbesi, Cem Sultan Türbesi, Mükrime
Hatun Türbesi, Kırgızlar Türbesini görmeden DÖNMEYİN…

BURSALI ÜNLÜLERİMİZ

İnegöl Köfte
0 gr dana döş
Malzemeler: 80
ta yağlı kuzu
kıyma, 200 gr or
boy soğan, 10
ta
kıyma, 2 adet or
gr tuz.
gr karbonat, 10
arı karıştırma
Yapılışı: Kıymal
elenmiş ve suyu
kabına alıp rend
ı, karbonatı ve
sıkılmış soğanlar
Yoğurduğutuzu ekleyelim.
ı buzdolabında
ın
muz köfte harc
elim. Dolaptan
6-8 saat beklet
fte harcını tekrar
çıkardığımız kö
ğıt üzerinde dikyoğurup yağlı ka
açalım. Uzun
dörtgen şeklinde
şekilde köfteleince, dikdörtgen
n olarak orta
rimizi keselim. So
k
ğda içi pişene te
ateşte kızgın ya
t olsun…
kızartalım, afiye

Zeki Müren

Sabiha Gökçen

Celal Bayar

Ata Demirer

Müzeyyen Senar

Halil Ergün

Yıldırım Gürses – İlhan İrem – Erkan Can – Şefik Bursalı – Fettah Can
– İbrahim Balaban – İsmail Hakkı Bursevi – Nezihe Meriç – Pınar Kür
– Bursalı Mehmet Tahir – Cemal Nadir Güler – – Burcu Kara – Belma
Canciğer – Adnan Şenses – Ulubatlı Hasan – Volkan Şen – Vildan Atasever – Tarık Tarcan – Ozan Tufan – İpek Erdem – Hande Ataizi – Ececan Gümeci – Demet Şener – Ceyda Düvenci – Emin Fahrettin Özdilek.
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Baştanbaşa gezilmesi gereken
bir yer Cumalıkızık… 700 yıllık
tarihiyle Osmanlı’nın günümüze
ve geleceğe mirası olan köy UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer
alıyor. Uludağ’ın eteklerine ilişmiş
daracık ve taşlı sokaklarıyla Cumalıkızık, ziyaretçilerine zaman
tünelinde kısa bir gün yaşatıyor
sanki. Yol kenarlarında hoş sohbet
teyzelerin/amcaların tezgahlarında ev yapımı salçalar, reçeller,
turşular ve her biri başka bir hayata açılan evlerin otantik havası,
eski zamanlara açılan büyülü bir
köy olduğuna inandırıyor görenleri. Köyün meydanında anıtsal iki
çınar ağacı duruyor, köy camisi ve
yanındaki Zekiye Hatun Çeşmesi, tek kubbeli hamamı Osmanlı
döneminden yadigar. Bizans
devrinden kalma bir kilise kalıntısı
da var. Bu tarihsel dokunun bozulmaması için 1980’de Anıtlar
Yüksel Kurulu kararıyla her türlü
yapılanma izne bağlanarak Cumalıkızık koruma altına alınmış.
Köy halkı da dokuyu bozmamak
adına evlerin bir kısmını kahvaltı
mekanı veya kafeye çevirmiş.
Minik köyümüzün en çok kahvaltısı meşhur olduğu için hafta
sonu hayli kalabalık, dar sokaklı
köyü kabalıkken rahatça gezmek
pek mümkün değil. Ceviz, incir,
kestane ağaçlarıyla çevrelenmiş boyalı evleriyle rengarenk
köyü sessizlik içerisinde yavaşça
yürüyerek gezinmek isteyenler
hafta içini tercih etmeliler.

Yörenin birçok hediyelik eşyası bulunmaktadır. En çok tercih edilenler;
kestane şekeri, Bursa havlusu, İznik
çinileri, Gemlik zeytini, şal, eşarp, ipek
kumaş ve Tophane nargile malzemeleri olarak sıralanır.
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CUMALIKIZIK

Yöremizin kendine has lezzetleri;
tarhana çorbası, dede çorbası, sipsi,
balık çorbası, hamur tutma çorbası,
oğmaç çorbası, işkembe çorbası,
etli kereviz, kestaneli lahana dolması, pideli döner kebap, mumbar
dolması, ciğer sarması, İnegöl
köftesi, damat paçası, Mustafa Kemalpaşa tatlısı, kestane şekeri, sütlü
kabak, cennet künkü, dilber dudağı,
cevizli lokum, mantı, söble, yufkalı
paça, dızmana, asude, hamur
bamyası, düğün çorbası, mısır unu
sarması, İnegöl köftesi, büryan, şipit, mihaliç peyniri, keşkek, cennet
köşkü, dilber dudağı, zerde, incir
dolması, kaymaçina olarak sıralanır.

BURSA HATIRASI

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

den kendini korumak zorundadır,
kollarına yüklenemez. Koltukaltından yapılan girişimlerde hasta,
kısa sürede normal performansına
döner. Göğsünü gizlemek zorunda
kalmaz, yazın denize, havuza girebilir, çevresindeki kişiler ameliyat
olduğunu kolay kolay anlayamaz.
Açılan yerin küçük olması nedeniyle enfeksiyon riski daha düşüktür.

KALP KAPAK

Artık kalp ameliyatından değil, geç
kalmaktan korkmak en doğrusudur,
unutmamak gerekir ki tedavisiz
geçen her gün kalbi yetersizliğe
sokabilir. Kontrol muayene ve tetkiklerimizi zamanında yaptırmak,
ameliyat önerildiğinde ise kaçmamak, cesaretle operasyona karar
vermek, kalbimizi kurtarabilir. Bu
ameliyatları minimal invazif cerrahi adı altında bu konuda yıllarrumda, endoskopik görüntüleme
teknikleri ve aletler kullanılarak kesi
boyutu daha da küçültülebilir, video
asist endoskopik cerrahi tekniği ile
operasyon daha kolay, konforlu ve
güvenli yapılabilmektedir.

OPERASYONLARINDA

Başlıca Avantajları
Nelerdir?

Yeni Teknikler

Koltuk altından yapılan bu ameliyatlarda ameliyat yerini hastanın kendisi
bile göremeyebilir. Bir ay zarfında girişim yeri belli belirsiz hale gelir. Estetik düzeyi yüksek olduğu için özellikle
gençlerde, bayanlarda tercih nedenidir.
Göğüs kemiğinin baştan sona kesildiği
açık kalp ameliyatlarında kemiğin kaynamasına kadar dikkatli hareket etmek
zorundadır. Göğsüne darbe gelmesin-

ca çalışmış, operasyon sonuçları
iyi olan, deneyimli, gelişimlere ve
yenilikler açık, ileri teknolojiyi ve
teknikleri takip edebilen ve kullanabilen cerrahlara olmakta fayda
var.

Koltukaltı
Ameliyatı Nedir?
Sağ koltukaltından küçük bir kesiyle, kaburgalar arasından girilerek,
hiçbir kemik ve kas kesmeden, ön
göğüs kemiği açılmadan (iman
tahtası kemiği kesilmeden) yapılan
kalp ameliyatlarıdır. Başlıca türleri
ise şunlardır:
•Mitral Kapak Tamir ve Değişimi
•Aort Kapağı Değişimi
•Triküspit Kapak Tamir ve Değişimi

Koltukaltı
Ameliyatları Kimlere
Uygulanabilir?
Genç veya yaşlı; obez veya zayıf;
kadın veya erkek tüm kalp kapağı
hastalarına. Bir veya birden çok
kalp kapağı hastalıklarında, kalp
deliği onarımı gerektiren hastalara,
kalp içi tümör operasyonlarında
ve kapak cerrahisi ile birlikte AF
ablasyon prosedürleri için uygulanabilir.

Koltukaltı Ameliyatları
Nasıl Uygulanır?
Sağ koltukaltından meme çizgisine paralel 6-8 cm’lik cilt kesisiyle kaburgaların arasından girilip
kalp kapakçığına ulaşılır. Birçok du-
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Yaşlı, kemik erimesi olan ve obez hastalarda korkulan göğüs kemiğinin açılma
riski, kemik kesilmediği için, bu teknikte
yoktur. Ameliyattan hemen sonra günlük hayatına daha kolay ve hızlı dönebilir,
uçağa binebilir. Ameliyattan kısa bir süre
sonra otomobilinde sürücü koltuğuna
oturabilir. Emniyet kemerini takabilir,
göğsüne darbe gelmesinden kaçınmak
zorunda değildir.
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Opr. Dr. Mahmut Akyıldız
Kavacık Medistate Hastanesi
Kalp Cerrahı

Her hasta özel olarak değerlendirilmek
suretiyle kendisi için cerrahi bakımdan
en güvenli yaklaşım tespit edilmelidir ve
bu kararı hasta ile birlikte alırız. Örneğin
göğüs ön kemiğinin boydan boya açılmaması veya hiç açılmaması hasta için
büyük rahatlık sağlar. Açılan alanın çok
az olması nedeniyle kanama da az olacaktır, kan transfüzyon ihtiyacı azalır.
Ayrıca ameliyat sonrası ağrı da azalmış
olur. Özellikle hasta erken dönemde ayağa kalkabilir, yatağında istediği
pozisyonda yatabilir, sırtüstü yatmak
zorunda kalmaz, sağa sola dönebilir, el
ve kollarını rahatça kullanarak yatağından yardım almadan tek başına kalkabilir, kendisi yatabilir, günlük ihtiyaçlarını
rahatlıkla karşılayabilir. Bu yüzden koltukaltı kapak operasyonları hastaya çok
büyük bir konfor ve özgüven sağlar.

♥ Hasta ameliyat sonrası daha hızlı
iyileşir,
♥ Yoğun bakım ve hastanede kalış
süresi kısalır.
♥ Operasyon sonrasında kan transfüzyon ihtiyacı azalır.
♥ Ameliyat sonrası daha az ağrı olur.
♥ Ameliyat sonrası istediği pozisyonda yatılabilir, göğüs kemiği
önden açılan hastalar gibi uzun
süre sırtüstü yatmak zorunda kalınmaz.
♥ Özellikle obez ve uyku apnesi olan; sırtüstü yatamayan,
uyuyamayan hastalar için uzun süre
sırtüstü yatmak zorunda kalmamak
çok büyük bir konfor sağlar.
♥ Ameliyat sonrası hasta yardım almadan, rahatça tek başına yataktan
kalkabilir, kendisi yatabilir, rahatça
öksürebilir, göğüs kemiğinin açılma
riski yoktur.
♥ Özellikle yaşlı, kemik erimesi olan
ve obez hastalarda korkulan göğüs
kemiğinin açılma riski, kemik kesilmediği için, bu teknikte yoktur.
♥ Ameliyat sonrası yara yeri çabuk
iyileşir.

Haber

Haber

EĞİTİM VADİSİ

ÇEKMEKÖY
Gençler, yaz aylarını Çekmeköy Belediyesi kurslarında
ders tekrarı yapıp bolca soru çözerek değerlendirdi.
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Çekmeköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinde hayata geçirdiği Test Çözüm
Merkezleri (TEÇÖM) bu yaz döneminde
de yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Merkez
Mahallesi Yunus Emre Eğitim Merkezi,
Taşdelen Turgut Özal Eğitim Merkezi,
Aydınlar Mahallesi Adnan Menderes Eğitim Merkezi, Alemdağ ve Ömerli Eğitim
Merkezleri’nde toplam 13 derslikte, 16
eğitmenle 530 öğrenciye çeşitli branşlarda eğitimler verildi.

Gençlerin yaz aylarında istifade ettiği
kurslar, eğitim öğretim dönemi içinde de
hizmet veremeye devam ediyor. Öğrenciler kayıtlarını eğitim merkezlerinde
velileri eşliğinde gerçekleştirebiliyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Bu merkezlerimiz öğrencilerin okul dönemine hazırlanması
için güzel bir fırsat oluşturuyor. Ders
açıklarını kapatmak isteyenler, kendini
geliştirmek isteyenler kurslarımızda
alanında deneyimli eğitmenlerimizin gözetiminde derslere katılıyorlar.

Öğrencilerimiz burada test çözüp ders
tekrarı yaparken; aynı zamanda okul
müfredatına uygun eğitimler de alıyorlar. İnşallah eğitim öğretim döneminde
hepsi emeklerinin karşılığını alırlar” dedi.
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MARKALARIN MUTLAKA
BİR ALAMET-İ FARİKASI

OLMALI
Çok katlı mağazacılık denildiğinde kalitesi ve yıllara
dayanan tecrübesiyle akla gelen ilk markalardan olan
Gencallar; kredi kartsız, senetsiz taksitli alışveriş imkanı
sunan Taksit Kart ile 1 milyona yakın sadık bir müşteri
portföyüne sahip. 10’u İstanbul’da olmak üzere Türkiye
genelinde 16 mağazası bulunan firmanın 2019 yılı ciro
hedefi ise 250 milyon TL. Türk aile şirketlerinin başarılı bir
örneği olan Gencallar’ın üçüncü kuşak temsilcisi Ahmed
Gencal ile Gencallar’ın başarı hikayesini konuştuk.

Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz okurlarımıza?
1975
yılında
Samsun’da
doğdum. İlk ve orta öğrenimimi
İstanbul’da tamamladım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldum. 2017-2018 yılları arasında
Harvard Üniversitesi’nde Executive Leadership üzerine yüksek lisans yaptım.
1 kız çocuğu babasıyım. Milli Fotoğrafçıyım. İş dışındaki
zamanımı aileme ve fotoğraf
için seyahat etmeye ayırıyorum.
Ailenin 3. kuşak temsilcisiyim.

Gencallar’ın 1961’de Samsun’da küçük bir manifaturacı dükkanı ile başlayan
serüvenini sizden dinleyebilir miyiz?

Türkiye’de müşteri profili ne
yönde bir değişim gösteri-

Eylül 2018

AHMED GENCAL

Samsun Sümer Manifatura’da
kardeşleri ile yürüttüğü başarılı
işlerden sonra Dedem İsmet
Gencal 1975’te İstanbul’a gelip
1976’da Kadıköy’de ilk Gencallar
Mağazasını açıyor. Böylece
pazarlarda
kumaş
satarak

başladığı ticari yolculuğunda
bir dönüm noktası yaşıyor. İlk
mağaza çoluk çocuk herkesin emeği ile açılıyor. Babam ve
amcalarım üstün bir gayretle
hiç tanımadıkları bir pazarda yer
edinmeye çalışıyorlar. En güçlü
yönleri müşterileri ile kurdukları sıcak ilişki. O yıllarda pek de
bilinmeyen bir şeyi yapıyorlar. İnovatif düşünerek taksitli
alışverişi ilk başlatan 3 markadan
biri oluyorlar. Yeni mağazalar
arka arkaya açılıyor ve Gencallar büyümeye başlıyor. Sonraki yıllarda Türkiye’de yaşanan
ekonomik krizler ve sektörde
rekabetin çok artması, daha
içine kapanık ve korumacı bir
politika izlenmesine yol açıyor.
3. kuşağın 2000’li yıllarda işin
içine dahil olması ile beraber tekrar büyüme isteği olan,
data ve analizle yönetilen, inovasyonun çok teşvik edildiği bir
yönetim anlayışı husule geliyor.
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yor? ‘’Yeni tüketici’’ olarak adlandırılan
kitlelerin taleplerine nasıl karşılık veriyorsunuz?
Tüketici iletişim kanallarının giderek artması
sebebi ile hiç olmadığı kadar bilinçli. Amerikalıların WOM (Word of Mouth) dediği bizde ise “fısıltı gazetesi” diye tercüme edebileceğimiz kavram her geçen gün daha da
güçleniyor. İnsanlar marka olarak sizin ne
söylediğinizden ziyade çevresinde duyduğu
müşteri deneyiminden etkilenerek satın
alma kararı alıyor. Müşteri deneyimi artık
ürünün de fiyatın da önüne geçmiş durumda.
Biz de sadece sattığımız marka çeşitliliği ile
değil yaşattığımız müşteri deneyimi ile ön
plana çıkmaya çalışıyoruz.

Müşteri sadakatini sağlamak hem
kaliteli ürünler satmak hem de nitelikli hizmet vermekten geçiyor. Bu
bağlamda çalışanlarınıza hangi alanlarda eğitimler veriyorsunuz?
Eğitim çok öncelikli konularımızdan. Yıllardır
hem dışarıdan aldığımız programlar hem de
iç eğitmenlerimizle her çalışan için belli bir
ajanda dahilinde eğitimler planlıyoruz. 2015
yılında kurduğumuz Gencallar Akademi
bünyesinde geleceğin yöneticilerini yetiştiriyoruz. Bu yıl 1, 2. ve 3. sınıflarımız var. Birçok
mağazamızın yöneticisi bu akademiden çıkmış durumda. 2018’in son çeyreğinde Gencallar Akademi bünyesinde Mobil Eğitim
projemizi de hayata geçiriyoruz. Bu sayede
çalışanlar evlerinden de önceden saptanmış
kişisel ihtiyaçlarına yönelik eğitim videolarına kolaylıkla ulaşabilecek ve her videodan
sonra bir sınavdan geçerek gerekirse tekrar
aynı eğitimi izlemek zorunda kalacak.

Vade farksız, kredi kartsız ‘’Taksit Kart’’
hizmetiyle 1 milyona yakın müşteri
altyapısı elde ettiniz. Bu uygulamanın
şirket olarak büyümenizde nasıl bir
katkısı oldu?
Markaların mutlaka bir alamet-i farikası olmalı. Müşteri neden rakiplerimin değil de
benim ürünümü alsın sorusuna verecek çok
güçlü cevaplarınız olmalı. Biz C ve D gelir gruplarına B gibi alışveriş yapabilecek bir
“Alım Gücü” vermeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimizi, ödeme gücü artışı sayesinde gelirleri
nedeniyle normalde ulaşmakta zorlandığı
markalarla buluşturuyoruz. Bu sayede tedarikçi markalarımız açısından da ulaşamadıkları
bir kitle için alternatif bir dağıtım kanalı rolü
üstleniyoruz. Zaman zaman 24 taksite varan
hatta ‘’Şimdi al Seneye Ödemeye Başla’’ gibi
kampanyalar yapıyoruz. Bu da markaları çok
ulaşılabilir kılıyor. İnsanların yaşamında böyle
bir değer oluşturunca da başarı kaçınılmaz
oluyor çok şükür. Özellikle CRM datasında
ev hanımlarının ağırlığını görüyoruz. Hiçbir
formaliteye ihtiyaç olmadan alışveriş yapabiliyor ve mutfak harçlıklarından arttırdıkları
küçük meblağlar ile rahat rahat ödüyorlar.
Genelde alışverişlerin eşlerden gizli yapılıyor
olması da ciddi bir ödeme motivasyonu
sağlıyor. ☺

İşbirliği içerisinde olduğunuz, hizmet
aldığınız ya da ürün verdiğiniz firmaları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?
En çok sürdürülebilir ilişkiler kurmayı
önemsiyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek ve büyüme sürecinde
yanımızda iş ortağımız gibi yaklaşabilen tedarikçi markalar ile çalışmayı önceliyoruz.
Hizmet aldığımız iş ortaklarında ise referansları ve iş yapabilirliği çok önemsiyoruz.
Tecrübeleri ile bizim kurumsal yeteneklerimizi de geliştirebilecek hizmet firmaları
hep önceliğimiz oluyor.

Online ticarete girmeyi düşünüyor
musunuz?
Online şu anda “Ucuz Alışveriş” gibi algılanıyor müşteri tarafından ve bu da karsız
siteleri beraberinde getiriyor. Birçok marka
mağazalarından kalan sezon dışı stoğu
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Her anlamda rakipleriniz ile aynı olursanız
müşterinize seçim yapmak için fiyattan
başka bir şey bırakmazsınız. Fiyatla rekabet
etmek ise şirketleri sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırıyor. Biz farklılaşmanın ve
sadeleşmenin en önemli strateji olduğuna
inanıyoruz. Yaşattığınız müşteri deneyimi
kadar müşterinin hayatına önerdiğiniz değer
vaadiniz de çok önemli. İnsanlar artık seçim-

Müşteri deneyimi ile
ön plana çıkan
bir markayız.

lerini bu iki kavramı yakalayabildiği markalardan yana yapıyor. Biz TaxitCard sayesinde
hem çok önemli bir değer vaadi hem de çok
iyi bir müşteri deneyimi sunuyoruz. Bu da
bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor.

Eylül 2018

Eylül 2018

Çetin bir rekabetin hüküm sürdüğü giyim/aksesuar sektöründe ön sıralarda
yer alıyorsunuz. Başarıya giden yolda
Gencallar’ın kurumsal pazarlama ve
rekabet stratejisi nedir?
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eritmek için kullanıyor. Biz online
alışverişe
TaxitCard ile girip fark
yaratmak istiyoruz.
Mağazamızın olmadığı şehirlerde
de insanların kredi
kartı
olmaksızın
taksitle
alışveriş
yapmasını sağlayacak bir modeli
bitirmek üzereyiz.

Gencallar’ı
kulvarındaki
firmalardan
ayıran özellikler
nelerdir?

Sabah güne erken başlamayı seviyorum. Mümkünse
de erken bırakıyorum. Çok çalışmak ile verimli çalış-

Girişimciliğin temelinde müteşebbis ruh yatar ancak
bir iş yapmadan
önce çok ciddi
fizibilite
yapmak
lazım. Hayal ettiğiniz iş modeli
daha önce yapılmamış bir işse
pazarda bir karşılığı
var mı, var olan bir
sektöre girecekseniz yeni bir oyuncu için kapasite açığı var mı, var ise
siz diğerlerinden farklı müşterinize ne sunacaksınız,
sunduklarınız sizin için sürdürülebilir bir karlılık
yaratıyor mu, yatırım ne kadar sürede geri dönecek ve
bu süreyi geçirebilecek kaynağınız var mı, yatırımınızı
bu iş dışında değerlendirebileceğiniz ve daha büyük
fırsat içeren bir iş var mı? Bu gibi sorular genelde
heves ve heyecan kırıcıdır ancak deneyip başarısız
olup kırılacak hevesten daha ucuzdur. ☺

2023 hedefleri doğrultusunda ilerlediğinizi
biliyoruz. Kısa ve uzun vadede yatırım
planlarınız neler?
2013 yılında hazırladığımız 10 yıllık büyüme projeksiyonuna bugüne kadar çok şükür hedeflerimizi yakalayarak geldik. Projeksiyon gereği her yıl 3
(1500-2500 metrekare) mağaza açmaya devam
edeceğiz. Bunun yanında büyüyen yapıyı yönetebilmek için alt yapı yatırımlarına da önem veriyoruz. ERP alt yapımızı SAP’ye emanet ettik. Lojistik alanında da yatırımlar yapıyoruz. Büyümeyi
güvenli yapmak için buna paralel altyapıları da
kurguluyor olmak şart. Biz bu ülkeye ve insanına aşığız, elimizden gelen büyümek ve istihdam
sağlamak ise bunu yapmaktan geri durmayacağız.

Röportaj: Zeynep YILMAZ
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Oldukça yoğun olduğunu tahmin ettiğimiz
bir iş gününüz nasıl geçiyor, okuyucularımızla
paylaşır mısınız?

Girişimcilere yol
gösterebilecek,
rehber niteliğinde söylemek istedikleriniz nelerdir?

Bu ülkeye ve
insanına aşığız.

Eylül 2018

Eylül 2018

En belirgin farkımız
TaxitCard ve servis
kalitemizle yarattığımız
müşteri
tecrübesi. Biz bu
modelle müşterilerimizi
markalı
ürünlerle buluşturmuyoruz. Aynı zamanda haklı olarak
öykündükleri
bir
gelir grubu gibi
alışveriş
yapma
statüsünü onlara
veriyoruz. Bu bizim sektörümüzde
yaşanan
indirim
rekabetinden daha büyük bir değer yaratıyor
müşterilerimizin hayatında.

mak arasında büyük fark olduğuna
inananlardanım. Önemli olan iyi bir
delegasyon kültürüne sahip olmak
ve bunu aksiyona çevirebilecek iyi bir
ekip kurmak. Genelde sabah iyi bir
kahvaltı yapıp öğle yemeğini atlıyorum. Öğle araları telefonların daha
az çaldığı verimli
çalışma zamanları
aslında.
Her gün en az
yarım saat kitap
okuyorum. Önemli
gördüğüm yerleri
işaretleyip ekibimle paylaşmaktan büyük
keyif alıyorum. Zira
sizin ne kadar çok
bildiğiniz değil organizasyonunuzu
hangi bilinç seviyesine çıkardığınız
bana göre her
şeyden önemli iş
yaşamında.

DOĞRU

Köşe Yazısı

Yanlış:

“Akşam içeceğim
bir fincan
kahve uykumu
bozmaz”

BİLİNEN

Kahve ve
çayda bulunan maddeler
uykuyu başlatan beyin hücrelerinde olumsuz etki oluşturur ve uykuya
geçişimizi zorlaştırır. Bu durum
kişisel farklılık gösterse de genel
olarak, kahve, çay, enerji içecekleri ve kafein içeren diğer maddelerin uykuyu bozan etkileri 6 saate kadar uzayabilir. Yani
öğleden sonra içilen koyu kahve
veya çay, gece uykuya dalmayı
zorlaştırabilir.

YANLIŞ

9

Doğrusu:

Yanlış:

Az uyumak daha iyidir.

Yatmadan önce ne kadar yorulursam, o kadar
kolay uyurum… Gece uyuyamadım, uykumu
alabilmem için gündüz uyumam şart…
Gece geç yatarsam sabah geç kalkmalıyım…
Toplum arasında sıkça konuşulan ve doğru
olduğu sanılan bu bilgiler nedeniyle yapılan
hataların sonuçları ağır olabilir. Her 100 kişiden
20’sinde görülen uykusuzluk
probleminin gelişmesi gibi!

Sağlıklı uyku en az 8 saat olmalı

Az uyumak, beynimizin sadece
uykuda yapabildiği bazı işlevleri gerçekleştirmesini engeller.
Örneğin bazı öğrenme ve bellek
fonksiyonları için uyku şart. Az
uyumak bu bellek işlevlerinin
yerine getirilmesini önler. Bunun
sonucunda da daha zor
öğrenir ve kavrar hale
gelinir. Yine bunun
gibi bazı metabolik faaliyetlerin ve
iştah düzenlemesinin sağlanması
için de sağlıklı
bir uyku-uyanıklık
döngüsü çok önemli.
İşte tam da bu nedenle yetersiz uyumak kilo alımıyla
sonuçlanır.

Doğrusu:

Yanlış:

Toplumda en çok inanılan hatalı bilgilerden biri,
sağlıklı uykunun en az 8 saat olması gerektiği.
Sanılanın aksine, sağlıklı uyku süresi kişiden kişiye
değişiyor. Bu süreyi değiştirmemiz çok mümkün değil. Bununla birlikte, eğer gece uykusu
sağlıksızsa, örneğin sık bölünüyorsa, kuşkusuz
yatakta geçirilen toplam süre uzayacaktır. Bu da
bir uyku bozukluğunun belirtisidir.

Uyku Apne Sendromu aşırı kilolu
kişilerin hastalığıdır

Doğrusu:

Toplumdaki yaygın inanışın aksine
Uyku Apne Sendromu aslında her

Her uyku hastalığının tanısı için
uyku testi şart.

Doğrusu:

Uyku testi de denilen polisomnografi uyku hastalıklarının
tanısında en sık kullanılan bir laboratuvar yöntemi. Ancak bu test,
her uyku hastalığının tanısı için
şart değildir. Uyku hastalıklarının
tanısı, tüm diğer hastalıklarda
olduğu gibi hastanın şikayetlerinin
anlaşılması, muayene edilmesi
ve gerekli durumlarda uyku testi
ile diğer laboratuvar tetkiklerinin
yapılmasıyla konur. Yani uyku
testi, önemli bir tanı yöntemidir
ama her uyku hastalığının tanısı
için gerekli bir test değildir.

Yanlış:

Gece uyuyamadığım için gündüz
uyumalıyım

Doğrusu:

Bu kesinlikle yanlış bir
bilgi. Aslında insan beyni
gece uyku, gündüz uyanıklık için hazırdır. Gece
uyuyamayan bir kişinin,
gündüz uyuması bir sonraki
geceyi yine uykulu
geçirmesine neden oluyor.

Yanlış:

Gece geç yatarsam sabah geç
kalkmalıyım

Doğrusu:

Sağlıklı uyku için en önemli şartlardan biri, kalkma saatini
mümkün olduğunca sabitlemek.

Yanlış:

Yatmadan önce ne kadar yorulursam, o kadar kolay uyurum

Doğrusu:

Sanılanın aksine yatağa ne kadar
yorgun girersek uykuya dalmamız
o kadar zorlaşır. Bu nedenle, yatma saatinden birkaç saat öncesine kadar olan dönemde, ağır
fiziksel aktivite gerektiren işleri
yapmamalı, bu saatlerde spordan
ve diğer fiziksel aktivitelerden
uzak durulmalıdır. Yatağa dinlenmiş olarak girmek uykuya dalmayı
kolaylaştıracaktır.

Yanlış:

Yatakta kitap
okumak,
televizyon seyretmek
uykuya
dalmayı
kolaylaştırır

Doğrusu:

Yatakta kitap okumak, televizyon
seyretmek, telefon veya bilgisayarda zaman geçirmek sanılanın
tam aksine uykuya dalmayı
zorlaştırır. Bu tür aktiviteleri,
yatak dışında, hatta mümkünse
başka bir odada gerçekleştirmek
ve yatağı uyku için kullanmak
gerekir. Aslında bunun tam tersi
de geçerlidir. Yani yatak dışında
uyumak, uyuklamak da sağlıklı
uykuyu bozan bir faktördür.
Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne
katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz.
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Yanlış:

Yanlış:

Dolayısıyla gece kaçta yatılırsa
yatılsın sabah aynı saatte kalkmalı. Hatta hafta sonu-hafta içi,
iş günü-tatil günü fark etmeksizin
sabahları aynı saatte yataktan
kalkmak, sonraki gece, uykunun
sağlıklı olması için en önemli kuralı oluşturur.
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Prof. Dr. Murat Aksu
Nöroloji Uzmanı

Kaliteli bir uyku bizi güne hazırlayan bir yenilenme dönemi olmasının ötesinde, beynimizin
ve bedenimizin uyanıkken yapamadığı işlevleri
yerine getirmesini de sağlıyor. Uykunun yeterli ve kaliteli olması hem daha sağlıklı olmamız
hem de gündüz kendimizi daha iyi hissetmemiz
için çok önemli. Ancak toplumda uyku ile ilgili
doğru sanılan bilgiler nedeniyle yapılan yanlışlar,
uykusuzluk ve gündüz aşırı uyku gibi birçok
uyku bozukluğuna yol açarken, aynı zamanda
tanı ile tedavinin de gecikmesine neden olabiliyor. Peki ama uyku ile ilgili doğru olduğunu
düşündüğümüz hatalı bilgiler neler?

Doğrusu:

yaşta ve her kiloda görülebilir. “İlerlemiş Uyku Apne
Sendromu’nda hastalar
çoğunlukla kilolu olur
ama bu hastalığın bir
sonucudur. Yani kilolu
oldukları için hasta
değillerdir; aksine hasta
oldukları için kilo almış
olurlar.

Haber

DERE YATAĞINDAKİ
KAÇAK YAPILARIN
YIKILMASIYLA

Aileler Yeni
Evlerine Yerleşiyor
Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde dere
taşkın alanında kalan işgalci yapılar
yıkıldı; aileler yeni evlerine yerleşiyor.
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Çekmeköy Merkez Mahallesi Farabi
Sokak’ta İSKİ tarafından yapılacak dere
ıslah çalışmaları neticesinde dere taşkın
alanında kalan kaçak yapılar hakkında
çıkan yıkım kararı uygulandı. 3194 sayılı
İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. mad-

de gereğince Hazine’ye ait sosyal donatı
için tahsisli araziler üzerinde bulunduğu
için imar barışından yararlanamayan
bu yapılarda yaşayan aileler tebligatlarla
bilgilendirildi. Tebligatın akabinde işgalci
ailelere İBB tarafından uygun vadelerle
Pendik’te ev sahibi olma imkanı sağlandı
ve kaçak yapıların enkaz bedelleri verildi. Ailelerin taşınma işlemleri Çekmeköy
Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

Çekmeköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan

Bu Dev Eseri

Derginiz

’ten Takip Edebilirsiniz.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Alt Islatma
Sebepleri
1.Genetik faktörler: Öncelikli

olarak, alt ıslatma sorunu genetik
nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Annede veya babada alt ıslatma
hikayesi olması, çocuğun alt
ıslatma olasılığını yükseltmektedir.
Eğer hem annede hem de babada
varsa, çocukta alt ıslatma olasılığı
çok daha yüksektir.

2.Kas kontrolü veya mesane

ÇOCUĞUNUZ
ALTINI ISLATIYORSA
ONA KIZMAYIN!
Hayattaki en değerli varlıklarımız
elbette çocuklarımız ve ailemiz...

Alt Islatma Çeşitleri:
- Gündüz alt ıslatmaları
- Gece alt ıslatmaları
- Hem gece hem gündüz alt ıslatmaları
Alt ıslatmalarda öncelikli olarak fizyolojik nedenler, idrar yolları ve böbreklerle
ilgili ile ilgili bir problem olup olmadığı
araştırılmalıdır. Fizyolojik durumlar
elendikten sonra, genetik yatkınlık olup
olmadığı araştırılmalı ve psikolojik
nedenlere bakılmalıdır.

uykunun ağır olması alt ıslatma
sorunu yaşanmasına neden
olmaktadır. Uyanmakta zorlanan
veya uyku düzeni oluşmayan
çocuklarda da alt ıslatma görülebilir.

4.Psikososyal ne-

denler: Yeni bir kardeşin
gelmesi, aile yakınlarından
birinin ani kaybı, yanlış
ebeveyn tutumları, geç
kalınmış tuvalet eğitimi de
alt ıslatma probleminin
nedenleri arasında yer
alır.

• Yeni bir
kardeşin
dünyaya
gelmesi;
çocukların
daha bebeksi
davranmalarına
neden olabilir. Bu
dönemde çocuk-

davranışı ve akabinde alt ıslatma
gibi sorunların oluşabilmesine sebebiyet verebilmektedir. Çocuklar
bir kayıp karşısındaki üzüntü ve
kaygılarını yetişkinler gibi duyguları
ve sözel ifadeleri ile belli edemezler. Daha çok alt ıslatma gibi
eylemeler ile üzüntü ve kaygılarını
belli edebilmektedirler.

• Yanlış ebeveyn
tutumları;
çok katı veya çok gevşek
ebeveyn tutumları da
alt ıslamaya sebep
olabilmektedir. Annenin
çok katı kuralcı ve titiz
biri olması, çocuklarda tepkisellik olarak
ortaya çıkabilmektedir. Aşırı
titiz ve katı kuralcı
ebeveyn tutumu
ile baş etme
becerisi olmayan
çocuk, altını
ıslatma tutumu
gösterebilir. Bir de çok
kuralsız, aşırı gevşek tutum
içerisinde olan ebeveynlerde, çocuğun çok fazla

Alt ıslatma, hiperaktivite ve dikkat
eksikliği olan çocuklarda da sıklıkla
görülebilmektedir ya da psikolojik
sorunlar neticesinde ortaya çıkabilir. Fakat alt ıslatmanın neticeleri
çoğunlukla psikolojik sıkıntılara yol
açmaktadır.
Alt Islatma Sonucu Çocuklarda
Oluşabilecek Sorunlar:
- Öz güven kaybı
- Ders başarısında düşüş
- Sosyal izolasyon, içe kapanma
- Suçluluk hissetme
- Depresyon
Alt ıslatmada bu gibi durumlarla
karşılaşıldığında, çocuk ile güven
ilişkisi kurabilen, yeterli donanıma
sahip uzmanlarda destek alınması
tavsiye edilmektedir.

Neler yapılabilir?
- Kegel Egzersizleri
- Kas sisteminin güçlendirilmesi
- Anne ve baba ile yatma arzusunun önüne geçilmesi
- Çocuğa tuvalete gitmek
eğlenceli hale getirilerek
öğretilmeli
- İki haftadan uzun sürmüş ise
mutlaka bir uzman desteği alması
önerilmektedir.
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Çocuklara 1,5 - 3 yaş arasında tuvalet eğitimi verilebilmektedir. Tuvalet eğitimi verilmesi çok önemlidir.
Çocuklar tuvalet eğitimi aldıkları yaş
aralıklarında sınırları öğrenirler. Eğer
çocuklar 5 yaşını doldurmuş olmalarına
rağmen alt ıslatma devam etmekte ise
sorun olarak ele alınmalıdır. Alt ıslatma
gündüz ve gece alt ıslatmaları şeklinde

iki gruba ayrılmaktadır. Bazı durumlarda hem gece, hem gündüz alt ıslatmaları aynı anda görünebilmektedir. Bazı
durumlarda sadece gündüz veya gece
alt ıslatmaları şeklinde görülebilmektedir. Alt ıslatmaları üçe ayırabiliriz:

3.Uyku sorunları: Çocuklarda

• Aile yakınlarından birinin
ani kaybı; çocuklarda gerileme

serbestiyet içerisinde yetişmesi
alt ıslatma sorununu tetikleyebilir.
Çocuğun altına kaçırmasını, sürekli
hoş gören, önemsemeyen ve
zamanında tuvalet eğitimi vermeyen, tuvalet eğitimi konusunda
umursamaz davranan ebeveyn
tutumları da çocuklarda alt ıslama
sorununa neden olabilmektedir.
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Ayşe Handan Özkan
Klinik Psikolog
Moodist Psikiyatri ve
Nöroloji Hastanesi

Onlara sahip olmak; çoğu zaman bunu
yüksek sesle dile getirmesek de zaman
zaman içinden çıkılması zor durumlarla karşılaşsak da paha biçilemez,
tarif edilemez bir mutluluk kaynağı.
Çocuklarımızla ilgili karşılaştığımız güç
durumlardan biri de “enürezis” olarak
adlandırdığımız çocuklarda alt ıslatma
sorunu.

kontrolü ilgili sebepler: Çocuğun
erken yaşlarda mesane bölgesindeki kaslarını kontrol edememesi normaldir. Mesane kontrolü
çocuklarda 5 yaşından sonra
tam anlamıyla kazanılmaktadır. 5
yaşına kadar çocuklarda alt ıslatma
normal bir durum olarak ele alınmalı, 5 yaşından önce bir sorun
olarak görülmemelidir. Çeşitli
alıştırmalar ile kas kontrolünün
sağlanması da mümkündür.

lar bebeklik dönemlerine geri dönmüş gibi konuşup daha bebeksi
davranışlar sergileyebilir. Bu durumu regresyon yani gerileme olarak
adlandırırız. Gerileme davranışları
sergileyen çocuklarda alt ıslatma
görülebilir ama endişelenmeyin,
bu durum geçicidir.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

bu değişimlerin gözlenmesi mümkündür. Ancak konu bahçeler olduğunda bu değişimin izlenmesi zorlaşmaktadır. Bahçe sanatı,
diğer birçok güzel sanatlardan farklı
olarak, ilk insanların toprak üzerine yerleşmeleri ve onu ekonomik
faaliyetlerinin dışında da bir yaşama ortamı olarak düzenleme ihtiyacı duymaları ile başlar. Tarihte ilk
bahçe fikirleri dini felsefe ve mitoloji
ışığında gelişmiştir. Bahçe sanatı ilk çağlarda uygarlık düzeyinin bir
ölçüsü niteliği taşıdığı için krallar ve
aristokratlar için mekân oluşturmada kullanılmıştır. Daha sonra insana
ve topluma yönelik gelişim göstermiş ve evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ilk bahçe ‘Cennet
Bahçesi’dir. Yeryüzündeki bahçelerin ilk örneklerinden günümüze
kadar cennet bahçesi bir ‘mit’ (geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim
değiştiren alegorik bir anlatımı
olan halk hikâyesi) olarak bahçe
düşüncesini ve duygusunu sürekli etkilemiştir. Ortasından dört kollu
hayat ırmağının geçtiği, bölümler
içinde yeşillikler ve yaşam bollukları
olan bir bahçe olarak tasvir edilmiştir.

Peyzaj
Sanatı

Çağlar boyunca bahçeler, insanların
günlük hayatlarının sıkıntılarından
kurtulup tabiata ait varlıklarla sıkı
ilişki kurabilecekleri bir çeşit sığınaklar olmuşlardır. Kutsal kitaplarda
cennetin bir bahçe mekânı şeklinde anlatımı, insanların dünyadaki
yaşamlarında da birer küçük cennet
mekânına sahip olma arzusunun
yansıması olarak görülür.
Kültürler zaman içerisinde değişerek gelişirler. Geçmiş ve gelecek
arasında bağlayıcı özelliğe sahip
olan kültürlerin değişim süreçlerinin incelenmesi toplumlar hakkında
önemli ipuçları verir. Mimari, edebiyat, resim müzik gibi sanat dallarında

Doğa başlangıçtan bu yana güzel
sanatlara, edebiyata ve şiirlere ilham kaynağı olmuş, insan ve doğa
arasındaki ilişkilerdeki değişimler
peyzaj tasarım stillerini de doğrudan
etkilemiştir. Başlangıçtan bu yana
bahçe ve çevre tasarımında ortaya
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Bahçe kelimesinin kökeni Farsça
olup “ küçük bağ” anlamına gelmektedir. Belli bir görsel niteliğe sahip,
otsu ve odunsu süs bitkileri, meyve,
sebze ve şifalı otların yetiştirildiği,
bunun yanı sıra doğanın güzelliği, bol
yeşili ve dinlendirici özelliğinin insan
eli ile denetim altına alındığı toprak
parçası olarak da ifade edilmektedir.
Büyük veya küçük ölçekli, çevre ile
bütünleşmiş, içe dönük avlular ya da
bahçeler, tarihin belli dönemlerinde
toplumların yaşam koşulları, ekonomik ve kültürel niteliklerini yansıtan,
bulunduğu
bölgenin
özellikleri
doğrultusunda biçimlenmiş mekânlardır.

İnsanların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeleriyle ilk bahçe
örnekleri ortaya çıkmıştır. İlk bahçeler genellikle tapınak ve bulvar
düzenlemeleri, av parkı, koruluk,
meyvelik ve sebzelik şeklinde olmuştur. Tarihte bilinen ilk bahçe örnekleri
Mezopotamya, Mısır, İran, Eski
Yunan ve Eski Roma uygarlıklarında görülmüştür. Belgelere göre
Eski Mısır’ın saray bahçeleri, mezar
ve tapınak bahçeleri, ev bahçeleri
birer sanat yapıtıdır. Simetrik plan
içerisinde ritim ve ölçüden doğan
uyum bahçeye hâkimdir. Mısırlılar
cennet düşüncesinin de sembolü
olarak bahçenin resimlerini mezar
duvarlarına işlemişlerdir. Göl-havuz
içinde yüzen ördekler, balıklar ve
özellikle kutsal nilüfer çiçekleri,
ulu ağaçlar, çiçek tarhları ve bahçe
köşkleri ile bu bahçeler birer zevk ve
eğlence alanıdır.
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Modern Sanatlar…

çıkan değişik stillerin orijinleri ‘formalite’ ve ‘natüralizm’ akımlarına
dayanmaktadır.

İslam bahçelerinin çok geniş bir
coğrafyada örnekleri görülmektedir.
Kur’an’da cennetin, ağaçlarla gölgelendirilmiş, nar ve hurma ağaçlarının
bol meyvesiyle süslü fıskiyeli havuzların serinlettiği bir yaşam mekânı
olarak tasvir edilmesi, Müslüman-

Rönesans bahçe sanatı Floransa’da
başlamış Roma’da zirve noktasına
erişmiştir. Floransa’da villalar şehirden uzak manzaraya hâkim tepelere
kurulmuştur. Bahçeler oldukça sade,
merkezi bir aks etrafında kısmi simetri vardır. Yol kenarlarında heykeller ve süs havuzları yer almıştır.
Teras, duvar, basamak gibi mimari öğeler ölçülü ve fonksiyonel
olarak kullanılmıştır. Roma’da papaların hâkim olduğu bu dönemde
kent yeniden inşa edilmiştir. Villa
ve bahçelerde gösteriş ön plana
çıkmıştır.
Bahçelerde
heykeller

genellikle bitki duvarlarının önlerine sıralanmış, suya hareketlilik kaskatlar ve basamaklarla verilmiştir.
Fransız bahçelerinin gelişimi İtalya
bahçelerinden
etkilenerek
başlamıştır. İtalyanlardan tera, basamak ve suyun farklı kullanışlarını
benimsemeye çalışmışlardır. Daha
sonra Fransa Gotik esas üzerine
Rönesans benzemesi olarak yeni bir
mimari geliştirmiş, zarif ve göz alıcı
bir stil ortaya çıkmıştır. Barok sanatında süslemelerin ve çiçeklerin
ağırlık kazandığı parterler bahçelerde vazgeçilmez bir bütün olarak
görülmüştür. Bahçelerde şimşir ve
porsuk çalıları değişik formlar içinde
kullanılmıştır. Su, fıskiye ve kaskatlarla kullanılmış, heykeller havuzların ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Uzakdoğu
bahçe
sanatının
doğuşunda ise manzara resimlerinin ve dini inanışların rolü çok
büyük olmuştur. Uzakdoğu bahçe-

leri özellikle Çin ve Japonya’da
önemli örnekler vermiştir. İkebana
(çiçek düzenleme sanatı) ve bonsai
(özel tekniklerle ağaçların saksılar
içinde budanarak ve bodurlaştırarak büyütülmesi sanatı) uzakdoğu
bahçelerinde doğmuş ve geliştirilmiş sanatlardır. Çin bahçelerinde
zemin döşemesi olarak taş, çakıl ve
mozaik kullanılmıştır. Su tesislerinin üzerinde köprüler yer almıştır.
Avlular yüksek taş ve duvarlarla
çevrilmiştir. Avlunun içinde dikdörtgen havuzlar ve kanallar bulunmaktadır. Bahçelerde meyve ağaçları ve
iğne yapraklı bitkiler kullanılmıştır.
Kıvrık çatılı sarayları çini bezemeleriyle süslenmiştir. Japon bahçeleri Japon halkının tabiat sevgisinin
bir parçası olarak kabul edilmiştir.
Japon bahçelerinde su, köprüler,
çardaklar, taşlar, bahçe pagodoları,
bitkiler ve kaldırım taşları bahçe ögelerini oluşturmaktadır. Taşlar Japon
bahçelerinin iskeletini oluşturmuştur. Suyun kullanılmadığı bahçelerde

taş ve çakıllar kullanılmıştır. Bahçelerde çardaklar yüksek noktalarda da
yer alarak manzaranın görülmesini
sağlarlar. Japon bahçelerinde bitkilendirmede tek renklilik hâkimdir.
Her dem yeşil bitkiler önemli yer tutar.
Natüralistik akım, Avrupa’da hâkim
olan dik açılı yolların, heykellerin
ve doğal olmayan biçimler verilmiş
ağaçların olduğu Fransız bahçelerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Parterler yerine çimle kaplı alanlar ve grup ağaçlar, doğal havuzlar getirilmiştir. Çit engeller ve duvarlar yerine hendekler kurulmuştur.
Wiltshire’de bulunan Stourhead
Parkı İngiliz bahçelerinin esasını
oluşturan manzara bahçesidir. Yuvarlak tepeleri, geniş çim alanları,
grup halinde ağaçları, göletlerin
bulunduğu ve asimetrik bir düzenlemenin hâkim olduğu bir parktır.
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Mısır’da bahçeler, papirüslere ya da
duvarlara resmedilmiştir. Bu bahçeler genellikle mabet ya da zengin
Mısırlılara ait ev bahçeleri olarak
bilinmektedir. Bazı kral mezarlarından çıkan belgelerden bir evin

ların cennete olan özlemlerini
yaşadıkları ortama yansıtmalarına
sebep olmuştur. İslam bahçelerinde
yeşil ve güzel bahçeler saraylar ve
ibadethanelerin çevrelerine yapılmış,
genelde mermer kaplama havuzlar,
çiçek parterleri kullanılmıştır. İslam
bahçeleri örnekleri özellikle İspanya,
İran ve Hindistan da görülmektedir.

Eylül 2018

Eylül 2018

Doğal stillerin ortaya çıkış kaynağı
olan ‘natüralizm’ ekolü ilk olarak
‘kutsal koruluklar’ ve şiirsel ifadeler olarak Eski İran’da ortaya çıkmış, daha sonra İslamiyet’in etkisi
altındaki ülkelerde, bağımsız olarak
Çin’de ve ayrıca Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde parçalar halinde
Avrupa’da
görülmüştür.
Farklı
dönemlerde ve kültürlerde oluşturulmuş bahçeler sanat akımlarından
etkilenmiş ve peyzaj özellikleri
bakımından bu bahçelerin bazıları
çalışma kapsamında ele alınmıştır.

çevresinin 10.000 m uzunluğunda
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bahçeler çoğunlukla kare şeklinde olup
içerisinde palmiye, incir ve akasyalar
yetiştirilmiştir. Bahçe içinde bir su
gösterisi ile çok sayıda havuz bulunmaktadır. Eve yaklaşırken bir kemerli kapı ve bu kapının iki tarafında
asma plantasyonları yer almaktadır.
Eski Mısır’da bahçe içindeki havuzlara su Nil Nehri’nden kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu havuzlar rekreasyona olanak tanıyacak
şekilde, geniş ve derin inşa edilmekte, hükümdar ve yakınlarının
kayıklarla dolaşabileceği ve banyo alabileceği bir niteliğe sahiptir.

Haber

Park açılışı öncesinde çocuklara dondurma ikram eden Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz yaptığı selamlama konuşmasında şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz haftalarda mahalle sakinlerimizle yaptığımız istişarelerde park
ihtiyacı bizlere iletildi. Biz de 20 gün
gibi kısa bir sürede bu parkımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine
sunduk. Şimdi parkı çocuklarımıza
ve sizlere emanet ediyoruz. İnşallah
burada çok güzel vakitler geçirirsiniz.
İlçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun.”

Koçullu Mahalle Parkı

AÇILDI
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İçerisinde çocuk oyun alanları ve spor aletlerinin bulunduğu Koçullu Mahalle parkı törenle açıldı. Açılış törenine; Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy
ilçe Başkanı Salih Kırıcı, Koçullu Mahalle
Muhtarı Mitat Şimşek, Ömerli Mahalle Muhtarı
Hüseyin Uygun, Sırapınar Mahalle Muhtarı
Nejat Girgin, Hüseyinli Mahalle Muhtarı Abdullah Civelek ve mahalle sakinleri katıldı.
Eylül 2018
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Çekmeköy Belediyesi
tarafından yaptırılan
Koçullu Mahalle
Parkı gerçekleştirilen
törenle hizmete açıldı.
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Köşe Yazısı

Röportaj

Türkiye Yazarlar Birliği; kültür, sanat ve edebiyat dünyasına yön veren önemli
merkezlerden biri. Yazarlıktan editörlüğe, karikatürden musikiye kadar pek
çok atölyenin düzenlendiği kurumun başkanı Mahmut Bıyıklı derdi ve sevdası yazmak, yazanı yüreklendirmek olan bir isim. “Bizim bu ülkeye borcumuz var. Bu mübarek topraklar için konuşmak, koşmak, yazmak zorundayız.
Tevarüs ettiğimiz büyük medeniyetimizin temsilcileri olarak durmak, dinlenmek gibi bir lüksümüz yok’’ diyerek gençlerin bütün çalışmalarda özne haline
getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

ZİHNİNDE
ŞİMŞEKLER
ÇAKAN
GENÇLER
ARIYORUZ

Öğrencilik yıllarınızda da aktif olduğunuzu
biliyoruz. Çeşitli sivil toplum kurumlarında
görev almış olmanızın size nasıl katkısı
olmuştur?
Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Süheyl Ünver’in “Herkesin
bir mesleği, bir de meşgalesi olmalı. O
meşgale bütün kültürümüzdür” sözünü
okuduğum günden beri, kültürümüz adına elimden geldiği ve gücüm yettiğince
emek vermeye, emek verenlere yürek vermeye gayret ettim. Dergilerin sayfalarından
derneklerin salonlarına kadar döktüğüm
her terde bu sorumluluk bilincinin büyük
etkisi oldu. Bizim bu ülkeye borcumuz var.
Bu mübarek topraklar için konuşmak, koşmak, yazmak; hepsi de amel defterimizi güzelliklerle dolduran eylemlerdir.
Durmak, dinlenmek gibi bir lüksümüz yok.
Sivil toplum çalışmalarında görev almak
bizi yetiştirdi, oldurdu, olgunlaştırdı. Hayatı öğrenmemizde, meselelere geniş çaplı
yaklaşabilmemizde, mutedil olmamızda bu
çalışmaların büyük katkısı oldu. Önümüzde
yürüyen, elimizden tutan, gönlümüze
gönüldaşlık, yolumuzda yoldaşlık yapan
herkese müteşekkirim.

103

102

Türkiye’nin kültür alanında yeni bir hamleye ihtiyacı var. Türkiye artık kültürel birikimini dünyaya sunmalı, sınırları genişletmeli, yazarlarımız, sanatçılarımız dünyaya
açılmalıdır. Kültür sanat alanında özgün
projeler üretilmeli, kültür kadrosu yetiştirilmelidir. Devlet kültür alanında faaliyet
yürüten STK’ların önünü açmalı, memleketimize değer katacak sanatçılara destek olmalıdır. Yazar Tarık Buğra’nın da dediği
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Kültür-sanat faaliyetleri içinde uzun
yıllar bulunmuş biri olarak Türkiye’nin
kültür-sanat politikası hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ülke olarak kültür sanatta
yeterli çalışmalar yapabiliyor muyuz?

Röportaj

gibi “Kültür” diye bir şey vardır ve
kültür bir toplumun olmak ya da
olmamak meselesidir. Bu var olmak savaşında devletiyle, milletiyle, yazarıyla, sanatçısıyla kültürel
bir seferberliğe ihtiyacımız var.
Hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız
bir konuşmasında naif bir şekilde şöyle dedi: “Teknolojiyi üreten, onun vasıtasıyla kültür ve
sanata da hâkim olur. Güvenlik,
ekonomi önemlidir ama sanatı, kültürü ihmal ederseniz
hedefinize ulaşamazsınız.” Ülke
olarak kültür-sanat alanında yeterli çalışma yaptığımız söylenemez. Ama umutsuz değiliz.
Kültür alanında yapılan şuralar,
gerçekleştirilen çalıştaylar, yeni
politikalar belirleme anlamında yol
açacaktır muhakkak. Güzel günler
göreceğiz inşallah.

Türkiye Avrupa standartlarına
bakıldığı zaman genç bir nüfusa
sahip. Bu gençleri kültür-sanat ile
buluşturmak için nasıl çalışmalar
yapılması gerekir?

Bütün çalışmalarımızda gençler
önceliğimiz. Her programda zihninde şimşekler çakacak bir genci
ararız. O genci bulduk mu maksat hâsıl olmuş demektir. Bizim
işimiz sayı ile değil. Şairin dediği
gibi sayılmayız parmak ile… Bizim işimiz sözledir, sözcükledir.
Sözün büyüsüne inananlardanız.
Biz sözümüzü özümüzden söylediğimizde mutlaka bir kalbe değer.
O kalbe düşen tohum yeşerir,
meyvesini verir. Bir de bakmışsınız
sizi dinleyen mahcup gençlerden
birisi bu ülkeden dünyaya yayılacak
bir sanat eserine imza atar. Büyük
umutlarla dergi çıkaran gençlerden ilk kitap heyecanını taşıyan
gençlere, Türk dünyasının
genç kalemlerinden İslam dünyasının genç
şairlerine kadar birçok
proje geliştirdik ve
uyguladık.
Öncü
gençleri yetiştirmek
için daima ‘’Önce
gençler’’ dedik.

Dergicilik alanında
önemli çalışmalarınız
var. Bu çalışmaların
hayatınızdaki

Türkiye’de yayıncılık dalları arasında dergiciliğin ayrı bir önemi var.
Türkiye’nin bugün yetişmiş aydın
kadrolarına baktığımızda bir “dergi
okulu”nun tedrisatından geçtiğini
görüyoruz.
Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’su,
Sezai Karakoç’un Diriliş’i, Nuri
Pakdil’in Edebiyat’ı, Yedi Güzel
Adam’ın Mavera’sı, bugünün Türkiye’sine zihnî bir yol açıcılık, fikrî
ve edebî manada bir öncülük yapmışlardır. Bu ülkede Müslümanların dünyaya bakışları edebiyat
aracılığıyla fikrî düzlemde buluşup
nesilleri beslemiştir. Bu dergiler
kısırlaştırılan,
yok
edilmeye
çalışılan medeniyet ve kültür birikimimiz için âdeta canlı kalkan
olmuşlardır.
Lise yıllarım Erciyes’in şefkatli
bağrına yaslanmış bir ilçede, Develi’de geçti. Yağmurların içime
aktığı, güneşin bağrımı yaktığı
vakitlerde her şeyden ve herkesten kaçar, dergilere ve kitaplara
sığınırdım. İlçenin halk kütüphanesine dalar, bütün dergileri editör
yazısından son sayfadaki reklam
cümlelerine kadar okurdum. Allah selamet versin; kütüphanenin
yüzü hiç gülmeyen,
her seferinde yine niye geldin der
gibi kitapları masaya pat diye vuran memur amcanın tavrına aldırmadan dalıp giderdim kitaplara,
dergilere. Okuldan, öğretmenlerimden, devletin resmî söylemlerinden alamadığım bütün tatları
en lezzetli bir şekilde o dergilerden ve kitaplardan aldım. Yoksulluktan alamadığım, parasızlıktan bulamadığım büyük bir
zenginliğe orada ulaştım. Eğer
değişmediyse hangi rafta hangi
kitap var, elimle koymuş gibi bulacak kadar mekânın yerlisi olmuştum. Çatık kaşlı memur amcanın
yaydığı korkunun telaşı dışında,
sayfalar arasındaki seyahatimi hiç
kimse engelleyemedi.
Bir dönem dergi arşivlerine dadanmak aşkı doğdu. Hazır üniversiteyi
de kazanamamışken, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin arşivine dalıp
özellikle bizim camiada yayımlanmış onlarca dergiyi tek tek
taradım, notlar aldım. Yıllar sonra

MAHMUT BIYIKLI KİMDİR?
1976 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Bölümü’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında çeşitli sivil
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde bulundu, dergiler çıkardı. Uzun yıllar ulusal dergilerde ve
radyolarda Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi
Yayıncılık’ta, İstanbul dergisinde editörlük yaptı.
Çocuk, Gençlik ve Şehir dergilerinde yazı işleri
müdürlüğü vazifesinde bulundu. “Yaşayan
Hatıralar” radyo programı 2011’de “Yılın Radyo
Programı” ödülüne layık görüldü. TRT’nin
bazı yapımlarında belgesel metin yazarlığı
ve danışmanlığı yaptı. Ulusal ve uluslararası
kültürel organizasyonlarda koordinatör olarak
birçok projeyi hayata geçirdi. İnternette
kültür haberciliği yapan Haber Kültür sitesini kurdu. 2008 yılından itibaren Türkiye
Yazarlar Birliği’nin birçok biriminde görev
aldı. Halen Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul
Şube Başkanı’dır. Şehrin Kaybolan Efendileri,
Teravihte Gülen Çocuklar, Hak Dostlarından
Hatıralar, Aile Ansiklopedisi, Sezai Karakoç’u
Anlamak, Şehir Şiirleri Antolojisi, Yaşayan
Hatıralar, İnsan İnsana Şifadır isimli
yayımlanmış kitapları mevcuttur.

bazı yazarlara, kendilerinin bile unuttuğu eski yazılarını
başlıklarıyla hatırlattığımda yüzlerindeki şaşkınlığına
muzipçe gülümsedim.
Üniversite yıllarımda da edebiyat dergilerinden fikir
dergilerine kadar farklı kategorideki birçok dergiyi
yakın mercek altına aldım. Sadece bir dünyaya ait olan
değil her cenahtan değişik isimlerle çıkan yayınları
izleyerek o dünyaların hayata bakışlarını da öğrenmiş
oldum.
Cemil Meriç’in meşhur, “Dergiler tefekkürün hür kalesidir” sözünü ilk sayılarına ya kapaktan ya da editör
yazısına taşıyarak kocaman cümleler kuran, fakat ikinci
sayısını çıkarmaya muvaffak olamayan nice “yıl bir sayı
bir” dergi oldu kim bilir? Dergicilik kolay başlanabilen
ama kolay kolay devam ettirilemeyen zor bir uğraş.
Kader bizi de dergi takipçiliğinden dergi emekçiliğine
taşıyınca çok güzel hatıralar biriktirdik. Rüyamızda
bile dergi sayfaları görecek kadar aşk ile yaptığımız
bir uğraş oldu dergicilik. Okuyandan önce hazırlayanı
olduran güzel bir meşgale. Gençlerimizin mutlaka bu
heyecanı yaşamalarını tavsiye ederim.

Bizim tarihimizin fetihler gibi coşkulu sayfaları olduğu
kadar geri çekilmeler gibi kederli sayfaları da vardır.
Bunlardan biri de Balkanlar’dır. Balkanlar üzerine ne
kadar roman, ne kadar şiir yazılsa azdır. Ama maalesef
bu konuda yeterli eser verebilmiş değiliz. Türkiye
Yazarlar Birliği bu düşüncelerle Balkanlar üzerine kafa
yormaya devam etmektedir. Yaptığı sempozyumların
ve kültürel çalışmaların yanı sıra bu sene gerçekleştirdiği Kültür Kervanı ile Balkanlar’ı gündeme getirmek
için entelektüel bir duyarlılık göstermiştir. Devletimiz
TİKA vb kurumlarla o coğrafyada kalıcı çalışmalar yapmakta, tarihî eserleri onarmaktadır. Aydınlara düşen de
ilim ve kültür alanında eserler üretmektir. TYB bu manada üzerine düşeni yerine getirme gayreti içindedir.

Türk milletinin mirasını Balkan coğrafyasında ve diğer
bölgelerde korumak ve yaşatabilmek için TYB’nin
çalışmaları nelerdir?
Yeryüzündeki en hüzünlü topraklar, Osmanlı’nın geri
çekilmek zorunda kaldığı topraklardır. Ecdadımızın
nakış nakış işlediği, medeniyet anlayışını her alana
yansıttığı o coğrafya bugün mahzun ve yetim kalmıştır.

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI
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2012 yılından bu yana TYB’nin
başkanlığını yapıyorsunuz. Bu
süre zarfında TYB İstanbul şubesi
olarak gençlere yönelik
projeleriniz nelerdi?

yeri nedir?
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Gençleri bütün çalışmalarda özne
haline getirdiğinizde daha fazla
verim alıyorsunuz. Onlara sorumluluk vermek ve onlara
güvenmek en iyi eğitim
metodu. Kültür alanında da gençlerimizi
merkeze alarak onları
önemsediğimizi hissettirmeliyiz. “Ne olacak bu
gençlerin hali?” ezberinden sıyrılarak gençleri
kurtarılması gereken kişiler olarak değil yol arkadaşı
olarak görürsek; onların
enerjisini kültür sanat alanındaki çalışmalara
dâhil etmiş
oluruz.

SÖZÜN
BÜYÜSÜNE
İNANANLARDANIZ

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

POLİKİSTİK

OVER
SENDROMU
Doğurganlık çağındaki kadınların
yaklaşık olarak %18’ini etkileyen
önemli bir jinekolojik problemdir.
Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı - Tüp Bebek

Polikistik over
sendromu teşhisi
nasıl konulur?
1. Bir yumurtalıkta çok sayıda

yumurta hücresi olan foliküllerin
görülmesi, bir veya her iki yumurtalığın da boyutlarının büyümüş
olması.

2.

Kandaki erkek hormonlarının
(androjenler) yüksek düzeyde
çıkması, aşırı tüylenme ve
aknelerdeki artış.

3.

Polikistik over
sendromunun teşhisinde
kullanılabilecek
yöntemler şunlardır:
Muayene ve Tıbbi Geçmiş:
Teşhisin bir parçası olarak, doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden
geçirecek ve kilonuz ve boyunuz
gibi fiziksel özelliklerinizi değerlendirecektir.
Ultrason: Yumurtalıkta herhangi bir kist olup olmadığını
ve bir yumurtalıkların büyüyüp
büyümediğini belirlemek için
rahim, yumurtalıklar ve pelvisin
ultrasonografisi yapılabilir. Vajinal

ultrason ile görüntüleme, karından yapılan ultrasona göre daha
net sonuçlar verir.
Kan Testleri: Kan testleri vücuttaki yüksek androjen düzeylerini
ve diğer üreme hormonlarının
seviyelerini belirlemek için yapılır.

Polikistik over sendromu
tedavisi nasıl yapılır?
Polikistik over sendromunun
yönetimi ve tedavisi; diyet ve
fiziksel aktivite için sağlıklı bir
yaklaşım, ilaçlar ve tamamlayıcı
terapiler gibi bir dizi yöntemi
içerebilir.

Yaşam tarzı değişikliği:
Sağlıklı bir yaşam tarzı, polikistik
over sendromunu başarıyla yönetmenin en önemli özelliklerinden biridir. Sağlıklı bir diyet; tüm
vitamin ve minerallerden yeterli
miktarda almanızı sağlayacaktır.

Tıbbi yöntemler:
Düzensiz adet dönemleri, doğurganlık,
aşırı tüylenme, akne gibi çeşitli polikistik
over sendromu belirtilerini hafifletmek için
farklı tıbbi ilaçlar vardır. Doğum kontrol hapı,
metformin gibi insülin hassaslaştırıcı ilaçlar, gonadotropinler olarak adlandırılan hormonlar, testosteron

düşürücü ilaçlar, kilo kaybı ilaçları, antidepresanlar ve anksiyete karşıtı ilaçlar
polikistik over sendromunun meydana
getirdiği sorunların düzenlenmesi için
kullanılabilir.

Hangi tedavi
yöntemini
seçmeliyim?
Tedavi hakkında
karar verme
sürecinize
yardımcı
olmak için,
öncelikle
güvenilir kaynaklardan doğru
sağlık bilgisi almalısınız. Polikistik over
sendromunun sizde meydana
getirdiği belirtileri nasıl en aza indirebileceğinize dair doktorunuzla detaylı
olarak konuşun. Fiziksel etkenlerin
yanı sıra, ruh halinizi ve psikolojik
durumunuzu da doktorunuza bildirin.
Sizin için en önemli olan şeyin önceliğini
belirleyin ve bunu doktorunuzla paylaşın.
Polikistik over sendromu tedavisi için öncelikle
yaşam tarzınızda değişiklikler yaparak başlayabilir,
daha sonra gerekirse medikal destek isteyebilirsiniz.
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Bu kriterlere göre, bir kadının
düzenli periyotları veya normal
androjen seviyeleri olsa bile polikistik over teşhisi konulabilir. Bu durum bize, her polikistik over sendromu olan kadının

farklı belirtiler yaşayabileceğini
göstermektedir. Doğru bir şekilde tanı konulabilmesi için, adet
düzensizliğinin benzer semptomlarına neden olabilecek diğer bazı
durumlar göz ardı edilmemelidir.

Kilo kaybetmek, bazı belirtilerin şiddetini azaltabilir ve tip 2 diyabet ve
kardiyovasküler hastalık geliştirme
riskini düşürebilir. Az miktarda verilen
kilo bile doğurganlık, düzenli adet
döngüsü ve diyabet riskinde
azalma gibi önemli
sağlık yararlarına
sahip olabilir.
Fiziksel olarak
aktif olmak
enerji seviyesini
arttırır, kendine güven ve
motivasyona
yardımcı olarak
kaygı ve depresyonu azaltır. Yaşam
tarzında yapılacak olan
değişiklikler, polikistik over sendromu
tedavisinde ilaçlardan daha etkilidir.
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Düzensiz adet görülmesi, hiç
adet görülmemesi, yumurtalamanın olmaması.

Aşırı saç dökülmesi, akne, istenmeyen tüylerde artış, kilo
alımı, doğurganlık ile ilgili zorluklar gibi belirtiler neden
olabilir. Kadınlar arasında sıkça rastlanan bu problemin belirtilerini azaltmak ve yaşam standardını yükseltmek için polikistik over sendromu tedavisi yapılması gereklidir.
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John Hancock Merkezi &
360 Chicago

Dünyanın en yüksek yapılarından biri
olan görkemli Wills Kuleleri (Sears
Tower), lüks ofisleri ve daireleri ile
şehrin prestij merkezleri arasında
gösteriliyor. Sizi gökyüzü ile buluşturan ve tamamı dayanıklı camlardan
imal edilen Skydeck gözlem bölümü
ise, şehri kelimenin tam anlamıyla
ayaklarınızın altına seriyor.
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Willis Kulesi &
Skydeck Chicago
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ŞİKAGO
(CHICAGO)

“Rüzgârlı ŞeBir diğer adı
k
ago gezilece
hir” olan Chic
e
ec
er
d
an son
yerler açısınd
rdışı alte
cazip ve sıra
yor. Kültürel,
u
natifler sun
sportif anekonomik ve
li şehirlerden
lamda önem
ik mekânları,
biri… Fütürist
kları, botanik
yemyeşil par
lı
birinden fark
bahçeleri, bir
ri
le
ze
hip mü
özelliklere sa
elenleri ile
kd
ö
g
ve devasa
nyor. Farklı sa
göz dolduru
ya
n
ü
ler ile d
atsal aktivite
bir üne sahip
lı
ak
çapında h
, göz alıcı
olan Chicago
ri ve geride
mimari eserle
bırakmış san
eşsiz eserler
r.
yo
ki
kat çe
atçıları ile dik
lenceli ve
eğ
e
Son derec
u şehri keşfe
kültür dolu b
çıkalım...

Fazlur Khan tarafından tasarlanan John Hancock
Merkezi, 457 metre yüksekliği ile şehrin en çok ilgi
çeken gökdelenleri arasında yer alıyor. İçerisinde dükkân, ofis, lokanta ve daire gibi sosyal alanlar bulunan
binanın koyu renk çapraz çelik görünümlü tasarımı
göz dolduruyor. Ziyaretçiler için hazırlanan 94. kattaki
gözlemevi (360 Chicago), Chicago manzarasını 360
dereceyle izleyebilmenize de olanak tanıyor.
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Field Doğal
Tarih Müzesi

Navy Pier

lence alanı ve
1916 yılında eğ
tarihi
olarak açılan
nakliye tesisi
’nun
üzde Chicago
liman, günüm
en
d biri
ristik yerlerin
en popüler tu
ümlük
kıyor. 50 dön
olarak öne çı
çeler,
, botanik bah
alanda parklar
dükrı ve alışveriş
konser alanla
ekanrklı turistik m
kanları gibi fa
rler
Gezilecek ye
lar yer alıyor.
rtlaka bulundu
listenizde mu
r’de,
ğiniz Navy Pie
mak isteyece
ilere
ri ile çeşitli gez
Cruise gemile
nö
lunaparkta g
katılabilir veya
nebilirsiniz.
lünüzce eğle

Biyolojik ve antropolojik
koleksiyonlara ev sahipliği yapan Field Doğal Tarih Müzesi
(Field Museum); jeoloji, botanik, zooloji ve antropoloji gibi
çeşitli disiplinlerden binlerce
eseri bünyesinde barındırıyor.
Sanat patronu ve müzenin
önemli hayırseverleri arasında
bulunan Marshall Field, farklı
kıtalarda bulunan en eşsiz
doğal kalıntıların müzeye getirilmesine de yardımcı oluyor.
Eksiksiz Tyrannosaurus Rex
iskeleti ve Antik Mısır kalıntıları
ise, Field Museum’de ilginizi
çekebilecek doğal eserler
arasında öne çıkıyor.

Shedd
Akvaryumu

1933 yılında açılan ve
Jackson Park’ın kuzey
ucuna inşa edilen Bilim ve Endüstri Müzesi (Museum of Science
And Industry), şehrin tartışmasız en etkileyici yapıları arasında
yer alıyor. Teknolojik ve endüstriyel gelişmeleri doğal yasalar
eşliğinde sunan müze, her yaştan insana hitap edebiliyor. Omnimax Tiyatro gösterisi ve interaktif tur gibi eğlenceli aktiviteler de
ziyaretçilere ekstra olarak sunuluyor.
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Batısında Michigan Bulvarı, doğusunda Columbus Yolu,
kuzeyinde Randolph Caddesi ve güneyinde Monroe
Caddesi ile çevrelenen Millennium Park, şehrin sembolik buluşma noktaları arasında yer alıyor. Üzeri parlak
metaller ile çevrili olan Jay Pritzker Pavilion, fütüristik yapısıyla ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor. Aynı
zamanda açık konser alanı olarak kullanılan Millennium
Park avlusunda çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Millennium Park’ta bulunan devasa çelik fasulye (Bean) heykeli, hiç tartışmasız şehrin en
dikkat çeken eserlerinin başında geliyor. Çevredeki gökdelenlerin siluetini yansıtan
harika heykel, sıra dışı dizaynıyla göz dolduruyor. Chicago’yu ziyarete gelen hemen hemen herkes, Cloud Gate önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Museum of
Science
And Industry
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Millennium Park

Chicago gez
ilecek yerler
açısından ziya
retçilerine
farklı seçenek
ler sunuyor. Shedd Akv
aryumu da
bu alternatifler
arasında
dikkat çekmey
i başarıyor.
Dünyanın en
büyük
kapalı tuzlu su
akvaryumları içinde bu
lunan Shedd
Akvaryumu, 32
.000 üzerinde canlıya
ev sahipliği
yapıyor. Balin
a, köpek
balığı, yunus
ve pirana
gibi çeşitli bal
ıkları görebileceğiniz bir
akvaryum.
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Adler
Planetaryumu

tarafınA. Grunsfeld
Mimar Ernest
da
ilip 1930 yılın
dan dizayn ed
aryumu
et
n
la
P
n Adler
hizmete açıla
omiye
arium), astron
(Adler Planet
anaştırmalara ad
ve astrofizik ar
özelliği
müzesi olma
mış bir kamu
rler
o gezilecek ye
taşıyor. Chicag
yendurmak iste
arasında bulu
u’nda
m
yu
ar
Planet
ceğiniz Adler
ilen ufak
e aydan getir
1971 tarihind
zbedegibi ilginizi ce
kaya parçası
nuyor.
yaller de bulu
bilecek mater

Art Institute
of Chicago
Dünya standar
tlarındaki
müzelerden b
iri olan The
Art Institute o
f Chicago‘da
(Şikago Sanat
Enstitüsü),
geçmişi asırla
ra dayanan
resim, heykel,
dekoratif
işleme, doku
ma ve mimar
i
çizim gibi sayı
sız eser yer
alıyor. Georg
es Seurat’in
empresyonis
t çizgilere sah
ip
“La Grande Ja
tte Adasında
Pazar Öğleden
Sonra” eseri,
Renoir’in ünlü
“Fernando
Sirki’nde Akro
batlar” tablosu
ve Claude Mo
net’in en ünlü
tabloları da Şi
kago Sanat
Enstitüsü’nde
sergileniyor.

Amerika’nın en göz alıcı bulvarlarından biri olan Michigan
Avenue, John Hancock Center,
Wrigley Binası ve Tribune Kulesi gibi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Madison Caddesi’ni kuzey ve güney olarak bölen Michigan
Meydanı’nın kuzey bölümünde bulunan ünlü Magnificent Mile üzerinde,
gezebileceğiniz ya da alışveriş yapabileceğiniz çok sayıda galeri, butik ve
lüks mağaza yer alıyor.
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Maggie Daley, Millennium
Parkı, Art Institute of Chicago,
Buckingham Çeşmesi, Botanik
Bahçesi ve Hutchinson Field gibi
mekanları da içerisine alan Grant
Park, yüksek binalarla çevrili şehre doğal bir enerji katıyor.

Magnificent Mile

Michigan Gölü kenarında yer alan Lincoln Park,
Chicago’nun en büyük yeşil
alanını oluşturuyor. Ülkedeki
en eski hayvanat bahçelerinden biri olan Lincoln
Park Zoo’ya da ev sahipliği
yapan devasa parkta, şehrin
stresini atabilmek için de
farklı alternatifler sunuluyor.
Lincoln Park Zoo’da goril,
zürafa, zebra, aslan, maymun ve gergedan gibi farklı
hayvan türlerini görebilmek
mümkün oluyor. Bisiklet
parkurları, yürüyüş yolları,
oyun ve dinlenme alanları
sayesinde günün yorgunluğunu atmanız kolaylaşıyor.
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Grant Park

Lincoln Park

TARİKAT-CEMAAT

YOL MUDUR VARANA
diğer ticari kuruluşlar sayesinde
elde ettikleri birikim kısa zamanda
hatırı sayılır bir servete dönüşecek,
holding
haline
gelinecektir.

Bilindiği gibi İslam düşünce tarihinde özellikle de 3. yüzyıldan itibaren dini bilgilerin anlaşılması
konusunda bir grup dini metinlerin doğru şekilde okuyup
yorumlanmasıyla
yetinmiş
diğer kesim ise batıni yorumu tercih ederek Vahdet-i
Vücut,
aşk-cezbe
ve keşf anlayışını benimsemiştir. Sonuç itibarıyla bu
iki grup (medrese-tekke/
ulema-meşayih) arasındaki
farklı yorum ve anlaşmazlık hep var olagelmiştir.
Görünen o ki tasavvuf
anlayışından
hareketle
“şeyh tipi örgütlenmeler” olarak çeşitli kollara
ayrılmak suretiyle gelişip
yaygınlaşan
tarikatların
devlette, siyasette etkileri hiç eksik olmamıştır.
Tarih boyunca bu tür
yapıların
güçlenmesi sayesinde pek çok acı
tecrübenin
yaşandığı
da bilinmektedir.
Bazılarını burada hatırlamak yararlı olacaktır:
Bitip tükenmek bilmeyen
Babai İsyanları Selçukluları zayıflatmış, devletin
yıkılmasında önemli rol üstlendikleri konusunda tarihçiler neredeyse hemfikirdir.

Tehlikeyi sezen Fatih, bu yapıların
nüfuzlarını kırmak maksadıyla zaviye vakıf mallarına el koyarak
hazineye aktarır. Bu durum Fatih’e karşı güçlü bir muhalif grubun ortaya çıkmasına da sebep
olur. Fatih’in sağlığında seslerini çıkaramayan muhalifler onun
ölümüyle birlikte isyan çıkarır ve
Sultan Cem’e karşı 2.Bayezid’i
tahta çıkarırlar. “Sofu Bayezid”
döneminin, birçok yönüyle Fatih
devrine tepkiyi temsil ettiği kabul
edilir. Keza Kadızadeliler benzeri
anlayışların, Safevi kökenli Şahkulu İsyanları ve daha pek çok tarikat kaynaklı ayaklanmalar Osmanlı
Devleti için de Müslümanlık için de
yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. (2)
Temelde züht ve takva temsilcileri olduklarını iddia etmişler ancak Fütüvvet döneminin önemli temsilcisi el- Buşenci: “Bizim
zamanımızda tasavvufun kendisi
vardı, lakin adı yoktu. Günümüzde
ise adı var, ama kendisi yok” diyerek çarpıcı bir ifadeyle durumun hiç de öyle olmadığını belirtir.
İbn Haldun da Mukaddime’sinde;
“Bu ilim Müslümanlar arasında
sonradan otaya çıkmıştır…” der.
Bilinmelidir ki; eğer tasavvufun
kaynağı Kur’an olsaydı en güzel
örnekleri Resul-i Ekrem ve ashabında görülmesi gerekirdi. Ayrıca Hz. Peygamber’in soyundan
gelmek değil, onun yolundan gitmektir asıl önemli olan… Bir başka
dikkate değer husus da ne Vahdet-i Vücut, ne hulul, ne rabıta, ne
de şeyh-mürit ilişkisinden tarikat

merasimlerine kadar tarikatların
bu özelliklerinden hiçbirine ilk üç
asırda yaşayan Müslüman’da rastlanmadığı gerçeğidir.

Bu Yapılara Neden
İlgi Duyulur?
Tarikat-cemaat türü topluluklara olan ilginin birden çok sebebi bulunmaktadır. İnsanlar iç
huzuru bulabilmek, sığınma ihtiyacını gidermek, bir topluluğa
ait hissetmek, sosyalleşmek, Allah’ın rızasını kazanmak, kendini
bir grup üzerinden konumlandırmak bunlardan bazılarıdır. Tarihsel
sürece bakıldığında Moğol İstilası
sonucu harap olan Anadolu’da
maddi-manevi zorluklarla mücadele eden insanlar tarikat ve
cemaatlere daha çok yönelerek
ayakta kalmaya çalışmışlardır. Zira
tasavvuf düşüncesinin öngördüğü
maddi dünyadan yüz çevirme,
yoklukla boğuşan Anadolu halkı
için o gün sığınılacak bir liman gibiydi.

gereken yönler var. Zira verilen
eğitimin ailede, okulda, sosyal
hayatta içimize sinmediği besbelli. Ortaya çıkan sonuçlar da
iç açıcı değil. Neyi, nasıl anlatacağımız bir yana, ahlaki normlar ve ortak değerler konusunda da hemfikir değiliz sanki…
Yoksa Müslümanlar böylesine
cehaletle, sefaletle ve geri kalmışlıkla yüz yüze gelirler miydi? Daha kötüsü İslam, ‘terörle ’ve ‘canlı bombayla’ yan
yana getirilir miydi? Sorunlu bir
din eğitiminin sonucunun nereye
varacağını
görebilmek
için
etrafımıza,
coğrafyamıza bakmamız yeterli olacaktır.
Din eğitim-öğretimini doğru kaynaklarla güçlendirmek ve kalıcı
bir çözüm bulmak için; Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, üniversiteler, aydınlar ve
düşünürleri buluşturan bir ortak
zemine ihtiyaç olduğu aşikârdır.

Başlangıçta
dini
hassasiyet ve din
eğitim-öğretimi
gibi iyi niyetlerle bu
tür yapılara duyulan
ilgi, zamanla grup
aidiyeti
sayesinde
yanlış anlayış ve
uygulamalar, telkin
sonucu fark edilmez olur. Öyle ki
farkına
varmadan
bir takım sapkın anlayışların hatta suç
örgütlerinin parçası
haline
gelmeleri
işten
bile
değildir.
Tarihi
süreç
içerisinde
din
öğretimindeki çeşitli engellerin, bu tür arayışlara
zemin
hazırladığı
da söz konusudur.
Belli ki din öğretiminde düzeltilmesi

1-Kemalpaşazade, Tevarih-i Al-i Osman
2-Halil İnalcık, Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet
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Bütün cemaat ve tarikatların
başvurdukları
olmazsa olmaz gizemli
anlatım; Hz. Peygamber’i rüyada gördüklerini, kendisinin bazen
toplantılarına katıldığını
ve ondan sözüm ona
bazı talimatlar aldıkları iddiasıdır. Hiç
kuşkusuz bu asılsız
ve temelsiz iddialar
halkın dini duygularını harekete geçirecek;
yardımlaşma
dernekleriyle topladıkları
infak-yardım, himmet ve

Peki, Bu İddialarının
Kaynağı Ne?

Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet’le yaptıkları görüşmede fetihteki manevi katkılarına temasla
“Etmeseydi ger medet cünd-i dua/
künd olurdu hançer-i cünd-i vega”
diyerek neredeyse fethi, kendi dua
ve himmetlerine bağlamışlardı ancak Fatih’ten; “İstanbul’u kılıcımla, askerlerimle aldım” diye ummadıkları bir cevap almışlardı.(1)
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Bilindiği gibi cemaat-tarikat türü
yapılarda iflah olmaz bir Mehdi-Mesih beklentisi söz konusudur.
Cemaatin/tarikatın
lideri konumundaki kişi
de haliyle beklenen Mehdi için en uygun hatta
rakipsiz
adaydır.
Cemaatin
lideri-şeyhi, esrarlı ve gizemli
konuşmalarıyla bağlıların
sayısını mümkün oldukça çoğaltmak durumundadır. Zira bağlıların,
müritlerin artması nüfuz alanını genişletecek
ve ekonomik gücün
daha
da
büyümesini
sağlayacaktır.

En dikkat çeken husus ise toplanan yardımların her nedense
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmamasıdır. Dünyanın değersizliğinden çokça söz eden cemaat liderleri
çalışmadan-üretmeden,
hiçbir emek sarf etmeden inanılmaz derecede lüks bir hayat
sürerler. Kendilerine yakıştırılan
Mehdi, müceddit, zamanın sahi-

bi, zamanın kutbu, gavs ve seyyit gibi vasıflar ise peygamberler
dahil, hiçbir faninin erişemeyeceği özelliklerdir. Ayrıcalıklı olmaları da bu sayededir. Muhtemelen
bu imtiyaz sayesinde bağlıları
tarafından gözü kapalı bir şekilde, sınırsızca itaat edilir. Öyle ki
iş yerlerinde ücretsiz çalışanlar
bunu ibadet anlayışıyla yaparlar.

Dini Bilgiler

O AN
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Tüm anların toplamı eder bir ömür…
Belki de hayatı daha yaşanılır kılan,
o eşsiz anların ölümsüzleştirilmesidir.
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Köşe Yazısı

Haber

Açık havada sinema keyfi 4 ve 5 Ağustos’ta Cemal Güngör
Parkı’nda devam etti. 4 Ağustos Cumartesi günü saat:
21:00’de Ayı Kardeşler Sirkte Curcuna, 5 Ağustos Pazar
günü saat: 21:00’de Kaptan Cingöz Macera Peşinde filmleri sahnelendi.

ÇOCUKLARIN AÇIK HAVADA
SİNEMA KEYFİ
Ağustos ayı boyunca devam
eden açık hava sinemaları, ikinci gününde Cemal
Güngör Parkı'nda yüzlerce
Çekmeköylüyü ağırladı.
Çekmeköy Belediyesi'nin Ağustos
ayında vatandaşların çocukları ile
birlikte keyifli vakit geçirebilmesi
için organize ettiği açık havada
çocuk filmleri organizasyonu Ayı
Kardeşler Sirkte Curcuna filmi ile
devam etti. Taşdelen Cemal

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI

AÇIK HAVA SiNEMASIYLA
BELEDİYE BAHÇESİ
ÇOCUK FİLMİYLE ŞENLENDİ
Çekmeköy Belediyesi Ağustos ayı açık hava sinemalarının ilki Belediye Bahçesi’nde gerçekleşti.
Ağustos ayında çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmek
isteyen Çekmeköylü vatandaşlar açık hava sinemalarında buluştu. Belediye bahçesi, Doğa Park ve Cemal
Güngör Parkı’nda Ağustos ayı boyunca devam eden
açık hava sinemalarının ilki; Ayı Kardeşler Sirkte Curcuna filmiyle belediye bahçesinde kurulan dev ekranda
başladı.

119

118

7’den 70’e tüm vatandaşları
kültür sanat etkinleriyle buluşturmayı hedefleyen Çekmeköy Belediyesi, bu yaz da
çocukları unutmadı. Belediye
bahçesi, Cemal Güngör Parkı
ve Doğa Park’ta kurulan dev
ekranlarda belirlenen gün ve
saatlerde gerçekleştirilen film
de
gösterimlerine ailelerin ilgisi
iyle
büyüktü. Açık havada aileler
n
film izlemenin keyfini çıkara
cuk
ço
ylü
binlerce Çekmekö
doyasıya eğlendi.
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BULUŞTURDU
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DAHA GÜÇLÜ
w.cekmemedya hesaplarından ve ww
edildi.
koy.bel.tr adresinden de ilan

HAFTA SONU AİLE
BOYU FİLM KEYFİ
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Geçtiğimiz Ağustos ayının ortası,
ülkemiz açısından döviz fiyatlarında artışların yaşandığı bir dönemdi
maalesef. Spekülatif ataklarla karşı
karşıya kaldığımız bu dönemde ekonomimizde yaşanan dalgalanmalar da normaldi elbette.
Bunun üzerine Merkez Bankası,
TL zorunlu karşılık oranlarını tüm
vade dilimlerinde 250 baz puan
indirerek yerinde bir müdahale ile
ekonomiyi rahatlatma yoluna gitmekte gecikmedi.

Sıkı bir para ve maliye politikası ile
Türkiye’nin yaşanılan bu olumsuz
süreçlerden 2023’e kadar çok daha
güçlenerek çıkacağını anlatmaya çalışıyordu aslında Bakanımız.
Haklıydı da! Çünkü bu ülke özellikle son 16 yıldır ne söylediyse, ne
planladıysa ve neyi hedeflediyse
yerine getirebilmeyi başardı.
Bundan sonrası mı ne olacak? Elbette ki söylediğini, planladığını,
hedeflediğini ortaya koyan bu ülke,
bundan sonra da bunları sürdürebilir bir yapıda devam ettireceğini
herkese gösterecek…
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Akabinde
Hazine
ve
Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın
açıklamış olduğu yeni ekonomik model de piyasaların nabzını
dindirmeye çalışmış ve başarılı da

Burada
uzun
uzun
Sayın
Bakanımızın Yeni Ekonomi Yaklaşımı
toplantısını
anlatacak
değilim ama kısaca şu sözlerini
hatırlatmakta fayda görüyorum:
“Türkiye'nin artık yeni bir Türkiye
yolculuğu ve güçlü adımlarla ilerlemesi için yeni bir süreci başlattık. Yeni bir ekonomik yaklaşımın
olacağını ifade ettik. Türkiye hakikaten son 16 yıllık AK Parti iktidarı
döneminde bir üst lige çıktı. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla daha
güçlü politikalarla hedeflerine
ilerlediği bir süreci yaşayacağız.
Ekonomi politikalarımızı kurgularken nasıl bir vizyonla hareket
edeceğimizi paylaşacağız. Her bir
adımı ince ince döşeyerek aksiyon
alacağız. Yeni ekonomik yaklaşımın en önemli adımlarından
bir tanesi kararlı bir yaklaşım ol-

ması. Değişimi hedefleyen somut
zemini ortaya koyacağız. Yol haritasını ne kadar sağlam yaparsanız
temelleriniz o kadar sağlam olur.
Berat Albayrak geldi, gitti başkası
geldi, devamı var mı? Berat Albayrak olsa da olmasa da dizayn
ettiğimiz süreç sürdürülebilir olacak. Kişiye ya da bir sektöre dayalı
olmayacak.”

Eylül 2018

Eylül 2018

Merkez Bankası ayrıca yabancı
para diğer yükümlülükler için de
vadelerde zorunlu karşılık oranlarını 400 baz puan indirmiştir.
Böylece yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesisi
imkanı yüzde 8’e çıkarılmış oldu.
Merkez Bankası yapılan bu değişikliklerle finansal sisteme yaklaşık 10
milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile
3 milyar ABD doları tutarında altın
cinsinden likidite sağlamayı hedefliyordu.

olmuştur. Yapılan bu açıklamalar
aslında gerçekçi ekonomik politikalarla sürdürülebilir daha güçlü
bir Türkiye vurgusundan başka bir
şey değildi.

Sitede Yaşam

SOM
GARDENIA
SİTESİ
Som Gardenia Çekmeköy’ün en
yeni sitelerinden… Profesyonel yönetim anlayışı ve samimi
komşuluk ilişkileriyle dikkat
çeken sitenin yöneticisi Orhan
Deniz ile site yaşantısını ve
Çekmeköy’de ikamet etmenin
artılarını konuştuk.
Orhan Deniz kimdir,
kendinizden bahseder misiniz?
20 Mart 1952 Trabzon - Sürmene
doğumluyum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Ümraniye’de Koçak Gold bayiliğim var. Aynı zamanda Hisar Yapı İnşaat şirketi ortaklarından biriyim. 1 yıldır
bir taraftan da inşaat firmamızın projesi
olan Som Gardenia Site Yönetimi’nde
yöneticilik görevini yapıyorum.

Som Gardenia Sitesi kaç blok ve
daireden oluşuyor?
Sitemiz 2 blok, 116 daire/ ofis ve 2 dükkan olmak üzere 118 bağımsız bölümden oluşmaktadır.

Yönetim olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Blok altlarında kapalı otoparkımız bulunmaktadır.
Bloklarımız oldukça ferah ve geniş sahanlıklara sahip olup sosyal donatılarımızın çoğu bloklar dışında
bahçe ve ortak alanlarda bulunmaktadır. Çocuk parkı,
dinlenme alanı, açık yüzme havuzu, basketbol sahası
gibi…
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1 yıldır yönetimdeyiz. Sitemizde oturum 1 yıl önce
başladı. Oturumun başlaması ile yönetim hizmetleri
mekanizmasını kurduk. İnşaat firması olarak marka
değerimizi korumak, oluşabilecek sorunlara zamanında müdahaleyi sağlamak adına ilk 5 yıl yönetim göre-

vinde bulunuyoruz. Ancak bu işleri yürütmek de ekip
işi. Bu yüzden profesyonel bir yönetim şirketi olan
Partner Bina Tesis Yönetim Şirketi ile çalışıyoruz.

Som Gardenia Sitesi içerisinde bloklar haricinde
ne gibi alanlar mevcut?
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Kaç yıldır site yönetimindesiniz ve
ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?

Sitemizin yönetimsel anlamda ihtiyaç duyduğu, sosyal
yaşamı düzenleyen konular, muhasebe, hukuk, güvenlik, temizlik, rekreasyon alanlarının bakım ve onarımı,
teknik/mekanik servis desteği gibi birçok işin yönetim firması kanalı ile denetimini yapmaktayız. Bunların
dışında, daha yeni olan sitemizde komşuluk ilişkilerini
geliştirmek adına, çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemeye çalışıyoruz.

Sitede Yaşam

Gençlik Gitmeden
Kasabada çok güzel bir kız yaşarmış. Her
yerden isteyenleri gelirmiş ama kız hiç kimseyi beğenmezmiş ve kimsenin teklifini kabul
etmezmiş.
Kızla aynı kasabada yaşayan bir genç varmış
o da kızı çok severmiş ve kıza görücü göndermiş, kız bu gencin teklifini de kabul etmemiş.
Bunun üzerine genç çok üzülmüş ve o kasabayı terk edip başka şehre gitmiş. Aradan yıllar
geçmiş ve delikanlı doğduğu toprakları özlemiş.
Yıllar sonra doğduğu kasabaya dönmüş.
Sabah uyandığında aklına yıllar önce evlenmek
istediği, kasabanın güzel kızı gelmiş. Otelden
çıkmış ve gördüğü yaşlı bir adama kızı sormuş.
Yaşlı adam az ilerde güzel bahçe içinde bir ev
göstermiş, kızın orada oturduğunu söylemiş.
Delikanlı kızın nasıl biriyle evlendiğini
merak etmiş.

Kıssadan Hisse

Çok güzel sarı bir gül görmüş karşısında tam
elini güle uzatmışken az ötede pembe bir gonca
görmüş. Ona uzanırken gözüne kadife kırmızı
bir gül ilişmiş. Derken bir bakmış ki bahçenin
sonuna gelmiş. Kıza verdiği söz aklına gelmiş ve
geri dönememiş.
Mecburen bulduğu alelade hatta solmaya
yüz tutmuş bir gülü mahcup bir şekilde kıza
götürmüş. Kız gülü görünce gülümsemiş. Delikanlıya “Bilmem aldın mı cevabını” demiş.
Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür
geçer ve sen en son bulduğuna razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden gençlik gitmeden
elindekiyle yetinebilmeyi öğrenmek gerekir!

Bir köşede beklemeye başlamış, bir müddet
sonra kızı yaşlıca pekte hoş görünmeyen bir
adamı yolcu ederken görmüş. Üstelik zengin
bir adam da değilmiş.

Çoğumuzun hasret kaldığı komşuluk ilişkileri Som
Gardenia Sitesi’nde hala devam ediyor mu?
Yeni bir site olmamız münasebeti ile kaynaşma daha
kolay ilerliyor. Arada yapılan etkinlikler de bu duruma katkıda bulunuyor. Bütün çocuklar arkadaş, bütün
komşular birbirleriyle muhabbet içinde…

Sitenizde yeterince çocuk oyun alanı olduğunu
düşünüyor musunuz?
Daire sayısı itibari ile bulunan çocuk oyun alanlarımız
şu anda ihtiyaçları karşılayabilir boyutta. Ancak site
içinde, çocukların bisiklet binebildiği alanın daha
büyük olabilmesi sanıyorum harika olurdu…

standardın var olduğu ilçemizde yaşamak çok rahatlatıcı.

Son olarak Çekmeköy2023 okuyucularına neler
söylemek istersiniz?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi model ve modern olmayı hedef edinmiş olan Çekmeköy’ de yaşayan tüm
komşularımızla birlikte, bu hedefe katkıda bulunmak
adına üzerimize düşenleri yapmalıyız. Tüm okurlarınıza sevgi ve saygılarımı sunarım.

Röportaj: Engin ERKÖSE
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Son zamanlarda yoğun yapılaşma içinde hızlı bir
gelişme kaydettiğini düşünüyorum. İhtiyaç duyduğunuz her an, yeşile, maviye ulaşabileceğiniz yakınlıkta merkezi bir bölge. Sosyal donatıların ve her türlü

“Bu bahçenin en güzel gülünü bana getirirsen sana niye bu adamla evlendiğimi
söyleyeceğim. Ama asla geri yürümek
yok bahçede, arkana bakmak yok en
güzel gülü istiyorum sadece”
demiş. Delikanlı
memnuniyetle demiş
ve girmiş bahçeye.
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Modern ve model olmayı kendine hedef edinmiş
Çekmeköy’ü nasıl buluyorsunuz?

Adam gittikten sonra delikanlı kapıyı çalmış,
kendini tanıtmış. Sonra niye bu adamla evlendiğini kıza sormuş, kız “Söylerim ama
bir koşulla” demiş. Delikanlıyı evin
arkasında büyük bir gül bahçesine
götürmüş.

İki Şiir Bir Şair

İki Şiir Bir Şair

ESERLERİ

CAHİT

Şiir:
•  Ömrümde Sükût (1933, 1968)
•  Otuz Beş Yaş (1946, 1982)
•  Düşten Güzel (1952, 1969)
•  Sonrası (Ölümünden sonra 1957, 1962)

SITKI

Mektup:
•  Ziya'ya Mektuplar (Ölümünden sonra
1957, Ziya Osman Saba'ya mektupları)

TARANCI

Hikaye:
•  Cahit Sıtkı'nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri (Ölümünden sonra Selahattin Ömerli
derledi, 1976)
•  Bütün Şiirleri (Asım Bezirci derledi,
1983)

Ziya Osman Saba’nın yardımıyla tanıdığım Baudelaire ile başlar.
Bu dev Fransız şairini içime sindire sindire okuduktan sonradır
ki, şiir yazmak benim için soluk
almak, yemek içmek kadar doğal
bir yaşam eylemi oldu” cümleleriyle bahseder edebiyat serüveninin
başlamasından.

“İlkokulda iken Namık Kemal’in,
Tevfik Fikret’in, Mehmet Emin’in
şiirlerini yüksek sesle okumayı
pek severdim. Fransız okuluna
geçtiğimde durmamacasına roman okumak tutkusuna kapıldım.
Yine o tarihlerde Diyarbakır’daki
kız kardeşime uzun uzun manzum
mektuplar yazdığımı hatırlıyorum.
Fakat bende edebiyata özellikle
şiire karşı gerçek ve köklü denilebilecek ilk ilgi Galatasaray
onuncu sınıfta sıra arkadaşım

Galatasaray Lisesi’nden sonra
Mülkiye Mektebi’nde Yüksek Ticaret Okulu’nda okumak istemiş
ancak memuriyet sınavını kazanıp
Sümerbank’ta çalışmaya başladıktan sonra bu okuldan da ayrılmak
zorunda kalmıştır. Mülkiye Mektebi yıllarında ilk şiir kitabı olan
“Ömrümde Sükut” yayınlandı.
Memuriyetten Karabük’e atanması
sonucu ayrılan Tarancı, çalışma
hayatını Cumhuriyet Gazetesi’nde sürdürdü. Yükseköğrenimi-

ni tamamlamak için rotasını çeviren şairimiz bir yandan Türkçe
yayınlar spikerliği yaptı bir yandan gazeteye öyküler göndermeye devam etti. İkinci Dünya
Savaşı'nın çıkması üzerine yurda
döndü. 1944 yılından başlayarak
Anadolu Ajansı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığı'nda
çevirmen olarak çalıştı. “Otuz
Beş Yaş” şiiri ile 1946'da CHP Şiir
Ödülü'nde birincilik kazandı ve
yurt çapında tanınan bir şair oldu.
4 Temmuz 1951’de Cavidan Tınaz
ile evlendi. 1953 yılında geçirdiği
bir krizden sonra felç oldu. Yatağa
bağlı ve yarı bilinçli durumda olan
şair; 1956 yılında tedavi ettirilmek
üzere devlet tarafından Avrupa'ya
götürüldü ve hep korkuyla bahsettiği ölüm duygusunu 12 Ekim
1956’da Viyana'da tattı. Cenazesi
Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’na
defnedildi.

DESEM Kİ

BİR MEMLEKET İSTERİM

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Sende tattım yemişlerin cümlesini.
Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin!
Desem ki...
İnan bana sevgilim inan,
Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
Ve soframda en eski şarap.
Ben sende yaşıyorum,
Sen bende hüküm sürmektesin.
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.
Günlerden sonra bir gün,
Şayet sesimi fark edemezsen,
Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,
Bil ki ölmüşüm.
Fakat yine üzülme, müsterih ol;
Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,
Ve neden sonra
Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede,
Hatırla ki mahşer günüdür
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.
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Hepimiz bu dizelerle ve ölüm
korkusuyla tanıyoruz Cahit Sıtkı Tarancı’yı. Dillerden düşmeyen şiirlerinde hep ölüm, matem
ve yas havası var, henüz 40’lı
yaşlarını
sürerken
dünyadan
göçüp gideceğini bilirmiş gibi…
4 Ekim 1910 Diyarbakır doğumlu
üstat, lise eğitimini önce Kadıköy
Fransız Saint Joseph daha sonra Galatasaray Lisesi’nde almıştır.
Dünyanın en önemli şairlerine ve
şiire lise çağında merak sarmış, ilk
şiirleri Akademi, Servet-i Fünun
dergilerinde yayınlanmıştır.
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Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Köşe Yazısı

Haberler

GÜVENLİK GÜÇLERİNE MİLLİ YAZILIM

YOL GÖSTERİYOR

ÖNE ÇIKAN HABERLER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Savunma
sanayiindeki
yerlileştirme
çalışmaları yazılım alanında da sürüyor.
Son dönemde geliştirilen milli yazılımlar
sahada yoğun şekilde kullanılıyor.

bunların tüm kullanıcılar arasında etkin
şekilde anlık paylaşılmasını sağlıyor. CAS
ile entegre çalışan web tabanlı ve mobil
yazılım çözümleri de bulunuyor.

Askeri platformlardaki teknoloji yoğunluğu arttıkça bunlarla kullanılan yazılımların güvenilirliği daha da artıyor.

Tüm milli coğrafi veriyi destekliyor
Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlar
tarafından üretilen her türlü milli coğrafi veri CAS yazılım platformu tarafından

Yabancı menşeli ve açık kaynak platform-

GİZLİ ROKETATAR SİSTEMİ GELİŞTİRDİ
Üniversite-sanayi
işbirliği
ile
savunma
sanayisine
yönelik
olarak geliştirilen çözümlere yenileri ekleniyor. Bu kapsamda,
Bilkent Üniversitesi bünyesinde,
yenilikçi ögelerle biçimlendirilen
Kaideye Gizli Roketatar Sistemi
geliştirildi.

Durumsal
farkındalığı
artıran
CAS-Telemetri Modülü ile İHA'lar daha
etkin kullanılıyor, planlama ve karar
lar kullanılarak geliştirilen çözümlerde
güvenlik konularında zaaflar oluşabiliyor.
ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren Piri
Reis Bilişim Teknolojileri, bu ihtiyaçlardan yola çıkarak uzmanı olduğu harita ve
coğrafi bilgi sistemi yazılımları alanında
çözümler üretiyor.
Şirket Genel Müdürü Gökhan Dağgez'in
verdiği bilgilere göre, bu çözümler
arasında yer alan Coğrafi Analiz Sistemi
(CAS) Türkiye'nin haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanındaki yazılım ihtiyaçlarının tamamen milli imkanlarla
karşılanabilmesi ve dışa bağımlılığın
sonlandırılması amacıyla yapılan 15 yıllık
çalışma, binlerce satır kod yazılarak 50
kişilik bir ekip tarafından geliştirildi.

Roketatarla donatılan araçlarda silah sistemi genel
olarak araç üzerinde yer alıyor. Bu durum sistemin kolayca tespit edilmesine neden oluyor, tüm sistemi ve
askeri personeli tehlikeye düşürüyor.
Önemli katkı sağlayacak
Bu nedenle başta silah sistemi olmak üzere askeri unsurların olabildiğince gizlenme kabiliyetine sahip olması büyük önem taşıyor.
Envanterdeki
muharebe
araçlarının
özellikleri
düşünüldüğünde, gizlenebilir bir roketatar sisteminin
güvenlik güçlerine önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.
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Proje kapsamında normal ölçülerin 5'te biri oranında bir prototip geliştirildi. Araç 3-5 saat süreyle görev
yapabiliyor, uzaktan kontrol mesafesi ise 500 metreyi
buluyor. Kullanılan teçhizat seçimine bağlı olarak söz
konusu süre ve mesafeyi artırmak mümkün olacak.

CAS, son dönemde gerçekleştirilen sınır
ötesi harekatlarda da gerek sahada gerekse karargahlarda başarıyla görev yaptı.
3 boyutlu sanal küre
CAS yazılım platformu, 3 boyutlu bir sanal
küre uygulaması olarak işlev görüyor.
Platform, dizüstü bilgisayar, tablet ve
cep telefonlarında da çalışıyor. Algoritması nedeniyle verileri çok hızlı şekilde
gösteren ve işleyen CAS, aynı zamanda

CAS yazılım platformu
yüksek
çözünürlüklü ve konumsal
doğruluklu
verilerin gösterimini sağlayabiliyor, kullanıcıların bu verileri kullanarak çeşitli
sorgulama ve analizler yapmalarına ve
yeni veriler üretmelerine, mevcut verileri
değiştirmelerine imkan tanıyor.
CAS, kaynak kodları tamamen milli olduğu için ihtiyaç ve taleplere göre yeni
modüllerle geliştirilebiliyor. Eklenen
modüller arasında ASELSAN ile ortak
geliştirilen ve arazide askeri personel
ve araçların nerede olduklarını anlık
takip etmeye yarayan Araç ve Personel İzleme Sistemi, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün servislerinden yararlanılarak anlık ve tahmini hava durumunun gösterildiği "Meteoroloji Modülü"
yer alıyor.
İHA'lar CAS ile etkinleşiyor, harekat
başarısı artıyor
PiriReis, son olarak Baykar ile görev ya-

verme süreçlerine katkı sağlanıyor. Bu da
harekatın başarısına doğrudan etki ediyor.
Askerler İHA görüntülerini anlık kullanabiliyor
Modüle en son kazandırılan yetenekle arazide görev yapan askerlerin
ellerinde bulunan tablet vasıtasıyla, İHA
görüntülerini anlık kullanması sağlandı.
Bu yetenek, EFES-2018 tatbikatında
başarıyla test edildi.
Gelinen noktada CAS-Telemetri milli
yazılımıyla yine milli üretilen İHA'lar anlık izlenebiliyor, planlama ve analizler
gerçekleştirilebiliyor, İHA görevleri etkin ve güvenli şekilde yapılabiliyor. Tüm
bu yetenekler sayesinde yerli olmayan
İHA'lar ve onlara bağlı yazılımların yarattığı zafiyetler tamamen ortadan kaldırıldı.
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Rampalar yatay eksende 360 derece, namlular ise
dikey eksende -10 ile 30 derece aralığında hareket
edebiliyor. Bu hareket kabiliyetleri operatöre geniş bir
kapsama alanında hedefe ateş etme olanağı sağlıyor.
Araç ve silah sisteminin kontrolleri uzaktan kumandayla manuel ya da otomatik olarak yapılabiliyor.

Günde ortalama 5 bin güvenlik görevlisi
kullanıyor
Bu yazılım platformu, savunma ve güvenlik amaçlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü
birimlerine hizmet veriyor. CAS, günde
ortalama 5 bin güvenlik görevlisi tarafından aktif şekilde kullanılıyor.

destekleniyor. Bunların başında Göktürk
uydu
görüntüleri,
Harita
Genel
Müdürlüğü tarafından üretilen hava fotoğrafları ve her türlü
harita, denizcilik verileri, belediyeler tarafından üretilen
çeşitli kentsel ve imar
verileri geliyor.
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Hedefe ateş etme olanağı sağlıyor
Fırlatıcı rampalar içeriye çekildiğinde araç silahsız
görünüm kazandığından öncelikli hedef olmaktan
çıkıyor.

Daha önce TSK envanterinde bulunan
ve kullanılan yurt dışı menşeli İHA'ların
telemetri bilgisi, ilgili yabancı ülkeler
tarafından sağlanmadığından, operasyonlarda görev yapan araçlar yerden
bir haritacılık yazılımıyla takip edilemiyordu. Baykar'ın milli İHA'larıyla bu sorun
ortadan kalktı ve havadan akan telemetri
verilerini kullanan CAS-Telemetri Modülü
ortaya çıktı.
CAS-Telemetri Modülü ile harekat
merkezleri ve yer kontrol istasyonlarında 3 boyutlu sanal küre üzerinde İHA'lar
anlık takip edilip yönetilebiliyor, çeşitli
analiz ve sorgulamalar yapılabiliyor, İHA
kamera görüntülerinden faydalanılmasına ilişkin ihtiyaç duyulan tüm işlemler
gerçekleştirilebiliyor.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Eyüp Yücel,
Metehan Çam, Ersel Kara, Betül Çetin, İrem Karakaya, Batuhan Hançerlioğulları ve Kaan Bektaş, Sanayi
Odaklı Bitirme Projesi kapsamında
ROKETSAN için Kaideye Gizli Roketatar Sistemi üzerinde çalıştı.

Öğrencilerden İrem Karakaya'nın verdiği bilgiye göre
proje kapsamında, askeri kara araçları için geri çekilebilir bir roket fırlatma sistemine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma için bir insansız kara aracına her birinde 4
namlu bulunan 2 roketatar fırlatıcı rampası monte
edildi. Araç içine gizlenen rampalar bir saldırı ya da
tehdit durumunda birbirinden bağımsız olarak dışarıya
çıkarak atış yapabiliyor.

pan tüm insansız hava araçlarının (İHA)
anlık takibini sağlayan CAS'ın "Telemetri
Modülü"nü geliştirdi.

SOKAK
RÖPORTAJI

2018 – 2019 eğitim öğretim dönemi 17 Eylül’de başlıyor. Her yıl
olduğu gibi bu yıl da hem öğrencilerde hem de velilerde bir yandan
stres bir yandan da heyecan var. Biz de Çekmeköy2023 dergisi
olarak sokağın nabzını tutmak için Çekmeköylülere sorduk:
Yeni eğitim-öğretim döneminden beklentileriniz nelerdir?

MEHMET ÇEVİK
50 Yaşında
23 yıla yakın bir süredir
kamu görevlisiyim. Her gün
ortalama 200-300 öğrenci
taşıyorum, dolayısıyla her
türden öğrenciyle karşılaştım
şu güne kadar. Ben okullarda verilen eğitimin din ağırlıklı
olması gerektiğini düşünüyorum.
Bu hem gençlerimizi korumak, hem
de daha ahlaklı, değerlerini bilen, kültürüne sahip çıkan
nesiller yetiştirmek adına önemli. Kültürümüze uymayan
görüntülerle de karşılaştım pek çok kez. Bir Türk-İslam
ülkesinde yaşadığımızı bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Tabi beklentimiz sadece öğrencilerden yana
değil. İlk öğretmenin anne-baba olması gerekiyor. Bir
dönem okul aile birliği başkanlığı yaptım. Yaptığımız veli
toplantılarına katılım oranı çok düşüktü. Velilerdeki bu
ilgi eksikliğini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Vatanına milletine sadık ve faydalı nesiller yetiştirmek için ilk
görev anne-babalara düşüyor. Herkes kendi evladına
sahip çıkmalı.

ZEYNEP NUR MENDİOĞLU
20 Yaşında
Bu yıl YKS’ye girdim ve lise
hayatım boyunca görmediğim sorularla karşılaştım.
O kadar çalıştım, emek
verdim ve kazanacağımı da
düşünüyordum. Hedefim tıp
fakültesine girmekti. Sınava
girdiğimde hiçbir kaynakta görmediğim türden sorularla karşılaştım.
Öyle ki yayınlanan örnek soru kitapçığındaki sorularla
hiçbir ilgisi yoktu sınavda çıkanların. Sistemin sürekli
değişmesi özellikle çok çalışan öğrencileri mağdur
ediyor. Belirli bir düzen oturtulursa öğrenciler de
kendilerini ona göre hazırlar.

BUSE SERİN
15 Yaşında
Liseye bu yıl başlayacağım.
Liselere merkezi yerleştirmeyle girdiğimiz için
evimden epey uzak bir okula
kayıt yaptırmak durumunda
kaldım. Ders saatleri de erken
olduğu için ulaşım yönünden zorluk yaşayacağım. Onun
haricinde geçtiğimiz yıl okulun bazı
eksiklikleri vardı. Spor salonumuzdaki malzemeler
yetersizdi, fen laboratuvarımız yoktu, bazı atölyelerimiz sınıf mevcudu göz önünde bulundurulduğunda
yeterince geniş değildi. Bu eksikliklerin giderilmesi
daha sağlıklı ve verimli bir eğitim için önemli.

AHMET YUSUF
KÜÇÜKKAVRUK
15 Yaşında
Eğitimdeki düzenlemelerin
bu kadar sık yapılması büyük
mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Alışmak zor
oluyor, sınav sistemine ayak
uydurulamıyor. Her seferinde
yeni bir sistem, öğrenilmesi gereken yeni bilgiler sıkıntı oluşturuyor. Yeni milli eğitim bakanımız ortaya konulacak
sistemle alakalı açıklama yapmıştı, söylemleri beni
tatmin etti açıkçası. Ben yeni dönemin umut vadettiğini düşünüyorum bu yüzden.
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AYSUN KÜÇÜKKAVRUK
40 Yaşında
Hem bir öğretmen hem de
bir veli olarak umutluyum,
milli eğitim bakanının
değişmesiyle güzel gelişmelerin yaşanacağına inanıyorum. Sürekli değişen eğitim sistemi hem öğrencileri hem
de öğretmenleri çok yıpratıyor.
Buna bir çözüm getirilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Açıkçası öğrencilerimizi nasıl yönlendireceğimizi şaşırıyoruz. Kitap oku desek vakitleri
yok, test çözmek zorundalar. Test çözmelerine
karşı olsak girmeleri gereken bir sınav var. Bu tür
tezatlıklar var maalesef. Elbette bu düzen dengede
tutulabilir. Onun için de köklü değişiklikler yapmak
lazım. Bu değişikliklere de ilkokuldan başlamak gerekiyor. Dönemin ortasında, yılın sonunda devamlı
değişen bir sistem olmamalı.

TUNCAY GÖRER
38 Yaşında
Okulların tam gün eğitime
geçmesini istiyorum. Özellikle anne-babalar için bu
sistem daha düzenli oluyor.
Çocuklarımdan biri sabah biri
öğlen okula gidiyor. Bu durum
anne baba olarak bizi zorluyor.
Ek olarak sınıfların kalabalık olması
de alınan eğitimin verimini düşürüyor.
Bu konuda da çalışmalar yapılabilir. Yeni milli eğitim bakanımızdan herkes çok umutlu, inşallah güzel
gelişmeler yaşanır eğitim öğretimde.

SELÇUK PAK
26 Yaşında
Son zamanlarda eğitim sisteminde iyileştirmeler
yaşandı. Önceden çok
daha zor şartlarda eğitim
sağlanıyordu. Şimdilerde
hem sınıfların mevcudunun
azalması hem de eğitimcilerin
sayısının artmasıyla öğretmenlerin ilgisi öğrencilere yoğunlaşmış
durumda. İyileştirme sürecinde epey aşama
kaydedildiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte
giderilmesi gereken eksiklikler arasında uygulamaya
yönelik çalışmaların arttırılması sayılabilir. Teorikten
ziyade pratik eğitime ağırlık verilmesi daha interaktif bir eğitimin de önünü açmış olur. Aktif öğrenme
konusunda eksikliklerimiz var muhakkak. Önemli olan
bu noksanları çalışmalarımızla gidermek.
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BÜŞRA ZEN
18 Yaşında
Çocuk gelişimi
bölümünde okuyorum.
Bu yıl haftanın 2 günü
okula gideceğim, 3 gün
staj yapacağım. Dolayısıyla
dersler daha da yoğun olacak. Ders programının ve ders
sürelerinin biraz daha hafifletilmesini istiyorum. Zaten derslerimiz de
içerik olarak bizi yeterince zorluyor.

BERK TUNA
20 Yaşında
Beklentilerimi 2 kalemde
özetleyebilirim: İlk olarak
öğrencilerin kılık kıyafeti,
ikinci olarak da öğrencilerin
öğretmenlerine karşı tutumu.
Öğrencilerin hem kıyafetlerine
verdikleri önemden hem de
öğretmenlerine olan yaklaşımlarından ötürü derslere odaklanamadıklarını düşünüyorum. Okullardaki
kıyafet serbestisini de onaylamıyorum. Hatta saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Öğrencilerin öğretmenleriyle olan diyaloglarındaki gevşeklik de rahatsız
olduğum noktalardan bir tanesi.

DİLEK USTAOĞLU
45 Yaşında
Çocuklarımız ilkokuldan
bu yana daha kaliteli bir
eğitim almalı. Bu yönde bir
beklentim var. Çünkü bir
insanın dimağının en açık
olduğu zamanlar çocukluk
yılları. Örnek vermek gerekirse
din eğitiminin temelden alınması
gerektiğini düşünüyorum. 7 yaşında
bir torunum var. Kur’an kursuna gidiyor. Onun öğrendikleri benim hoşuma gidiyor. Zamanında biz de Kur’an
kursuna gittik fakat ailemiz bizi bilinçli olarak göndermedi. Ne yazık ki hoş şeyler de yaşamadık, okuldan soğuduk.
Eğitim de yoktu zaten. Şimdi camileri, eğitim yuvalarını
daha keyifli hale getirdiklerini görüyorum. 4,5 yaşındaki
torunum besmele çekmeyi, Subhaneke’yi ezberledi anaokulunda. Ben torunumun öğrendikleriyle gurur duydum.
Fakat torunuma ilkokul öğretmeni sadece tatil yapın
demiş. Daha bilinçli yönlendirmeler yapılması gerektiği
kanaatindeyim. Yabancı dil eğitiminde de ülke olarak ciddi
eksikliklerimiz var. Kendi kızımın aldığı eğitime de şahit
oldum, sadece kelime öğreniyorlar ve iş hayatına adım
attıklarında sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Okulunda
aldığı dil eğitimi yeterli olmadığı için dışarıdan takviye
yapmak zorunda kaldık. Bu doğrultuda iyileştirmeler
yapılması şart.
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MESİRE ALANI OLARAK

ÇEKMEKÖY
dört unsuru mısırı, patlıcanı, testisi ve panayırı idi. Çayıra sıra
sıra kurulan kazanlarda mısırlar
kaynatılır, uzun maşalarla çekilip tuzlanarak bilhassa çocuklara satılırdı. Çayırın gerisindeki
salaş tiyatrolarda cuma ve pazar
günleri tuluat kumpanyaları
oyunlar oynar, bazen de meydanda sergilenen ortaoyunu izleyicilere hoşça vakit geçirtirdi. Göksu
Mesiresi, II. Abdülhamid döneminin sonundan itibaren bozulmaya başlamış ve II. Meşrutiyet’in
ilanıyla beraber eski canlılığını
kaybetmişti.
Küçüksu Mesiresi, Göksu’nun
bir devamı olarak kabul edilirdi.
Akşam yaklaşınca, Göksu’daki
kalabalık olduğu gibi Küçüksu’ya
geçerdi. Buralardaki âlemlere
halkın yanı sıra edebiyatçılar ve
sanatçılar da katılırdı.
Beykoz Mesiresi’nin kuruluşu
Fatih Sultan Mehmed dönemine
(1451-1481) kadar uzanır. IV.
Murad (1623-1640) burada cirit oynamayı ve avlanmayı çok
severdi. Çıraklıktan kalfalığa,
kalfalıktan ustalığa yükselmeyi
sembolize eden “peştemal kuşanma” törenleri de uzun yıllar bu
mesirede yapılmıştı. Temmuz
ve ağustos aylarında, mesirenin
önemli bir bölümü olan Yuşa Tepesi’ne ziyaret ve gezme maksadıyla çıkılırdı.
Büyükdere Mesiresi, Evliya Çelebi’nin belirttiğine göre daha II.
Selim döneminde (1566-1574)
vardı. Bu mesire, daha çok yabancıların dikkatini çekmiştir.
İstanbul’a gelen bütün gezginler,
bu mesireyi muhakkak ziyaret
etmişlerdir. II. Mahmud, 1829
Kurban Bayramı muayedesini bu
mesirede gerçekleştirmiştir. 19.
yüzyılın ikinci yarısında Şirket-i
Hayriye vapurları cuma ve pazar
günleri bu mesireye akın akın insan getirirdi.
Büyük Çamlıca Mesiresi, pazar

yavaş yavaş erir ve yolu bir
baştan bir başa kesen ağır
tempolu
arabaların
içinde
ilk coşkunluk heveslerinin
kıpırtıları başlardı. O zaman,
sazın ve şarkıların da âhenkliği
değişir, az evvelki mahzun yalvarışlardan, şiddetli arzûların
şaşırtıcı
havasına
geçilir,
böylece de bir zevk tütsüsünün
ilk buharı başlara vurmaya
başlardı. Bu, seviye ve görgüde
kemalli sınıfın eğlencelerinde
asla kavga gürültü olmaz,
arada ayarı bozuk kimseler bulunsa da, çoğunluğun
baskısı altında şahsî meyillerini ortaya koyamaz, umûmî
âhenge ayak uydururlardı.
Öğle zamanında Alemdağı’na
varılır; kısa ve zevkli bir kargaşalıktan sonra her aile,
oturacağı ağaç altını seçer,
halılar seçilir, sepetler, küfeler
indirilir, boş hasırlar Taşdelen’den doldurulur, yemekler
yenir, gene arada sazlar, sözler,
oyunlar, eğlenceler, gözden
göze uçan sevdâ nâmeleri gider
gelir; gün ilerleyip akşamcılık
başlasa, arzular çakmak taşı
gibi bir birine çarpsa da, bir
küçük müdâhele bir yan bakış
kâfilenin bozulmak üzere olan
âhengini derhal iâde eder;
sular
kararmadan
dağlarda bekçiler gezerek hareket
zamânını haber verir, kafilenin
tamam olduğu anlaşılınca da
arabalara binilir ve bu defâ da,
gecenin kollarına düşen bu insanlar, köşekapmaca oynayan
çocuklar gibi, zevkten zevke
koşmaktan külçeleşmiş olarak,

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

ancak gece yarısından sonra
evlerinin, köşklerinin kapısından içeri girerlerdi”.
Tıpkı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de Çekmeköy bölgesindeki Alemdağ, Koçullu, Ömerli, Sırapınar ve Hüseyinli’de
mesire ve eğlence yerleri bulunmakta ve ilgi çekmeye devam
etmektedir. Buralar temiz hava,
doğal güzellikler ve dinlenme
açısından piknikçilere güzel fırsatlar sunmaktadır. Piknik ve
mesire alanlarında her türlü
böcek ve kene tehdidine karşı
Çekmeköy Belediyesi tarafından
tüm önlemler alınmaktadır.
Mesela, 52 dönüm arazi üzerine
kurulmuş olan Alemdağı mesire
alanı ve Ömerli’deki Beykent
Koşullu mesire alanlarında piknikçiler kendi getirdikleri malzemeler ile aileleriyle birlikte
hoş vakit geçiriyorlar. Karadeniz ve Marmara hava ikliminin
kesiştiği noktada bulunan Alemdağ mesire alanı temiz havası ile
gözde yerlerden olup iki etaptan
oluşuyor.
Bireysel piknikler için ücretsiz olan alan dernek organizasyonları için cüzi bir miktar karşılığında kiralanıyor.
Güvenlik görevlisinden temizlik
görevlisine kadar birçok kişinin
görev yaptığı Alemdağ mesire
alanı piknikçilerin su ihtiyacını
doğal kaynak suyuyla karşılıyor.
Stres atmak, ailesiyle güzel bir
gün geçirmek isteyenleri en iyi
şekilde ağırlamaya çalışan mesire alanı, gelen misafirlerine
park sorunu da yaşatmıyor.
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önemli farklılıklar vardır.
Eskiden halkın rağbet ettiği
eğlence yerlerinin en önemlilerinden biri mesirelerdi. Baharın gelmesiyle birlikte tabiattaki canlanma, halkı da harekete
geçirir ve mesireler âdeta insanların akınına uğrardı. Mesirelere
rağbet Lale Devri’nde (17181730) başlamış olmakla beraber
II. Mahmud (1808-1839) ve Abdülmecid dönemlerinde (18391861) genişlemiş, II. Abdülhamid
döneminde (1876-1909) ise yaygınlık kazanmıştı. Şirket-i Hayriye’nin faaliyete geçmesiyle beraber Boğaziçi mesireleri, diğer

mesirelere göre daha fazla tercih
edilirdi.
Mesirelerin kimisine suları için,
kimisine de manzarası için gidilirdi. Bazı kişiler, mesirelerin zevkine varabilmek için bir günde
üç, hatta dört mesireyi dolaşırlardı. Bu mesirelerin birinde öğle
yemeği yenir, diğerinde ikindi
gezintisi yapılırdı. Üçüncüsünde
de akşam yemeği yenildikten
sonra sandalla mehtap gezintisine çıkılırdı. Gezinti yerlerinde
erkekler ağaç altlarında, su
başlarında otururlar, kadınlar ise
daha çok arabayla etrafı gezerlerdi.
İstanbul halkının en çok rağbet
ettiği
mesirelerin
başında
Kâğıthane
Mesiresi
gelmekteydi. III. Ahmed
döneminde (17031730) ve özellikle
Lale
Devri’nde
Kâğıthane
Mesiresi,
İstanbul’daki eğlencelerin
merkezi
haline
gelmişti. Patrona Halil
Ayaklanması ile
buradaki eğlence
dönemi
kapanmış, III. Selim ve
II. Mahmud dönemlerinde tekrar
şenlenmeye başlamıştı.
Göksu Mesiresi, II. Abdülhamid
dönemine kadar yüksek rütbe
sahiplerinin, şehzadelerin ve
aristokrat kesimin eğlence yeri
olmuş, II. Abdülhamid döneminde ise halk da devam etmeye başlamıştı. Evliya Çelebi, Göksu’dan bahsederken buranın
“âb-ı hayat” misali bir nehir olduğunu ve yüksek ağaçlarla süslü
bulunduğunu söyler. Göksu’nun
mevsimi, Kâğıthane’nin aksine
yazın sıcak aylarında başlayıp
sonbahara kadar devam ederdi.
Göksu Mesiresi’nin en meşhur

günleri gidilen bir mesireydi. Ziyaretçiler önce Çamlıca’ya gelirler, buradan Bağlarbaşı bölgesine
arabalarla inerlerdi. 1867’de
Bağlarbaşı’nda açılan Belediye
Bahçesi, halkın en çok uğradığı
yerler arasındaydı.
Çekmeköy bölgesinde bulunan
Kayışdağı, Alemdağ, Taşdelen
mesire alanları saray efradının
ve yüksek mevkideki idarecilerin yanı sıra, İstanbul halkının
da en çok sevdiği yerlerdendi.
Samiha Ayverdi’nin tespitlerine
göre Çekmeköy bölgesindeki mesire eğlenceleri şöyle olurdu:
“Tiyatro kumpanyaları, at
cambazları,
seyyar
kukla,
pandomim
sahnelerinden başka, incesaz takımları
ve yetmiş seksen arabanın
katılımıyla yapılan Alemdağı
eğlenceleri bambaşkaydı. Yalnız Çamlıca değil, Erenköyü,
Göztepe gibi civar sayfiyeler
bir Alemdağı safâsına karar
verdiler mi, on gün önceden
tellallar
bağırtılarak
etraf
haberdar edilir, eğlencelere
katılmak isteyenler de ilk iş
olarak, arabalarını tutar, yemek sepetleri, dondurma kutuları ve diğer ihtiyaçlar için
gerekli araç gereçler yerleştirilir, güneş doğmadan iki saat
önce de Muhacir Köyü’nde
toplanma başlardı. Arasına
hânende ve sâzende arabaları
da katılan kafile tamam olunca yola çıkılırdı. Dudullu’ya
varıldığı zaman henüz güneş
doğmamış olurdu. Sabâhî’den
söylene gazeller, ovaları yaşmaklıyan sislerin içinde erir;
serin, nemli, çekingen tabîatte,
bir genç kız ürpertisi göze çarpardı. Bu tâze, şeffaf ve yarı
uyanık tabîat, ateşli ve engin
arzûlara henüz yol vermemiş,
her gönülde bir cesâretsiz iştiyak, her yürekte bir mâsum çarpıntı vardır. Henüz
bakışlar, tavâf edeceği çehreleri seçmemiş, henüz âvâre bir
yalnızlık içinde kaynaşmamış
rûhlar, karârını bulamamıştır.
Tabîat gibi insanlar da dinler,
düşünür, bekler, umar, hazırlanır. Amma gün, dağların ardından ezelî yangınını yakmaya başlarken, artık geceden
kalma bu melâl, rûhları eteğinden tutan bu bâkir vahşet de

Eylül 2018

Eylül 2018

Mesire, gezinti ve gezilecek
yer anlamına gelir. Eğlenme ve
dinlenme insanların doğal ihtiyaçlarındandır. İnsanoğlu tarih boyunca her zaman yeni ve
farklı arayışlar içinde olmuştur.
Bu arayış serüveni içerisinde
eğlenme ve dinlenme anlayışı
da içinde bulunulan coğrafyaya
ve zamana göre değişerek devam etmiştir. Geçmiş dönemlerde yaşanan eğlence türleri
günümüzdeki eğlence türleriyle
kıyaslanamaz.
Çünkü
günümüzdekilere göre oldukça
değişik ortam, zaman ve imkânlarda yapılmıştır. Günümüzdeki
imkân ve şartlarla geçmişteki
şartlar ve imkânlar arasında çok

Çekmeköy’ün Tarihi

Kır Çiçekleri

Çekmeköy’ün

Kır Çiçekleri

Kır Çiçekleri

COLCHİCUM
MİCRANTHUM

(NARİN ACIÇİĞDEM)

GALATELLA =
CRİNİTARİA LİNOSYRİS

İsimlendiren: Boiss.

(ÇALI GALATELİ)

İlk örnekleri 1872 yılının 8. ayında Janka tarafından İstanbul’dan toplanmış ve
1882 yılında ise E. Boissier tarafından
bilim dünyasına tanıtılmıştır. Türkçe
isminden de anlaşılacağı gibi narin olan
tozpembesi çiçekleri yapraklarından önce
açar. Yapılaşma ve İstanbul’un doğal
alanları üzerindeki aşırı tehditler (moloz
ve inşaat artığı dökülmesi) nedeniyle nesli tehlike altındadır. Çekmeköy,
Nişantepe’deki popülasyonları korunmalıdır. İstanbul için endemik bir türdür,
İstanbul’un iki yakasında da yetişmektedir. İstanbul’a endemik küçük çiçekli
bir acıçiğdem türüdür. Nemli fundalıklar
ve meralarda yetişen bitki, sonbaharda
çiçeklenir. Kemerburgaz’da bulunan
birkaç küçük kolonisi dışında, çoğunlukla İstanbul’un Asya yakasında yayılış
gösterir. Ancak kontrolsüz şehirleşme ve
yanlış ağaçlandırma gibi nedenlerle nesli
tehlike altındadır. Narin acıçiğdem, Bern
Sözleşmesi gereği Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu bitki türlerimizden
biridir.

İsimlendiren: (L.) Rchb.f.
Avrupa’dan toplanan örneklerle tanıtımı
yapılmıştır. Avrupa’da yaygındır. Ancak
ülkemizdeki yayılışı İstanbul’un Anadolu
yakası ve Kocaeli il sınırları içindeki İstanbul’a yakın bölgelerdir. Çanakkale, Erenköy’den de kayıtlı örnekler vardır. Ömerli
havzasının ve Türkiye’nin nadir bitkilerinden biridir. Başta İstanbul olmak üzere,
Türkiye’nin yalnız kuzeybatısında
yetiştiği bilinmektedir. Türkiye’nin
Kırmızı Kitabı’nda listelenmemiş olmakla birlikte, ülke çapında nadirdir. Çekmeköy ilçesinde
Çataldağ’ın tepesinde doğal olarak
yetişir.
Çiçeklenme zamanı: Ağustos-Eylül
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Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.
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Çiçeklenme zamanı: Ağustos-Eylül

Zeliş’in Mutfağı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Fırında
Dilim
Patates
Malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kilo patates,
3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı,
3 yemek kaşığı zeytinyağı,
tuz,
karabiber,
10 dal taze kekik,
3 diş sarımsak rendesi,
rendelenmiş parmesan peyniri.

Yapılışı:
Küçük bir kasede eritilmiş tereyağı, zeytinyağı,
sarımsak ve baharatları karıştırıyoruz. İncecik halkalar şeklinde doğradığımız patatesleri yağlı kağıt
serdiğimiz fırın kabına diziyoruz. Patateslerimizin

üzerine hazırladığımız sostan gezdiriyoruz. Parmesan peynirinden bolca serpip patateslerimizi 190
derecelik fırında pişiriyoruz. Çıtır patateslerimiz
hazır, afiyet olsun.

Ev
Usulü
Pizza
Hamuru İçin Malzemeler:
5,5 su bardağı un, 1 paket instant maya, 1 yemek
kaşığı toz şeker, 1.5 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı
yağ, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz.

Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası, 1 fincan sıvı yağ, 3 diş
sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik,1 çay kaşığı tuz.
Hamurun üzerine ve altına serpmek için:
2 su bardağı rendelenmiş kaşar.

Malzemeler:

Yapılışı:

600 gr kuşbaşı tavukgöğsü, 500 gr kültür mantarı,
1 domates, 2 adet yeşilbiber, 2 adet kırmızıbiber, 3
yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı
kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz.

Domates, mantar ve biberleri yemeklik doğruyoruz. Derin bir tavada kızdırdığımız zeytinyağında
tavukgöğüslerini soteliyoruz. Ardından biberleri ve
mantarları ekleyerek 10 dakika kavuruyoruz. Son
olarak domates ve baharatları ekliyoruz. Domatesler
suyunu çekince ocağın altını kapatıyoruz. Yemeğimiz
hazır, afiyet olsun.
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Yapılışı: Bir kabın içerisine mayayı, şekeri ve oda
sıcaklığındaki sütü koyup karıştıralım ve 10 dakika
bekletelim. Kabaran mayanın içine sıvı yağ, yumurta

Tavuklu Mantar Sote
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Üzeri için:
4 adet domates, 12 sivribiber, 1 kase zeytin, yarım
kangal sucuk (İsteye bağlı malzeme eklenip
çıkarılabilir).

ve tuzu ilave edelim. Üzerine yavaşça un ekleyelim,
ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim ve cam bir kap içerisine koyduğumuz hamurun
üzerini kapatalım. Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Mayalanan ve neredeyse iki katına
çıkan hamuru 3 eşit parçaya bölüp 3 adet beze hazırlayalım. Hazırladığımız bezeleri 15 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezeleri istediğimiz incelikte tezgahta
açalım. Sosu için bir kap içerisine sıvı yağ, sarımsak,
kekik, tuzu koyup karıştıralım. Sosu pizza hamurumuzun her yerine eşit şekilde sürelim ve üzerine kaşar
rendesi serpelim. Daha sonra domates ve biberleri
pizza üzerine yerleştirelim ve önceden180 derece
ısıtılmış pizzamızı 10 dakika pişirelim. 10 dakikanın
sonunda sucuk dilimleri ve zeytinleri pizza üzerine
yerleştirip tekrar pizzamızı fırına verelim. Sucuklar
kızarınca son olarak pizzamızın üzerine kaşar rendesini ekleyelim ve 10 dakika kadar fırında pişirelim. Kalan
iki adet pizza hamuruna da aynı işlemi uygulayalım.
Hazır pizzalara nazaran daha sağlıklı olan ev pizzamız
hazır, afiyet olsun.

Bulmaca

Sudoku
1
2

3

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

4
19
5

6

20
8

7

9

10

11
18

12

13

Bulmaca
14

15

16

17

1
8
7
9
2
3
5
6
4

5
3
6
4
8
7
9
1
2

2
5
4
1
7
8
6
9
3

6
9
8
3
5
4
7
2
1

3
7
1
2
6
9
8
4
5

1
4
3
6
5
8
2
7
9

5
9
7
1
4
2
6
8
3

2
6
8
3
7
9
5
4
1

9
8
1
7
2
3
4
6
5

6
7
5
9
8
4
1
3
2

4
3
2
5
6
1
7
9
8

3
5
4
2
9
7
8
1
6

8
1
6
4
3
5
9
2
7

7
2
9
8
1
6
3
5
4

8. Aykırı düşünce.
9. Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun

7 4 8 9
4
yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi,
3 5 9 2
tenkit.
6 8 7 5
17. Kez, defa.
4 9 3 1
18. Bağdaşık.
5 1 2 6
19. Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış
1 2 4 3
kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak
8 3 5 7
tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki
9 7 6 8

1
8
7
9
2
3
5
6
4

5
3
6
4
8
7
9
1
2

2
5
4
1
7
8
6
9
3

6
9
8
3
5
4
7
2
1

3
7
1
2
6
9
8
4
5

1
4
3
6
5
8
2
7
9

5
9
7
1
4
2
6
8
3

2
6
8
3
7
9
5
4
1

9
8
1
7
2
3
4
6
5

6
7
5
9
8
4
1
3
2

4
3
2
5
6
1
7
9
8

3
5
4
2
9
7
8
1
6

8
1
6
4
3
5
9
2
7

7
2
9
8
1
6
3
5
4

10. Dilekçe.

20. Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile

yurttaş.

2. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal,
ibdai.

3. İnsan aklının alamayacağı, şaşırtıcı, olağanüstü

olay.

4. Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden
koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen,
saydam veya donuk vernik.
5. Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı
davranma.

6. Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava,
nefes.

ağırlığı.

16. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve
2 yanlış
6 1

karşılıklarını veren eser, lügat.

karıştırdıkları tahta veya porselen levha.

6
7 9
8
6
7 5 3
1 4
8
6 9 4 8 7 3
5
6
2
1
8
8 3 9
7
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7. Undan yapılan, tatlı olarak tüketilen türlü biçimlerde yiyecek.

Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü
olaylar, hâller, tansık.

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

1. Eski Roma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan

7 4 8
2 6yâd.
1
11. Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl,
3 5 9
12. Tehlikeden kurtulmak, korunmak için yapılmış
6 8 7
yer.
4 9 3
13. Kılık kıyafet.
5 1 2
14. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
1 2 4
15. Peygamberlerin kendilerine inanmayan8 in3 5
sanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla
9 7 6

Bir önceki sayının yanıtları:

Sinema
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Yönetmen:
Quinn Lasher
Oyuncular: Yvonne Strahovski, Justin Bruening,
Abigail Pniowsky
Tür: Korku
Vizyon Tarihi: 31.08.2018

Yönetmen: Per Fly
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Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 07.09.2018

Yönetmen:
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Yönetmen: Shane Black
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Tür: Aksiyon
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Yönetmen:
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Tür: Dram
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Yönetmen:
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