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Sonu bayramla biten zor ama huzurlu, yorucu ama bereketli bir ayı geride
bırakıyoruz. Yılın en sıcak mevsiminde oruçlu olmanın manevi hazzını sizlerin
de yaşadığınızı düşünüyorum. Bu ay boyunca her gün Ramazan’a özgü bir
kültürel etkinliği Çekmeköy sakinleri ile buluşturduk. Ulusal ve uluslararası
birçok projenin ardından ilçe sakinleri ile Belediye önüne kurduğumuz Ramazan
Etkinlik alanında bir araya geldik. Ülkemizin en seçkin sanatçılarından ilahi
konserleri, sohbetler dinledik. Her şeyden öte sıcak yaz akşamlarında serin
çimler üzerinde misafirlerimiz ile sohbet etmenin tadını çıkardık. Bu ramazanı
“nerde o eski ramazanlar!” diye hatırlanacak tatta geçirdik. 50 bin ilçe sakini
ile muhtelif mahallelerde ve iftar çadırımızda soframızı paylaştık. Gençler,
çocuklar yaşlılar ile bir araya geldik. Biliyoruz ki ramazan paylaşma ayıdır.
Ramazan dostluğun pekiştiği esenliğin ve huzurun hayatımızın her anına sirayet
ettiği bir aydır.
Temmuz, hayatın adeta tatil moduna girdiği bir ay. İnsanlarımızın memleketlerine,
yaylalarına gittiği bir dönem. Gittiğiniz yerlerde ağız tadıyla bir tatil geçirmeniz
temenni ediyorum. Dergimizi de gittiğiniz noktalara ulaştırmanızı rica ediyorum.
Çünkü Çekmeköy 2023 ulusal düzeyde çıkan dergileri aratmayacak kaliteye
sahip bir noktaya geldi.

Çekmeköy 2023’ün değerli okuyucuları,
Temmuz ayı içerisinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı canı gönülden
tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini
diliyorum. Ülkelerinde savaş olan, huzursuzluk ve kaos yaşayan tüm ülkelerin de
bir an önce huzur ve sükunet bulmalarını diliyorum.

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı
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Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem

AK Parti iktidarı döneminde belediyeler icraatlarıyla
şehirlerin çehresini değiştirdikleri gibi kültürel ve sosyal
belediyecilik alanında da inanılmaz güzel işlere imza
attılar. Çekmeköy2023 olarak her ay bir belediye
başkanını konuk ediyoruz.
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Bizleri bir bayrama daha ulaştıran yüce Allah’a
sonsuz hamdolsun. Günlerin en uzun döneminde
oruç ibadetini yerine getirenler, sabır imtihanını
geçmenin sevinç ve neşesini Ramazan
Bayramında yaşama imkanına ulaşmanın haklı
gururunu yaşıyorlar. Böylesine güzel bir günde,
manevi duygular coşar, sevgi ve saygı hisleri
alabildiğine canlanır.
Bayramların her yaşa özel ayrı bir anlamı, ayrı bir
güzelliği vardır. Özellikle çocuklar için bayramların,
bu günlere özel alınan kıyafetlerin, verilen
harçlıkların ayrı bir önemi vardır. Eğer alınabiliyor,
verilebiliyorsa. Benim ve benden önceki kuşaklar
iyi hatırlar. Bayrama özel alınan kıyafetlerimizi
giyer, arkadaşlarla birlikte kapı kapı dolaşır
hangimiz daha çok şeker ve harçlık toplayacak
hesabını yapardık.
Sevinçle açılan, heyecanla çocukların kapılarını
çalmasını bekleyen insanların yoğunlukta olduğu
ne güzel günlerdi o günler. Oysa şimdi her gün
kaçırılan çocuk haberlerini duyduktan sonra
bırakın şeker toplamaya, çocuklarımızı sokağa
yalnız başına göndermeye bile korkar olduk.
Bayram denilince yine ilk aklıma gelen büyük
bir keyif aldığım misafirliklerdi. Eskiden insanlar
birbirlerine gidip gelmekten hoşnut olurdu. Keyifle
yapılan sohbetleri elde açılan baklavaların eşsiz
lezzetleri taçlandırırdı. Nedense artık kimse ne
vakit bulup bir kapı çalıyor, nede çalan kapıyı
açıyor. Maalesef metropol hayatı bayramlara
da sirayet etti. Ve bayram ziyaretleri bizim
çocukluğumuzda kalan anılar gibi yavaş yavaş
tarih olmaya başladı.
Bayramı bayram gibi yaşadığımız günleri tekrar
görmeyi ümit ediyor, Hayırlı bayramlar diliyorum.
Adresimiz: cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr ve
cekmekoy2023.com
Ayrıca sosyal medyada Twitter ve Facebook’ta
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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TÜRKİYE’Yİ
Geziyoruz...
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Bayram…
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bİLİM OLİMPİYATLARI

Ç

ekmeköy Belediyesi Prof. Dr.
Aziz Sancar Uluslararası Bilim

Olimpiyatları’na 26 ülkeden 785
proje başvurdu. Akademisyenler tarafından değerlendirilen projelerin
100’ü final sergisine yer almaya
hak kazanırken, dereceye
giren 30 projenin sahibi
ödüllerini Prof. Dr.
Aziz Sancar’dan
aldılar.
Çekmeköy
Belediyesi Prof.
Dr. Aziz
Sancar
Uluslar
arası
Bilim
Olimpiyatları
Ödül
töreni
Taşdelen
Turgut Özal

Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı programa,
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yanı sıra
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.
Dr. Davut Kavranoğlu, Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Bilim Olimpiyatları Proje Genel Koordinatörü ve Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Başkan Yardımcısı Şenol Çetin,
Garnizon Komutanı Hasan Kaymaz,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı ve Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş katıldı.
Liseli gençlerin; bilimi bilen, anlayan, yorumlayan ve üreten gençler
olarak yetişmesi ve bu gençlerin
bilimsel projelerine destek olmak
için düzenlenen yarışmaya 26 ülkeden 785 proje başvurdu. Projelerin
Araştırma, Teknoloji ve Enerji

bİLİM OLİMPİYATLARI
21 kişi 500 TL mansiyon ödülü aldı.
Sancar’dan Birlik
Çağrısı

Verimliliği adı altında 3 kategoride

Programa ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Bugün burada bilime
gönül veren ve geleceğimizin
teminatı olan gençlerle birlikte,
Nobel Ödüllü Bilim adamımız Prof.
Dr. Aziz Sancar’ı da misafir etmekten onur ve gurur duyuyoruz.
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değerlendirildiği
yarışma sonunda toplamda 30
yarışmacı ödül
aldı. Araştırma
kategorisinde;
Çağla Atay ve Elif
Zeynep Nerez
Kârlı Şemsiye
projesiyle, Enerji
Verimliliği kategorisinde Hüsnü
Yalım Yürekli Güneş
Enerjisi İle Sulama
Mekanizması projesiyle,
Teknoloji kategorisinde ise,
İsmail Başer SELFEL projesi ile
birinci oldu. Kendi kategorilerinde
dereceye giren öğrencilerden birincilere 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL,
üçüncülere bin 500 TL verilirken;

Programın açılış konuşmasını
Proje Genel Koordinatörü
ve Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel yaptı. Yüksel
konuşmasında; “Ürettiğimiz projeler, inşa ettiğimiz
yeni dünyalar, aklımızda ve
gönlümüzde ne varsa onun
bir sonucudur. Biz, insanı
yaşatacak bir düşünceye,
bir gönle sahipsek üreteceğimiz projeler de insanları
yaşatır. Eğer biz insanları yok sayan,
insanları değersiz gören bir akla ve
düşünceye sahipsek, hiç şüphesiz o zaman da atom bombaları,
gaz odaları, insan ırkını yok eden
biyolojik silahlar üretiriz. Teknolojiyi
iyi insanlar üretirse insanlığa faydalı
olur. Genç kardeşlerimi iyi olan yoldan ayrılmamalarını tavsiye ediyor,
hepsini gönülden tebrik ediyorum,”
dedi.
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Ödül töreninde konuşan Nobel Ödüllü
Bilim Adamı Prof. Dr.
Aziz Sancar, “Buraya
geldiğimde gençlerle gurur duydum.
Türkiye’ye temel bilim
lazım ve bunu yapacak olan gençlerdir.
Lütfen elinizden geleni birlik ve beraberlik
içerisinde yapın ve
ülkemizin kalkınması
için gayret edin. Bu
yolda adımlar atan
gençlere, önderlik
yapan bu projeye
imza atan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a
ve onun nezdinde tüm ekibe
bilim adına teşekkür ederim,“
dedi.

7

bİLİM OLİMPİYATLARI

Başkan Poyraz, “Sizin gibi olamasa
da inşallah sizin açtığınız yolda ilerler,” diyerek sahneye oğlunu davet
etti ve Sancar’ın elini öptürdü.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, “İstanbul’un fethine denk
gelen bugünde, Akşemseddin,
Biruni, Sultan Fatih, Sultan Yavuz’un
izinden giden bir nesli görmek çok
gurur verici,” dedi.
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Vatana ve millete
faydalı işler yapan
bu gençlerin önünü
açmak, insanlığa hizmet edecek nesiller
yetiştirmek için
hazırladığımız bu
projeye ismi ile ve
ödül törenine
katılarak destek
veren çok değerli hocamıza
teşekkür ediyorum,” dedi.
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Projeyi başından beri destekleyen
Cumhurbaşkanlığını temsilen,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.
Dr. Davut Kavranoğlu da programda konuşma yaparak, projeyi hazırlayan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve ekibine teşekkür
etti. Projeye katılan gençleri tebrik
etti.

SİTEDE YAŞAM - 1 PARKVERDE SİTESİ

1968 Elazığ doğumluyum Çekme-

köy Taşdelen’de ikamet ediyorum
emekliyim. Yönetiminde bulunduğum sitede oturmaktayım. 2014
yılından beri Taşdelen PARKVERDE
sitesi yönetiminde yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. İki kızım
var. Biri ilköğretim diğeri ise lisede
eğitim görmekte. Yönetim ekibimiz

12 kişiden oluşmaktadır. Yönetim
olarak elimizden geldiği kadar ekibimizle beraber güvenliği sağlamak
için 7/24 esasıyla görev başındayız.
Kameralarla sitemiz izlenmekte,
insanların güvenli ve huzurlu bir
ortamda yaşamaları için hizmet
vermekteyiz.
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Oktay Karagöz kimdir? Site
yönetimi kaç kişilik bir ekipten
oluşuyor ve sorumluluklarınız
nelerdir?
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Yeşil Çekmeköy’ ün yeşil
sitelerinden, şehir merkezinin
göbeğinde sessiz sakin ve
huzurlu bir yer olan Taşdelen
PARKVERDE sitesindeyiz. Avantaj
ve dezavantajlarıyla site hayatını
konuşmak üzere site yöneticisi
Oktay Karagöz’le birlikteyiz
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Siteniz kaç blok ve kaç daireden
oluşmaktadır? Ne gibi hizmetler
vermektesiniz?

10

Parkverde sitesi 6 blok ve 225
daireden oluşan bir site. Sitemizde
yarı olimpik bir havuzumuz var. Yaz
dönemlerinde faaliyet gösteriyoruz.
Fitness salonumuz, basket sahamız,
tenis kortumuz, çocuk oyun alanlarımız yeşil alanlarımız mevcut bu
alanlar tamamen site sakinlerimizin
ücretsiz yararlanabildiği, masraflarını da sitenin ortak giderlerinden
karşıladığımız hizmetlerdir. Bu arada zaman zaman kural ihlalleri olsa
da site yönetimi olarak uyarılarımızı
yapıyoruz.

Sitede oturmanın bir vatandaş
için avantajı/dezavantajı nedir?
Günümüzde insanlar sitede oturmayı tercih ediyorlar. Bunun da en
önemli sebeplerinden biri huzurlu ve güvenli bir ortamdır. Zaten
günümüzde en büyük problem
can ve mal güvenliği… Bir diğer
önemli neden ise çocuklarımızın
daha güvenli oyun oynayabilece-

ği yeşil alana
ve güvenliğe
sahip olduğu
için site tercih
edilmektedir.
Sitede yaşamak hem çok
kolay hem de
zor. Kolaylığı
örneğin site
yönetimi birçok
hizmeti zaten
karşılıyor. Zorluğu
ise bazı kurallara
uymak zorunda kalıyorsunuz… İnsanlar bu
kurallara ilk başta uymakta
zorlansalar da bir müddet sonra o kuralların toplum yaşam
kuralları olduğunun farkına
vardıkları için uymak zorunda kalıyorlar. Diğer konu ise
sitede ödenmesi gereken
aidatlar var belki bu da bir
faktördür. Fakat aidatlarımız
karşılığında hizmet verildiği
için dezavantaj veya bir zorluk
olarak görülmemesi lazım.

SİTEDE YAŞAM - 1 PARKVERDE SİTESİ

“Site dediğin bacasız fabrikadır”
söylemine katılıyor musunuz?
Fabrika tabiri doğru ama hizmet
olarak. Şöyle anlatayım site küçük
bir bebek gibi her zaman ilgi alaka
isteyen bir canlı gibi düşünmek
zorundayız. Zaten öyle düşündüğünüz zaman hizmet ön plana
çıkıyor. Nasıl bir bebeğe annesi
babası bakıyorsa site de bizim için
öyle. Çünkü 225 dairenin olduğu
ortalama 1200 civarı site sakini var.
Ve bu 1200 insanın araçlarla ve
yaya olarak giriş çıkış yaptığı asansörleri, havuzu ve spor salonlarını
kullandığı alanlar olarak düşünüldüğünde hep bir yerlerde eksiklikler,
aksaklıklar oluyor yani hep elinizin
üzerinde olması lazım. Sorunun küçük ya da büyük olması fark etmez.
Hep çözüm üretmek gerekiyor. Bu
durumda “bacasız fabrika” benzetmesi doğru olabilir. Zira Fabrika da
hep üretim yapılması gereken bir
iş yeri. Ancak bizim farkımız maddi
kazanç olmaması. Sonuçta burada
insanlara hizmet üretiyoruz. Fabrikanın hizmeti olarak düşünürseniz

bacasız fabrika
düşüncesine
katılıyorum. Ayrıca
birilerine iş imkanı
sağlıyoruz. Bu
insanlar da emeklerinin karşılığını
almak zorundalar.
En büyük gider
zaten baktığınız
zaman personel
giderleri oluyor.
Normal olarak bir hizmet veriliyor
ve bunun karşılığı da maddi gider
olarak yansıyor. Sitenin bu sebepten dolayı bacasız fabrika olarak

anılması normal ama maddi kazanç
elde edilen bir fabrika değildir. Para
kazanılan yer tabirinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Site sakini

SİTEDE YAŞAM - 1 PARKVERDE SİTESİ

olarak havuzdan, spor salonundan,
teknik destekten yararlanıp “para
ödemeyelim” gibi bir durum söz
konusu olamaz. Sonuçta bir hizmet
alıyorsanız bunun da bir karşılığı
olması gerekir.
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Yönetim olarak ne kadar şeffafsınız, Sitede aidatları neye göre
belirleniyor?

12

Sitede aidat belirlenmesi her yıl düzenli olarak yönetim kurul toplantısı
yapılmaktadır. Bu toplantıda yönetim kurulu seçilmekte ve seçildikten
sonrada geriye dönük personel giderleri elektrik, su ve çevre onarım
giderlerinin hepsi uzman bir ekiple
birlikte bütçe hesaplanıyor. Bu
harcamalar daire sakinleri bilgisinde
yapılıyor. Biz yönetim olarak şeffaf
olmak zorundayız. Bu bütçe ile
yeni yıl planlamasında elektrik, su
tüketimlerinde ne kadar artış olur
bunlar hesaplanır. Sitelerde dairelerin genellikle metrekare farkı vardır.
Biz farkları hesaplayıp çıkan sonuca
göre aidat planlaması yapıyoruz.
Yeni yasada kat mülkiyeti kanunu
bu konuda belirleyici. Kat mülkiyeti
kanununun verdiği kurallar doğrultusunda metrekare ölçümü belirleniyor. Bütçe yapıldığında başa
baş bir maliyet çıkıyor ortaya, bizim
şeffaflığımız da buradan geliyor.

Site sakinleri ile aranızdaki
güveni nasıl sağlıyorsunuz?
Sitemizin ortak alanı olarak kullandığımız kafemiz var. İnsanlar
burada daha çok birbirleriyle kaynaşıyor ben de bir site sakini olarak
genelde ortak alanları kullanarak
komşularımızı tanıyorum. Çocuklarımızdan dolayı tanıştığımız görüştüğümüz komşularımız da var. Biz
yönetim olarak hep site sakinleri
ile iç içeyiz. Bu yüzden yönetim
ve site sakinleri arasında karşılıklı
güven esasına dayalı, samimi bir
iletişim söz konusudur.

Sitenizin geleneği haline gelen
tüm site sakinlerini bir araya
toplayan aktiviteniz var mı?
Site olarak genelde sportif faaliyetleri seven bir siteyiz. Yazın havuz
başı organizasyonlarımız
oluyor. Bazı dönemlerde
voleybol turnuvası, tavla
turnuvası düzenliyoruz.
Özel günlerde 23 Nisan,
19 Mayıs 30 Ağustos gibi
günlerde etkinlik yapıyoruz. İnsanların katılımına
göre canlılık gösterebiliyor etkinliklerimiz. Bazen
hem çocuklar hem de
yetişkinler için kafede

toplanıp film seansı düzenliyoruz.
Sitemizde geri dönüşüm ile ilgili
organizasyonlarımız da var. Meyve
çekirdeklerini atmak yerine biriktirmeyi sağladık. ‘’Bir çekirdek bir
ağaç’’ sloganıyla ormana gidip hepsini ektik amacımız çocuklarımıza
ve insanlarımıza ormanı, yeşili sevdirmek. Sitemizde de buna benzer
meyve bahçesi yaptık ve dut, vişne
elma kiraz gibi meyve ağaçları
dikimi yaptık ve meyvelerini isteyen
toplayabiliyor. Başka alanlarda da
geri dönüşümün faydalarını anlatıyoruz. Kâğıt, plastik ve cam şişeleri
biriktirip çocuklarımıza örnek teşkil
etmesi için geri dönüşüme veriyoruz.
Ancak atık yağ konusunda istediğimizi gerçekleştiremiyoruz. Sizin
aracılığınızla Belediyemizden, atık
yağ bırakacağımız geri dönüşüm
yerleri bekliyoruz. Her kese saygılar…

Röportaj - Engin Erköse

Çekmeköy Belediyesi Ramazan’ı;
birlik-beraberlik içerisinde, huzurlu ve
keyifle geçirmek isteyen vatandaşlar için
Ramazan Etkinlik Alanı oluşturarak tadına doyulmayacak dopdolu programlarla
binlerce kişiyi misafir etti. 7’den 70’e
tüm vatandaşların kendinden bir şeyler
bulduğu alanda Ramazan boyunca her
Tevarih Namazı sonrası Limonata
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irbirinden güzel organizasyonlarla
ünlü isimleri ağırlayan Çekmeköy
Belediyesi ‘Ramazan Etkinlik Alanı’
ile unutulamayacak bir Ramazan
yaşattı.
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ikramının ardından Kur’an Tilavetiyle Hafız Remzi Er; Tasavvuf Müziği
konseriyle Sami Özer, Amir Ateş,
Erdem Özgen, Abdurrahman Önül,
Ender Doğan, Fatih Koca, Eşref
Ziya Terzi, İsmail Coşar, Grup Tillo,
Ahmet Musa Bala, Ömer Karaoğlu,
Emin Olcay; irfan sohbetleriyle Vehbi
Vakkasoğlu, Engin Noyan, Necmettin
Nursaçan, Halil Paçacı, Naat dinletisiyle
Dursun Ali Erzincanlı ve Serdar Tuncer
sahne aldı.
İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,
Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İstanbul
Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Etkinlik Alanı’nı dolaşarak
vatandaşlarla hasbihal etti.

Çekmeköy Belediyesi’nin birbirinden ünlü isimleri ağırladığı
Ramazan etkinlik alanında her şey
düşünülerek misafirlerin ibadetlerini
yapabilmeleri için abdest alanı ve
mescit oluşturuldu. Görsel bir şölen
havasındaki alanda aileler stres atarken çocuklar; şişme oyun gruplarında
oyun oynadı, Ramazan’ın vazgeçilmezi
Hacivat ve Karagöz, Meddah Hikâyeleri,
Nasreddin Hoca tiyatrosu gibi etkinliklerle eğlendi. Yöresel lezzetlerin yer aldığı
hemşeri çadırları ile uzakları yakın eden
Çekmeköy Belediyesi yaşlılarımızın ve memleket hasreti çekenlerin bir kez daha gönlünde taht kurdu. Herkesin kendine yer bulduğu
organizasyonlar hem ailelerin hem çocukların
anılarında güzel yer edecek bir Ramazan yaşatarak vatandaşlardan tam not aldı.

İÇİNDEKİLER
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güzeldir lakin sonuçlarının önceden bilinmiyor olması onun en
tehlikeli yanıdır”.
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1 yüzyıldan bahsedenler, bu
yeni teknoloji çağını, bilginin en yüce değer olduğu,
bireysellik ve özgürlüğün
kavramsal olarak yerine oturduğu
en mutlu çağ olarak bizlere tanımlıyordu. Beklentilerle 15 yılını geride
bıraktığımız bu çağ, eskisinden
daha yıpratıcı savaşlar ve ölümlerle kapımızı çaldı. Halbuki pembe
panjurlu bir ev hayaline kendimizi
o kadar kaptırmıştık ki, ama olmadı.
Alex Halley’in dediği gibi, “teknoloji

Sosyopat, işte bu dönemde sıklıkla
dillenen bir kavram oldu. Harward
Üniversitesi’nce yapılan tanımlamada sosyopat, İnsanları etkileme
ve kandırma konusunda kimsenin
eline su dökemediği; kolay kolay
kimsenin inanmayacağı yalanları,
allayıp pullayarak yutturmakta çok
becerikli kişilerdir. Sosyopatların
etki alanlarına girmemek, oyununa
gelmemek, kısaca zarar vermelerine fırsat vermemek için bu kişileri
anında teşhis etmek yaşamsal
önem taşır.
Araştırma sonucunda sosyopatlarla ilgili bazı genel özellikler şöyle
sıralanmıştır
Genellikle karizmatiktirler; çevrelerinde çoğunlukla bir hayran kitlesi
bulunur; kararlarında ve davranışlarında planlı, programlı yaşadıkları
söylenemez. Sıradan insanlardan

farklı olarak tuhaf karşılanabilecek
davranışlarda bulunurlar. Normal
sosyal ilişkileri kopuktur. Tehlikeli ve
mantıksız eylemlerde bulunmaktan
çekinmezler. Utanma, suçluluk
veya pişmanlık duymazlar. Aslında
beyinlerinde bu duyguları işleyebilecek bir merkez yoktur; varsa bile
bozuktur. Dolayısıyla en ufak bir
vicdan azabı duymadan insanları
kolayca kandırabilir, tehdit edebilir
veya zarar verebilirler. Kendi çıkarları için başkalarına zarar vermekten
çekinmezler.
Deneyimleri ile ilgili beklenmedik
yalanlar icat etmekte çok ustadırlar. Olayları o kadar abartırlar ki
bir noktadan sonra saçmalamaları kaçınılmaz hale gelir. Ancak
çarpıtılmış gerçekleri bir öykünün
arasına ustaca gizleyerek, saf ve iyi
niyetli insanları yalanlarına kolayca
kandırırlar. İnsanlara hükmetmeye
bayılırlar. Bedeli ne olursa olsun
her tartışmada ve kavgada kazanan
taraf olmak isterler. Çoğu zekidir,
ancak zekâlarını diğer insanları

SOSYOPAT
kandırmak için kullanırlar. İşte bu
nedenle yasalara yakalanmadan
cinayet işleyebilen seri katillerin
çoğu sosyopattır.
Sevme ve âşık olma yeteneğinden yoksundurlar. İstediklerini
elde etmek için severmiş, empati
duyarmış gibi yaparlar. Gerçek
yaşamlarında kimseyi sevmezler.
Şiirsel bir dilleri vardır. Sözcükleri
çok ustaca kullanırlar. İnsanları
konuşmalarıyla kendilerine hayran bırakacak kadar iyi hatiptirler.
Öykü anlatma ve şiir okumada
ustadırlar. Hiçbir zaman özür
dilemezler. Yanlışlık yapmış
olduklarına inanmazlar; suçluluk
hissi duymazlar. Hatalı oldukları
kanıtlanmış olsa bile özür dilemezler ve saldırılarına devam
ederler. Derin bir hayal âleminde yaşarlar. Bütün bu özellikleri
nedeniyle bir sosyopatla mantık
çerçevesinde tartışılmaz. Tartışmaya girmek yalnızca zaman
kaybına neden olur.

Türk toplumu, sosyal yapısı ile
sosyopat insan olma eğilimini
engelleyen birbirini denetleyen
akrabalık ve komşuluk ilişkileriyle güçlü bir örnek. Lakin,
köy yaşantısından şehir
toplumuna geçişte Türk
toplumu da diyet ödeyen ülkeler sınıfına
doğru hızla ilerliyor.
Özellikle sosyal
teşkilatlar (belediye,
sivil toplum örgütleri vb.) sosyal
birlikteliği çağrıştıran faaliyetlerin
yapılması ve yaygınlaşması sosyopat
eğilimleri azaltıcı ve
tedavi edici bir sonuç
sağlayabilmektedir.
Bu tür tehlikelerin tüm
insanlık adına tedavi
edilmesi dileğiyle.

Bunu sağlamanın en kolay ve
verimli yöntemi sosyal yapı
dinamiklerini güçlendirici
tedbirler almaktır. Çocuklukta
verilen ahlaki eğitim, kolaycılıktan arındırılmış sağlıklı kişilik
gelişim süreci, önder kişilerin
sosyal rol olma özelliklerindeki
kalite düzeyi, sözel normları
güçlü kılma ve yasal yaptırımlarla destekli toplumsal örgütlenme.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Peki, sosyopat olma eğilimini engelleyecek yapı
oluşturulabilir mi, ya da
yöntemi nedir?
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Bu kadar çok özelliğin bir
arada bulunması elbette
mümkün olmayabilir. Lakin
bu özellikleri genel yapısıyla
gösterenler “sosyopat” olarak
adlandırılabilir. Kaynaklara göre
bazı toplumlarda sosyopat
özelliği taşıyan insanlar nüfus
içinde ciddi bir sayıya ulaşmıştır. Bu tür insanların artması,
ulusal gelecek açısından ciddi
tehditler taşımaktadır.
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G

ıda güvenliği konusunda bilinç oluşturulması ve tüketicide konuyla ilgili farkındalık
yaratılmasını hedefleyen Çekmeköy
Belediyesi’nin Şeffaf Mutfak Güvenli
Gıda Festivali; yemek, oyun, eğlence ve müziğeW doyurdu.

Çekmeköy Belediyesi ve Sealed
Air’in iş birimi Diversey Care iş
birliği ile düzenlenen Şeffaf Mutfak
Güvenli Gıda Festivali’nde; ünlü
şeflerden yemek gösterileri, sağlıklı
ve güvenli gıdalara dair ipuçları,
geleneksel lezzetler, ünlü şefler ve

gurmelerle sohbet programları gün
boyunca devam etti.
Festivalde, uzun süren eğitim ve
denetim dönemini tamamlayarak
Şeffaf Mutfak Bayrağı almaya hak
kazanan işletmelere de bayrakları
ve

HABERLER

ve sertifikaları teslim edildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı festivalin açılışını; Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Proje Genel
Koordinatörü ve Başkan Yardımcısı
Şenol Çetin, Başkan Yardımcıları
Şahmettin Yüksel ve Latif Coşar,
Garnizon Komutanı Hasan
Kaymaz, Seealed Air Genel Müdürü
Gökhan Özdöl, TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve çok sayıda davetli
birlikte yaptı.
Festival açılışında konuşan Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Proje Genel
Koordinatörü ve Başkan Yardımcısı
Şenol Çetin, projeyi sahiplenen
Çekmeköylülere teşekkür etti.
Her yaşa hitap eden festival alanında oyun grupları ve yiyecek
stantlarının yanı sıra pasta atölyesi,
el yıkama etkinliği ve güvenli gıda

HABERLER

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tolga Karaman
güvenli gıda ile ilgili doğru bilinen
yanlışları anlattı. Son olarak ekranların ünlü şeflerinden Cenk Doğar,
Şeffaf Mutfak projesinde değerlendirmeye alınan noktaları izleyenlerle paylaştı.

söyleşileri yer aldı. Gıda alışverişinden mutfak hijyenine, el
yıkamadan gıda satışı yapan
işletmelerde aranması
gereken özelliklere kadar
sağlıklı ve güvenli beslenme ile ilgili birçok detay
anlatıldı.

Söyleşi Çadırı
Soru cevap şeklinde geçen söyleşilerin ilk konuğu
“İyilik Sende” konulu söyleşisiyle Ayşe Tolga oldu. Yemek
tarifi programlarının sevilen ismi
Emine Beder katılımcılara mutfak sırlarını paylaşırken, İstanbul

Çocuklar Çok Eğlendi
Çocuklar için kurulan etkinlik alanında, minik şefler pasta yapmayı
ve doğru el yıkamayı öğrendiler.
Pasta yaparken çocukların yanlarında bulunan uzmanlar, mutfakta
dikkat edilmesi gereken kuralları ve
sofraya oturmadan önce ve kalktıktan sonra el yıkamanın çok önemli
olduğunu anlattılar.
Şeffaf Mutfaklı İşletmeler
Uzun süren eğitim ve denetim
dönemini tamamlayarak Şeffaf
Mutfak Bayrağı almaya hak kazanan
işletmeler festivalde kurulan alanda
kendilerini tanıttılar. İşletmeler
program kapsamında düzenlenen
konser öncesi bayraklarını aldılar.
Şeffaf Mutfak Bayraklarını işletmelere takdim eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, projeyi
sahiplenen işletmelere ve Çekmeköy halkına teşekkür etti.

şarkılara da yer verdi.

ŞEFFAF MUTFAK GÜVENLİ
GIDA FESTİVALİ GÖKSEL
KONSERİ İLE SON BULDU
Çekmeköy Belediyesi’nin Şeffaf
Mutfak Güvenli Gıda Festivali’nde
sahne alan Göksel projenin elma
konseptine uygun kırmızı elbisesi
ile dikkat çekti.

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda
Festivali’nin kapanışını Göksel
yaptı. Projenin simgesi olan
elma rengi verilen festivalde, Göksel de kırmızı elbiseyle göz kamaştırdı.
İki saate yakın sahnede kalan
Göksel, 1997 yılından günümüze
yayınlandığı dönemlerde liste başı
olan şarkılarının yanı sıra nostaljik

Sahne önündeki bariyerleri kaldırtarak dinleyicilerin yaklaşmasını
isteyen sanatçı, küçük bir hayranını
da sahneye alarak sohbet etti.
Projenin Genel Koordinatörü,
Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şenol Çetin, sanatçıya
çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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yenilediğini belirten Anversa bunun
en az 20 yıl aldığını kaydetti.

lamaya göre karaciğerin kendini
yenileme süresi 6 ay.

Saçlar kendisini 3-6 yılda yeniliyor
Yaklaşık 100 bin adet olan saçların
her bir teli ayda 1.25 santimetre
uzuyor. Dolayısıyla saçların
kaç yaşında olduğu da
saçın uzunluğuna göre
değişiyor.

Akciğer kendisini 1 yılda yeniliyor
Akciğerde hücreler farklı periyotlarda yenileniyor. Bu da havanın
temizliğine, sigara içilip içilmemesine göre değişiyor. Yenilenme süresi
ise altı ayla bir yıl arasında…

Mide duvarı kendisini 3-5 günde
yeniliyor

B

ilim adamları,
vücuttaki organların yaşlanma sürecini
aydınlattı. Göz ve beyin
dışında kalan tüm organlar
kendini yenileyebiliyor ve böylece
vücudumuz hayat boyu 10 yaşın
altında kalmayı başarabiliyor.
İngiltere’de yayınlanan Daily
Mail gazetesinin haberine göre
bu durumun nedeni, hücrelerin
yenilenmesi yani eski hücrelerin
yerini yeni hücrelerin alması olarak
açıklanıyor.
Ancak bu “kalıcı gençlik” durumundan nasibini alamayan şanssız
organlar da yok değil. Beyin, gözler
ve sinir sistemi kendini yenileyemiyor.
Beyinde; koku alma ve öğrenme
merkezleri dışındaki diğer hücreler,
tıpkı tam anlamıyla oluşumunu tamamladıktan sonra yenilenemeyen
sinir sistemi ve kornea haricinde
yenilenemeyen gözler gibi, yaşlanmaya karşı direnemiyor.
Kalp kendini 20 yılda yeniliyor
Yıllarca kalbi oluşturan hücrelerin
doğduktan sonra değişmediği
sanıldı. Ancak New York Üniversitesi’nden Dr. Piero Anversa tersini
ispatlamayı başardı. Kalbin kendini

Midedeki asit
karşısında hücrelerin dirençli
olmadığını
belirten İsveç-Karolinska Enstitüsü’nden Jonas
Frisen, hücrelerin
3 ila 5 gün arasında
yenilendiğini vurguladı.
Ancak nikotin, hücrelerin
yenilenmesini ağırlaştırıyor.
Bağırsak kendisini 2-5 günde yeniliyor
Midede olduğu gibi bağırsaklarda
da hücrelerin zor şartlar altında olduğunu söyleyen İsveçli Dr. Frisen
bu hücrelerin hızla yenilendiklerini
ve bu sürenin 2 ila 5 gün arasında
değiştiğini ifade etti.
İskelet sistemi kendisini 10 yılda
yeniliyor
İskelet de vücudun sürekli kendini
yenileyen bölümlerinden biri. Kemiklerin 10 yılda bir tam anlamıyla
kendini yenilediği tahmin ediliyor.
Dil kendisini 10 günde yeniliyor
Tat moleküllerini sinirler yoluyla
beyne ileten dilde bulunan 10 bin
tomurcuğun her birinde 50 hücre bulunuyor. Bu hücreler her 10
günde bir kendini yeniliyor.
Karaciğer kendisini 6 ayda yeniliyor
Yağ, protein, şeker ve kan yapımı
için gerekli olan maddeleri depolayan karaciğer vücudun en güçlü
organlarından biri. İngiltere Karaciğer Vakfı tarafından yapılan açık-

Gözler yenilenmiyor
Gözler, kornea tabakası dışında
kendini yenileme özelliğine sahip
değil. Zaman geçip yaş ilerledikçe
gözleriniz de sizinle birlikte yaşlanıyor. Aynı şekilde beyin hücreleri de
kendini yenileyemiyor ve yaşlanıyor.
Hangi Saatlerde Hangi
Organlarımız Yenileniyor?
Yaşam şeklimizi de bu saatlere
göre düzenlediğimiz takdirde bu
yenilenmeye katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin akşam saat 11 de
uyumazsak, saat 11 de kendini
yenilemeye başlayan safra kesesi bu görevini yapamaz ve ertesi
günü yeterli performansta çalışamaz. Bununla birlikte gözaltındaki
torbalar ve şişkinlikler safra kesesinde çamur veya taş olduğunun
bir belirtisi olabilir. Bunun için en az
haftada 3 gece saat 11 de uyumamız gereklidir.
İşte organlar ve saatleri:
23 – 01 arası: Safra Kesesi
01 – 03 arası: Karaciğer
03 – 05 arası: Akciğer
05 – 07 arası: Kalın bağırsak
07 – 09 arası: Mide
09 – 11 arası: Dalak, Pankreas
11 -13 arası: Kalp
13 -15 arası: İnce bağırsak
15 -17 arası: Mesane
17 -19 arası: Böbrek
19 -21 arası: Kalp Kası
21 – 23 arası: Bedenin Isıtılması

olan, beni diğer arkadaşlarına nazaran daha fazla yoran bir öğrencim
ziyarete geldi. İnşaatta çalıştığını,
zorlandığını, keşke ders çalışması
gereken zamanda çalışsaydıları
konuştuk ve açık liseye nasıl kayıt
yaptıracağını araştırdık vs.. Fırsat
bu fırsat diye düşünerek, ‘Hadi
zamanın varsa benimle derse gel.’
dedim.
Aldım mezun öğrenciyi yanıma
sadece yaşadıklarını konuşsa yeter
diye düşünerek kazanımları kafamdan geçirerek. Sınıftan içeri girdim
sınıfı öğrenciye bıraktım. İlk cümle
“Ben bir matematik adamı değilim”.
Yok yok ben bunu istemiyordum,
öğrencilerle pişmanlıklarını konuş

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

M

ezun ettiğim öğrenciler
zaman zaman ziyaretime gelirler. Onları
gördüğümde hüzün
sevinç bir arada yaşarım. Malum
yaş ilerliyor (her geçen gün öğrenciler daha zor hale geliyor) bunun
verdiği hüzün, hocam seneye
doktor olacağım diyenin yaşattığı
sevinç. Ben bu duyguları yaşarken
bazı öğrencilerim de pişmanlıklarını
dile getirir. Hatadan ders çıkarmış
keşke o dönemlerde sizi daha iyi
dinleseydik, bugün bu durumda olmazdık diyerek. Ben de bu pişmanlık yaşayan öğrencilerimi zaman
buldukça fırsata çeviriyorum ve
benimle birlikte derse gelmelerini
istiyor, öğrencilerimle (kardeşleriyle) sohbet etmelerini sağlıyorum. .
Öğrenciliğinde derslere karşı ilgisiz
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sına neden olan alkol ve sigara gibi
zararlılardan mutlaka uzaklaşın.
2. Protein açısından zengin besinler yarar sağlıyor. Düzenli kahvaltı
yapmak da zihinsel performansı artırıyor; gazlı içecekler tam tersi etki
yapıyor. Haftada bir gün mutlaka
yağlı balık tüketin. Beyninizin %60’ı
yağdan oluşur. Omega-3 yağlı
balıklarda bol bulunur ve beynin
doğru çalışmasında önemli katkıları
bulunmaktadır.
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malı, ders çalışmaları gerekliliğini
yaşadıklarından çıkarmalıydı. Ama o
bu konulara hiç girmeden matematik adamı değilim diyerek girdi
konuya ve ekledi, ‘Matematik adamı
olmayışımın nedeni sayısal zekamın
düşük olması.

24

Sayısal zekamın düşük olmasının
nedeni ise ellerimi kenetlediğimde
sağ başparmağımın sol başparmağımın üzerinde olmaması. Bu da
sözel zekamın olduğunun göstergesi!’ dedi. Ben şoktayım, öğrencilere baktım ellerini kenetliyor,
hangisi sağ eldi diye yanındakine
soran var. Bazı öğrenciler ‘Şimdi anladım neden zayıf aldığımı’
diyerek homurdanıyor. Benim plan
bozulmasıyla beraber aylardır bu
öğrencilere verdiğim emek boşa
gidecekken dedim herkes eline
kalem alsın, ‘Matematik denince
aklınıza geleni yazın bir de matematiğin resmini çizin..’ kaybettiğim
öğrencilerimi geri kazanmaya başlamıştım ve malum soruyu sordum
onlara. ‘ Zeka mı sizi kontrol etmeli
yoksa siz mi zekayı kontrol etmelisiniz? ’
Zeka; insanın düşünme, yürütme,
objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı olarak tanımlanır
ve zihnin öğrenme, öğrenilenden
yararlanabilme, yeni durumlara
uyum sağlayabilme ve çözüm
yolları bulabilme yeteneği olarak
da nitelendirilir. Bu tanımdan yola
çıkarak zeki insan; öğrendiğini
kullanabilen ve yeni olaylara çözüm
getirebilen kişidir.
2011 de yapılan bir araştırmada in-

san zekasının %50 sinin genetik,
%50 sinin çevresel olduğu kanıtlanmıştı. Yani bir insanın zeki olması
için sadece anne ve babasının
zeki olması yeterli değil. Çevresel
uyarıcılar aracılığı ile zekanın geri
kalan %50 lik kısmının geliştirilmesi
gereklidir.
Zekanın en hızlı geliştiği dönem,
insanların doğup dünyaya yeni
tanıyan gözle baktığı çocukluktur.
İnsanlar çocuk yaştayken her gün
zekalarını zorlayan yeni bir durumla karşılaşır ve beynini organize
ederek sürekli yeni duruma adapte
olmaya çalışır. Bu durum dünyayı
yeterince tanıdığını düşünene kadar devam eder. Artık her şey rutin
hale gelir ve zekanın gelişme hızı
da yavaşlar. Çünkü zekanın gelişmesini tetikleyen durum yoktur ya
da ihtiyaç kalmamıştır.
Zeka seviyenizi sürekli artırmak ve
kendinizi şaşırtacak düzeyde geliştirmek aslında mümkün. Bu araştırma hepimizin bildiği bir dergide yer
aldı. (BİLİM TEKNİK)
Aşağıdaki listedeki davranışları gerçekleştirmeniz ve
gelecekte de bu davranışlara devam etmeniz kısa zamanda
daha iyi işleyen
bir beyine sahip
olmanızı sağlar
hiç şüphesiz.
1. Vücutta yıkıma
(katabolizma) sebep olan ve yıkım
sürecinin olması
gereken zamandan
daha erken başlama-

3. Egzersiz ve spor yapmayan
kişilerde beyin içi kan dolaşımı
yavaşlamaktadır. Bu durum insanların küçük bir tetikleyiciden aşırı
etkilenmesine sebep olmakta ve
kolay depresyona giren yapılar
oluşmasına neden olmaktadır. Bu
durum düzenli egzersizle kan dolaşımını artırarak düzeltilebilmektedir
ve zeka düzeyinde doğal olarak
fark edilir gelişmeleri beraberinde
getirdiği kanıtlanmıştır.
4.Sizi üzen filmleri(dram, korku,
şiddet), müzikleri(arabesk, ağıt) terk
edin. Bu tür davranışlarda bulunmanız sizin dünyadaki renkleri daha
az fark etmenize, negatif yönlerinize odaklanmanıza neden olacaktır. Örneğin Türkiye’deki dizi ve
filmlerin genellikle dram ve şiddet
içeriyor olması bir düşük zeka göstergesidir. Bir komedi filmi yapmak
çok zordur, çünkü insanları güldürmek zor bir iştir fakat insanları
ağlatmak çok basittir, zeka gerektirmez. Sonuç olarak zeka dolu bir
komedi
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6. Çevrenizdeki insanları kendin
kalıplarınıza sokmaya çalısırsanız
. Bu davranış sizin zeka düzeyinizi
ve onların zeka düzeylerini düşürecektir. Çevrenizdeki insanları kendi
kalıplarınıza sokmaya çalışırsanız
onlar sınırlarını aşmayan, yaratıcılıkları öldürülmüş birer beden halini
alırlar ve bu onlardan daha fazla
sıkılmanıza sebep olur. Çevrenizdeki insanların beyinlerini özgür
bırakırsanız sizi şaşırtmaya devam
edecekler ve zekanızın gelişmesine
faydalı olacaklardır. Aynı zamanda
sıkıcı olmayacaklardır.
7. Eğer bir seyahat/gezi planınız
varsa ve seçenekleriniz arasında
daha önce gittiğiniz bir yer ya da
gitmediğiniz bir yer varsa gitmediğiniz yeri tercih edin. Sonucu kötü
olsa ya da beklediğiniz gibi olmasa
bile yeni bir yaşantı edinmiş, beyninizin hücreleri arasında düşünemeyeceğiniz kadar yeni bağ kurmuş
olursunuz.

9. Mutlaka bedeninizi kullanmanızı
gerektirecek hafif bir spor dalı ile
ilgilenin. Tenis, basketbol, masa
tenisi, yüzme, hafif koşu, voleybol… Gibi fakat futbol, dövüş (boks,
taekwando…), sürat koşusu… Gibi
bedeni aşırı zorlayan sporlar profesyonel olarak yapılmalıdır tercih
etmeyiniz.
10. Özellikle Mozart dinlemenin matematiksel zekâyı artırdığı
ve müzik derslerinin, çocukların
IQ’’sunu yükselttiği belirlendi.
Ancak pop müziğin böyle bir etkisi
görülmedi.
11. Bir yerde beklemekten sıkıldıysanız kağıt kullanmadan sayılarla
oynayın. Kafanızdan bir sayı düzeni
tutturun ve düzenli işlemlerle nereye kadar gidebileceğinizi izleyin.
Bir süre sonra beklemediğiniz kadar
ileri işlemlere daha rahat gittiğinizi
fark edeceksiniz.

12. Satranç oynayın. Satranç, karar
verme becerinizi geliştirecek ve risk
alırken bilinçli davranmanızı sağlayacaktır. Önünüze çıkan fırsatları görmenize olumlu yönde etki
edecektir.
13. Yazı yazın. Uzun yazılar yazarsanız ifade yeteneğinizin geliştiğini,
derdinizi anlatmada daha başarılı
olduğunuzu göreceksiniz. Eğer
sürekli yazmaya devam ederseniz
sadece eski yazılarınıza bakarak
ne kadar geliştiğinizi görebilirsiniz.
Çünkü eski yazılarınızdaki ifade
bozuklukları gözünüze daha net
çarpacaktır. “Bunu ben mi yazmışım?” gibi durumlarla oldukça
fazla karşılaşmanız mümkün. Bu
sizin gelişmekte olduğunuzun net
göstergesidir.
14. Beyninizi sürekli kullanın. Örneğin bir alışveriş listesini kağıda
yazmak yerine ezberleyin, “işleyen
demir ışıldar” atasözü beyin için
oldukça geçerlidir.
15. Klasik IQ testlerinden geçip
“ben zeki değilim” şeklinde düşünmeyin. Çünkü bu test sadece sizin
sayısal yeteneğinizi ölçer. Daha iyi
bir zeka tahlil sitemini kendinizde
deneyin ve kendinize olan güveninizi artırın.
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5.Mimiklerinizi daha fazla kullanın.
Örneğin, işaret ya da bir durumu
anlatma için kullanılan bir “göz
kırpma” hareketi karşınızdakine ve
kendinize “güven” verir ve zekanızın
aktif olduğunun kendiniz tarafından
fark edilmesini sağlar.

8. Eğer kiloluysanız fazla kilonuzdan yavaş bir şekilde kurtulun ve
yemek için yaşamayın, yaşamak
için yemek yiyin. Fazla kilolu
olmak genellikle özgüveni sarsar
ve depresif bir hal almaya iter. Bu
durumda zihniniz düşünmek için
boş değildir, sürekli rahatsız eden
bir uyaran var demektir.
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filmi izlemek doğal olarak zekanızı
artıracaktır.
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YAZDILAR
KAZANDILAR
Çekmeköy Belediyesi’nin 2010 yılından itibaren
düzenlediği “Okul Günlüğü Projesi” binlerce
öğrenciye birbirinden renkli ödüller kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl Çekmeköy’de 21
devlet okulunun 3. Sınıf öğrencilerine günlüklerin dağıtımıyla gerçekleşen projenin final
programı Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Final Programına Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel,
çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Okul günlüğü projesiyle öğrencilerin disiplinli çalışmasını ve yazı yazabilme yeteneğinin artması amaçlanıyor. Her yıl yaklaşık
5 bin üçüncü sınıf öğrencisinin ‘günlük
tutma’ alışkanlığı kazanmasını sağlamayı
amaçlanan projeyle öğrencilerin edebiyata, şiire, resme kabiliyetlerinin keşfedilmesi
amaçlanıyor.
Projede dereceye giren 105 öğrenciye
toplamda 21 adet laptop, 21 adet tablet,
21 adet fotoğraf makinesi, 21 adet kol
saati, 21 mp3 çalar hediye edildi. Öğrencilere hediyelerini Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin
Yüksel verdi.
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Serhat Tigrel’i tanıyabilir
miyiz?
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Esit Elektronik’in kuruluş
ve gelişim hikayesinden
bahseder misiniz?
Esit hangi ürünlerle
hizmet üretmekte?

kiye’de sanayiyle ilgili yapılamayan
ürünlerin imalatını gerçekleştirip
üreticileri rahatlatmaktı. Elektronik
kantar üretimi sadece Amerika,
Almanya, Japonya gibi ülkeler gerçekleştiriyordu ve bizim için cazip
bir pazardı. Tabii şirket kurulduktan
8-10 yıl kadar sonra Çekmeköy’de
fabrika kurarak üretime başlayabildik. Fabrikamızın bulunduğu alanda
hiçbir ev ve iş yeri bulunmuyordu.
Çekmeköy’ün gelişimiyle birlikte
şehrin ortasında kaldık diyebilirim.
Ağır üretim işlerimizi Hendek’teki
diğer fabrikamıza taşımış durumdayız, burası daha çok ticari faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan. Fakat
gururla söyleyebilirim ki fabrika
alanındaki yeşilliği ve yeşilliğin içinde yaşayan yaklaşık 100 tavşanımızı
hala korumaktayız. Esit yaklaşık
300 personeliyle birlikte; imalat sanayi ve fabrikaların her türlü tartma
işini yapar. Hareketli-hareketsiz tüm
ağırlık ölçme işini yapmaktayız.

1980 yılında kardeşimle birlikte Esit
Elektronik’i kurduk. Amacımız; Tür-

Türkiye ve dünya çapında
sektörel bazda kendinizi

1954 Diyarbakır doğumluyum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum, birkaç yıl resmi kurumlarda
memur olarak görev aldım. Fakat
çalışmakla ilgili ideallerim farklıydı. elektronik alanına da merakım
sebebiyle 1980 yılında kardeşimle
birlikte Esit Elektronik firmasını
kurduk. İş hayatının dışında da oldukça sosyal biriyim; Çekmeköy İş
Adamları Derneği, Trakus - Tramem
- Trakel Topluluklarına, Bodrum
Açık Deniz Yat Klübü’ne üyeliğim
bulunmakta ve aynı zamanda
fotoğraf çekmeyi çok severim.
Evliyim, iki çocuk babasıyım.

nerede görüyorsunuz?
Tartışmasız Türkiye’de sektörün
lideri konumundayız. Dünya çapında baktığımızda hızla gelişen ve
yenilenen bir kürenin içerisindeyiz.
Bu global kürede Esit Elektronik
olarak ilk 10’un içinde yer aldığımızı söyleyebilirim. Listenin başında
Amerika, Çin, Avrupa gelmektedir
bu liste Türkiye yani Esit Elektronik
olarak devam etmektedir.

Esit, faaliyet süreci
boyunca sosyal
sorumluluk projesi
gerçekleştirdi mi?
Kuşlarla ilgili Trakus, memelilerle
ilgili Tramem, kelebeklerle ilgili
Trakel topluluklarını kurduk. Tüm
bu canlılarla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi bu platformda bulmak
mümkün. Profesörler, gönüllüler
ve amatörlerden oluşan büyük bir
topluluğuz. Ve üyelerimiz sayesinde topluluğumuza inanılmaz bilgi
akışı sağlanmaktadır. Türkiye’de
kuşların-kelebeklerin sayısı ve tür
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Dürüstlük ve şeffaflık başarının
anahtarıdır. Bir de yapmak istediğiniz işle ilgili iyi bir analiz ortaya çıkarmanız gerek. Bu konuda çalışma
yapan kimler var, ne yapılmış, neler
yapılabilir, Türkiye ve dünyada bu
çalışma ne durumda bilmek gerek.
Ama etraftan kopuk, dünyanın
attığı adımları yakalayamayan biri
olursanız maalesef başarıya ulaşamazsınız.

Hayattaki öncelikleriniz
nelerdir? Ve bu önceliklere göre zamanınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Önceliğim dürüstlük ve şeffaflıktır.
Hayatım; net olmak, doğruyu söylemek ve doğru davranmak üzere
kurulu. Bu durum aile hayatım, çev-

rem ve yaptığım işi de kapsamaktadır. En çok zamanımı alan muhakkak ki Esit Elektronik’tir. Yönetimde
olmak, yeni hedefler belirlemek ve
takibini sağlamak günümün nerdeyse tamamını almaktadır. Kalan
vaktimi sosyal sorumluluk projelerine ayırmaya çalışmaktayım.
Tüm bu süreç içerisinde aileme ve kendime de elimden
geldiğince vakit ayırmaya
çaba göstermekteyim.

İş kurmak ve kurulan
işte büyük başarılar
elde etmek çok zor
olsa gerek. Nasıl
başardınız?
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lerini biz belirliyoruz. Herhangi bir
kuş türü ne yapar, ne yer, nerede-ne zaman görülmüş gibi tüm
bilgiler yer almaktadır. Konuyla ilgili
üniversiteler dahil olmak üzere bilgi
sahibi olmak isteyen herkes bizim
platformumuzdan bilgi almaktadır.
Esit Elektronik de bu platformun
sponsorluğunu yapmaktadır.

Bayramlar herkesin bir bütün olarak
mutlu olmayı hak ettiği zaman
dilimleridir, iyi değerlendirilmesi gerekir. Esit Elektronik ve Serhat Tigrel
olarak Çekmeköy2023 aracılığıyla
herkesin Ramazan Bayramını kutlar,
sağlık, afiyet ve esenlik dilerim…
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Çekmeköy2023
okuyucularına bayram
mesajınız nedir?
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HABERLER
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Çekmeköy Belediyesi
ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nce
düzenlenen ‘Okullar ve
Şehirler’ programında 40
okul 40 şehri anlattı…
ekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ‘Okullar ve Şehirler’ programı
Doğa Park’ta gerçekleşti. Programa
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş, İlçe Garnizon Komutanı Hasan
Kaymaz, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Şenol Çetin, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

HABERLER

Öğrencilerin araştırmaları sonucunda
öğrendiklerini uyguladıkları programda; şehirlerin
ünlü yemekleri, şehirlerle özdeşleşmiş meslekler,
konserler ve folklor gösterileri hepsi bir arada
tanıtıldı.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
“Çekmeköy Türkiye’mizin özeti bir yer. Ülkemizin
sıkıntılı yerlerinde görev yapan kardeşlerimize
başarılar diliyor aziz şehitlerimizi minnetle
anıyoruz. Çekmeköy’ümüz bilim sanat ve eğitimle
ilgili yapılan açılımlarla marka değeri artıyor,
ilçemizle gurur duyuyorum, “ dedi.
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Başkan Ahmet Poyraz, gençlere seslenerek ; “
Eğitimciler gençler, Çekmeköy eğitimle
alakalı üzerine düşeni yapmaya devam
ediyor,” dedi ve şöyle devam etti: “
Daha dün Nobel ödüllü bilim insanımız,
gençlerimizin projelerini kendi elleri ile
ödüllendirdi. 5100 öğrenci katılımının
olduğu turnuvada 1000 öğrencimizi
ödüllendirdik. Bugün de kültür, sanat
etkinliklerini açıyoruz. Herkes seçtiği
yöreyi anlatacak. Projede emeği geçenlere
teşekkür ediyorum. Belediyenin asli işleri
durabilir ama bir yerde eğitim söz konusu
ise ve bir genç o eğitimi talep ediyorsa
birinci önceliğimiz o olur.”
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Selamlama konuşması yapan
Çekmeköy Garnizon Komutanı
Hasan Kaymaz “Güneydoğu’da
ikinci Çanakkale’yi, kurtuluş savaşını
yaşıyoruz. Şu anda askerlerimiz
nöbet tutuyorlar, anneler yavrularını
gönderiyor şehit oluyorlar. Onların
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dimağlarımızdan çıkmasını
istemiyorum. Hassas olunmasını
istiyorum. Herkes ülkeye bir şeyler
katıyor ama bu anne babalar
ülkemiz için en değerli varlıklarını
veriyor. Burada da bir nesil var
gözleri pırıl pırıl, içlerindeki

hazineler gurur verici. Ülkemizi
ileri taşımak için çok önemli;
ölmeyeceğiz öldürmeyeceğiz hep
beraber yaşamasını öğreneceğiz,”
dedi.

İlk Bilgisayar
Bilgisayar matematik işlemlerinin
çözümlenmesine olan ihtiyaç
sayesinde icat edilmiştir. M.Ö. 1000
yıllarında Çinliler tarafından hesap
işlemleri için kullanılan aygıtlar
(abacus) ilk bilgisayarlar olarak
kabul edilmiştir. Günümüzde sayı
saymayı öğretmek için kullanılan

teller üzerine dizili boncuklar buna
örnektir. 1642’de Pascalline’nın icat
ettiği hesap makinesi bilgisayar icadına giden yolda önemli bir adım
sayılır. 1830’da Charles Babbage
hesap işlemlerinin yanı sıra birçok
işlemi de yapabilecek bir makine
icat etmeyi planladı. Babbage antic
makinede mantıksal işlem birimi,
very depolama birimi, giriş çıkış

üniteleri kullanmayı hedefledi ve
bu mantık günümüz bilgisayarların
temel prensibini oluşturdu. Bilgisayar icadının tarihten günümüze
yaşadığı evreler;

Birinci Kuşak (Vakum Tüplü)
Bilgisayarlar (1946-1959)
İlk programlama dili makine dilinde
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Bilgisayar her yerde; iş yerinde, evde, cebimizde, masamızın, hatta dizimizin üstünde…
Kimilerine bağımlılık kimilerine mecburiyet ve hayatı yakalama mücadelesi…
İnsanoğlunun parçası haline gelen bilgisayar teknolojisi; kim tarafından, nasıl bulundu
ve hangi aşamalardan geçti?
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BİLGİSAYARIN İCADI
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BİLGİSAYARIN İCADI

yazılmaya başlandı ve bilgiler bellekte saklanıyordu.
Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır:

1.Bilgisayarlarda işlemci olarak çok
büyük vakum tüpleri kullanılmıştır.

2.Bilgisayar çok fazla elektrik
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enerjisi harcardı
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3.Çevreye fazla ısı yaydıkları da
biliniyor.

4.Veri programlarını ana
belleklerinde muhafaza edilirdi.

5.Saklama aracı olarak manyetik
teyp kullanılırdı.
6.Programlar fazla detay istediği
için makine dilinde yazılırdı.

İkinci Kuşak (Transistörlü)
Bilgisayarlar (1959-1964)
İlk dönemde kullanılan Vakum
Tüplü bilgisayarlara ek olarak transistörler kullanılmaya başlandı. Ve

transistörler sayesinde daha hızlı ve
daha az elektrik harcayan bilgisayarlar icat edilmiş oldu.
Bu bilgisayarların temel özellikleri
şunlardır:

1.İşlemci olarak vakum tüpleri
kullanılır.
2.Ortalama 10.000 transistör
çalışır.

3.Enerji tüketim maliyeti azalmıştır.
4.Bilgisayarlar çevreye daha az ısı
yaymaya başlamıştır.

5.Transistörler tablolar üzerine el
ile monte edilirdi.

Üçüncü Kuşak (Entegre
Devreli) Bilgisayarlar (19641970)
Transistörler bir araya getirilerek
Entegre Devreler yapıldı. İlk Merkezi İşlem birimi CPU(bilgisayarın çalışmasını düzenleyen ve programlar

daki tüm komutları tek tek işleyen
birim) yapıldı.
Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır:

1.İşlemci olarak entegre devreler
kullanılmaya başlanmış oldu.
2.Düşük maliyet ile yüksek
güvenirlik sağlanmış oldu.

3.Manyetik diskler kullanılmaya
başladı.

4.Program ve veriler ihtiyaç
duyulduğu sürece saklama
kapasitesi sağlanmış oldu.
Dördüncü Kuşak
(Mikroişlemcili) Bilgisayarlar
(1970-?)
İşlem ve kontrol panellerinin tümü-

BİLGİSAYARIN İCADI

küçülerek kullanışlı ve taşınabilir
hale geldi.

2.Daha fazla bilgi ve
program saklaya bilmek için
disk ve CD’ler kullanılıyordu.

3.Yapay zekâ kavramı hayata
geçirilmiş ve geliştirmeye
devam edilmiştir.
nün bir arada toplanmasını sağlayan chipler geliştirildi.
Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır:

4.Bilgisayarlarla iletişim
sağlanması için ağlar oluşturulmaya
başlanmıştır.

5.Bilgisayarlar fiziksel olarak

1.Üretkenliğin düşük olduğu
alanlarda, üretkenliği arttırmak
amacıyla pratik metotlar geliştirmek
2.Kalkınmada ve gelişmede,
uluslararası dayanışmaya katkıda
bulunmak

3.Enerji ve kaynak tasarrufunda
bulunmak

4.Toplumun sorunlarına pratik
çareler bularak, toplumsal huzur ve
güvenin sağlanması amaçlanmıştır.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

1.Mikroişlemcilerle daha kısa
sürede hızlı ve fazla işlemler
yapılmaya başladı.

Yapay zeka yapma yönünde çalışmalara hala devam edilip bilgisayar
teknolojisine yenilik katma çabası
sürmektedir. Bilgisayar teknolojisinde yeni bir araştırma konusu olan
yapay zekâ “kendi kendini denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla
tam bir uyum içerisinde olabilen
zeki makineler yapmak” şeklinde
tarif edilmektedir. Bu alanda yapılan
çalışmalar henüz istenilen düzeyde
değildir. Bu kuşaktaki bilgisayarlardan beklenen hedefler şunlardır:
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Beşinci Kuşak (Yapay Zekalı)
Bilgisayarlar (1990-?)
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Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi’nin
2015- 2016 Eğitim Öğretim yılı
kapanış töreni Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Ömerli Görsel Sanatlar
Merkezi’nde yapıldı. Törene Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
Çekmeköy Halk Eğitim Müdürü
Mustafa Kemal Toplaoğlu, Garnizon Komutanı Hasan Kaymaz, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.
Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi’nde
Reşadiye, Ömerli, Koçullu, Hüseyinli ve Reşadiye Mahalleleri’nde
eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünlerin sergilendiği

kapanış programında,
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz alanı
dolaşarak kursiyerlerden bilgi aldı.
Programda Muaythai savunma
sporu gösterisi, minik öğrenicilerden oluşan koro ve Gaziantep
yöresine ait folklor gösterisi izleyenlerden tam not aldı.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız “ Programda emeği
geçen ve bu güzelliklere talip olan
herkese teşekkür ediyorum. Tüm
programlarda bizlerden desteğini
esirgemeyen Başkanımız Ahmet
Poyraz’a ayrıca teşekkür ediyorum,”
dedi.
Başkan Poyraz’dan Ömerli Görsel
Sanatlar Merkezi Müjdesi

Katılımcılara seslenen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
şöyle dedi: “ İlim öğrenmenin yaşı
yoktur. Bu tablo bunun göstergesi.
On binin üzerinde vatandaşımız
burada eğitim aldı. Bu eğitimlerin
devamı için gayret göstereceğiz.
Belediye olarak eğitim bizim
olmazsa olmazımızdır. Bugün
burada bunun örneğini canlı olarak
görüyoruz. Kursiyerlerimiz ve
öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.
Belediye olarak Ömerli Görsel
Sanatlar Merkezi ve alanı yenileyeceğiz. Burada kültür sanat ve spor
aktivitelerinin gerçekleşeceği yeni
tesis inşa edeceğiz inşallah.”

HABERLER

Öte yandan tatbikat sonrası ekipte
bulunan bir kişi, belediye binasının
çatısından iple inerek gösteri yaptı.
İple inen kurtarma personeli bu
sırada Türk Bayrağı açınca tatbikatı
izleyenlerden büyük alkış aldı. Çekmeköy Belediye Başkanı arama kurtarma eğitimlerini başarıyla bitiren
ekibe katılım belgelerini takdim etti.
Tatbikat öncesi konuşan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Her alanda olduğu gibi bu noktada
da şehrimizde bize ihtiyaç duyulan
her yerde olma adına önemli bir
çalışmayı gerçekleştirdik. Bu personelin tamamının Çekmeköy Belediyesinde çalışan kardeşlerimizden
olması ayrı bir güzellik. Çünkü ihtiyaç olduğu zaman bir yerden gidip

ekip getirmenin zorluğunu yaşamadan kendi içimizde kendi ekibimiz
olması gerçekten sevindirici. Çünkü
nerede bir sıkıntı varsa nerede bir
acı varsa bir kaza varsa mutlaka onların yanında olmamız adına gerekli
bir çalışmaydı. Bu çalışmada emeği
geçen değerli müdürlerime, başkan
yardımcılarıma ve kardeşlerime çok
teşekkür ediyorum, ” dedi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne
bağlı olarak hizmet veren ÇEKUT’un kuruluş hikayesini anlatan Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Epli, gönüllü
olarak ekibe katılan ve kısa sürede
uluslararası standartlarda bir ekibe
dönüşen personellere teşekkür etti.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Çekmeköy Belediyesi personeli tarafından kurulan Çekmeköy Arama
Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) deprem
tatbikatı yaptı. Belediye binasında
gerçekleşen tatbikatta nefes kesen
sahneler yaşandı. Tatbikatı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Belediye Başkan Yardımcıları,
birim müdürleri, mahalle muhtarları
ve Çekmeköy Belediyesi Personelleri de izledi.
Tatbikat esnasında Çekmeköy
Arama Kurtarma ekibi enkaz altında
kalan bir vatandaşa nasıl müdahale
edileceğini gösterdi. Araçta mahsur kalan bir vatandaş ise ekiplerin
başarılı çalışmasıyla sıkıştığı yerden
çıkarıldı.
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ÇEKUT’TAN
NEFES KESEN
TATBİKAT!
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KAKAONUN ŞAŞIRTAN
8 FAYDASI

S

adece kokusuyla bile mutluluk hormonunu harekete
geçirmesiyle dikkat çeken
kakao, kalp hastalıkları ve
kanserle mücadele etmesi gibi
birçok faydası olduğu iddia ediliyor.
Harvard Tıp Akademisi uzmanları,
kakaonun yüksek tansiyonu düşürdüğüne dair bulgular elde ettiğini
ve herkesin abartmadan mutlaka
tüketmesi gerektiğini savunuyor.
İşte kadınların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan endorfini, çikolatanın içinde yer alan kakaonun
salgılattığının altını çizen uzmanlara
göre kakaonun 8 faydası.

- Kakao güçlü bir antioksidandır,
hücre yenileyici özelliği ile kimi bağışık sistemi hastalıkları tedavisinde
kullanılır.
- Kakaonun mutlulukla bir ilgisi var!
Bir fincan kakao stresi azaltmak için
yeterlidir.
- Kalsiyum içerdiği için çocuklarda
kemik gelişimine, yetişkinlerde ise
kemiklerin güçlenmesine katkıda
bulunuyor.
- Kakao demir ve çinko eksikliğine
karşı yardımcıdır. Az bilinir ama

kakao aynı zamanda idrar söktürücüdür.
- Tuzun böbreklerde emilimine
engel olarak idrarla attırdığı için
böbrek hastaları için yararlıdır.
- Damar tıkanıklığını engeller.
- Tıpkı kahve gibi uyarıcıdır, çalışırken zinde kalmak için tercih
edebilirsiniz.
- Kakaonun yağı güneşin zararlı
ışınlarından cildi korur, cilt çatlaklarını hafifletir.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
(TÜHİD) tarafından bu yıl 15.’si
düzenlenen Altın Pusula Türkiye
Halkla İlişkiler Ödülleri yarışmasının
sonuçları, 30 Mayıs 2016 Pazartesi
gecesi Raffles İstanbul’da yapılan
törenle açıklandı. Gecede Kamu
Kuruluşları kategorisinde Çekmeköy Belediyesi Şeffaf Mutfak
projesinin iletişim stratejisi ödüle
layık görüldü.
Ödülü, Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Şeffaf Mutfak Projesi Genel Koordinatörü ve Başkan

Yardımcısı Şenol Çetin, Başkan
Yardımcısı Latif Coşar, proje ekibi,
proje ortağı Sealed Air ve proje
çıkış döneminin iletişim sponsoru
Balparmak yetkilileri birlikte aldı.
Şeffaf Mutfak Projesi’nin “İki
elma arasındaki farkı görebiliyor
musunuz?” görselleriyle başlayan
projede izlenen iletişim stratejisinin getirdiği ödül sonrası konuşan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Bir sabah kalktığımızda her
yer 2 tane kırmızı elma ile süslenmişti ve aralarındaki fark soruluyor-

du. Gün içinde belediyeye gelenlerin, beni özel telefonumdan
arayıp aradaki farkı soranların sayısı
arttıkça, bu projede beklentimizin üzerinde bir başarı elde edeceğimizi hissetmiştik. Vatandaşların
bu derece ilgisini çeken projeye
işletmelerin de katılımı çok oldu.
Hafta sonu bu projemizi Şeffaf
Mutfak Güvenli Gıda Festivali ile
taçlandırdık. Belediyemizin vizyonu
genişletecek bu ödülü bize layık
gören seçici kurula çok teşekkür
ediyorum,” dedi.
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Çekmeköy
Belediyesi’nin Şeffaf
Mutfak Sağlıklı ve
Güvenilir İşletmeler
projesi, iletişim
stratejisi ile Türkiye’nin
iletişim Oscar’ı sayılan
Altın Pusula ödülüne
layık görüldü.

TEMMUZ 2016

ŞEFFAF MUTFAK PROJESİ’NE ALTIN PUSULA ÖDÜLÜ

39

ŞEFFAF MUTFAK PROJESİ’NE ALTIN PUSULA ÖDÜLÜ
Çekmeköy Belediyesi’nin ödül aldığı gecede diğer ödüller, Turkcell,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
Dış İşleri Bakanlığı G20 Dönem
Başkanlığı, Türk Telekom, Finansbank, Abdi İbrahim, Koç Holding,
Arkas Holding, Doğuş Holding, Eti
Gıda, Akbank, Pegasus, Toyota,
Vodafone Vakfı’na gitti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gelenekten Geleceğe Kutnu
projesinin ödülünü almaya gelen
Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı ve Eski Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin de
Çekmeköy Belediyesi’ni ödül için
tebrik etti.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Çekmeköy ilçesindeki; gıda ve
içecek üretim tesisleri, restoranlar, kafeler, cateringler, okullar,
şarküteriler ve kasaplar gibi tüm
yeme içme mekanlarının uygun
hijyen standartlarına ulaşmasını
ve gıda güvenliği koşullarına bağlı
sürdürülebilir işletmeler olmasını
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hedefleyen Şeffaf Mutfak Projesi, sonraki
süreçte proje
kapsamında daha
çok işletmeye
ulaşarak,
sertifika alan
işletme
sayısını
artırmayı
planlıyor.

TÜKENMİŞLİK

Aslında son zamanlarda oldukça çok popüler bir mesele bu...
Özellikle dizi oyuncularından dolayı
fazlasıyla duymaya başladık ancak
sadece onların değil elbette ki he-

pimizin hayatını etkileyebilecek bir
kavram ve madem bu kadar önemli
hadi gelin birlikte inceleyelim, nasıl
bir şeymiş anlayalım:
Tükenmişlik sendromunu genel
olarak fiziksel bitkinlik, aşırı ve uzun
süreli yorgunluk, çaresizlik, mutsuzluk ve umutsuzluk yaşadığımız,
hiçbir işe yaramadığımızı düşündüğümüz, bu durumları da kendimize,
içinde bulunduğumuz ortamımıza,
hayatımıza ve diğer insanlara karşı
sürekli olarak olumsuz tutumlarla yansıttığımız fiziksel, psikolojik
– zihinsel ve davranışsal belirtilerin yaşandığı bir sendrom olarak
tanımlayabiliriz.
Fiziksel Belirtiler: Kendimizi aşırı
yorgun, halsiz, enerjisiz hissetme

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

B

ittiyse devam edelim
mi? Bazen hepimiz
zaman zaman içinde
bulunduğumuz
ortamdan bunalmış, yorulmuş
ve her şeyi bırakıp çekip gitmeyi
düşünmüşüzdür, tükendiğimizi
hissetmişizdir. O nedenle az
veya çok hepimizin hayatında
olabilecek bir durum olduğu
için, bu ay sizlere de çok yabancı
gelmeyeceğini düşündüğüm bir
kavramdan bahsetmek istiyorum
‘’TÜKENMİŞLİK SENDROMU’’
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Gözlerinizi birkaç
dakika kapatın
ve bir anda her
şeyi, bütün
sorumluluklarınızı
bir kenara
bıraktığınızı ve
huzurlu hissettiğiniz
bir yerde
olduğunuzu hayal
edin…
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miz, sıklıkla başımızın ağrıması, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi mide
problemleri yaşamamız, iştahımızda artma veya azalma olması, aşırı
uyumamız veya uykusuzluk çekmemiz, vücudumuzda sürekli ağrı
ve kırgınlık hissetmemiz.

ma ihtimalimiz daha da
olağanlaşır ve artar.
Tükenmişliğe yol açan
bazı faktörler vardır ve
bu faktörleri aşağıda
verdiğimiz şekilde
tanımlayabiliriz:

Psikolojik - Zihinsel Belirtiler: Olaylara aşırı tepkiler vermemiz, çok
çabuk sinirlenmemiz, duygusal açıdan çöküntü yaşamamız, kendimizi
değersiz, mutsuz ve sürekli yetersiz
görmemiz, etrafımızdaki olaylara ve
insanlara karşı toleransımızın azalması, dikkatimizi toplamada güçlük
çekmemiz, bilişsel becerilerimizde
düşüş yaşamamız.

İçinde Bulunduğumuz Ortamdan
Kaynaklanan Faktörler: İşimizden dolayı
kendimize çok fazla
zaman ayıramamamız,
çok fazla iş yükümüzün
olması, yaptığımız işlerden dolayı takdir – değer
görmememiz, sosyal destek
alamamamız, sürekli rekabetin
olduğu, eşitliğin olmadığı ve/veya
baskı gördüğümüz bir ortamda yaşıyor olmamız ve/veya çalışmamız.

Davranışsal Belirtiler: Yapmamız
gereken işleri sürekli ertelememiz
veya sürüncemede bırakmamız,
işimizi yaparken sıklıkla hatalar
yapmamız, sürekli işimiz dışındaki
şeylerle ilgilenme ihtiyacı hissetmemiz, etrafımızdaki insanlarla
olan ilişkilerimizde gerginlikler ve
tartışmalar yaşamamız.
Tükenmişlik yaşamamızın en
önemli nedeni, hayat beklentilerimizin içinde bulunduğumuz
durumla uyumsuzluk arz etmesidir.
Beklentilerimiz çok yüksekse veya
gerçekçi değilse tükenmişlik yaşa-

Kendimizden Kaynaklanan Faktörler: Yukarıda da yazıldığı gibi
beklentilerin yüksek olması veya
gerçekçi olmaması, psikolojik
problemler yaşamamız, kendi hakkımızda olumsuz değerlendirmeler
yapmamız, spor yapmamamız,
sosyal aktivitelerimizin sınırlı olması,
herhangi bir madde kullanmamız,
ailemize ve sevdiklerimize yeterince zaman ayıramamamız.

İyi de bu durumla nasıl
başedebiliriz?
• Öncelikle inancımızı ve gücümüzü her zaman elimizde tutmaya
çalışmalıyız.
• Olaylara karşı bakış açılarımızı ve
düşünce yapımızı yeniden gözden
geçirmeliyiz.
•Kimseyi memnun etmek zorunda

•Kimse de bizi bizim istediğimiz
gibi sevmek zorunda değil.
•Yeni bir işe başlayacağımız zaman
yapacağımız işin yapısını, özelliklerini, zorluk derecesini varsa risklerini
önceden araştırabiliriz.
•Yaşadığımız duyguları, hissettiklerimizi mutlaka yakın gördüğümüz
kişilerle paylaşmalıyız kesinlikle
içimize atmamalıyız.
•Yapacağımız işin sorumluluklarını
araştırıp bizim bu sorumluluğu alıp
alamayacağımızı bununla birlikte
sınırlarımızı - sınırlılıklarımızı da ortaya koyup kendi içimizde ve ailemizle – sevdiklerimizle değerlendir-

meliyiz; kaldıramayacağımız işlerin
altına girmekten kaçınmalıyız.

şeyler öğrenme ve sosyalleşme
imkanı sağlayabilir.

•Hayatımız sadece yapmamız
gereken işlerden ibaret değildir.
Ailemize ve sevdiklerimize zaman
ayırmayı ihmal etmememiz gerekmektedir. Bu hem onlar için hem
de bizler için ruhsal olarak rahatlama ve doyum sağlayacaktır.

•İmkanımız doğrultusunda tatil yapmaya özen göstermeliyiz. Bu tatil
hafta sonu veya yaz tatili olabilir.

•Diğer yandan hayatımızdan sporu
hiçbir şekilde çıkarmamalıyız. Spora
zaman mı var dediğinizi duyar
gibiyim. Yakın yerlere arabayla değil
yürüyerek gitmeye çalışmak bile
bizi hem fiziksel hem de ruhsal
olarak rahatlatabilir.

•Nefes alma tekniklerini ve gevşeme egzersizlerini öğrenip bütün
bunları hayatımızın bir parçası
haline getirebiliriz.

•Hayatımıza yeni aktiviteler katmalıyız. Farklı yemek tarifleri öğrenmek,
resim yapmak, şarkı söylemek,
pikniğe gitmek bunlardan sadece
bir kaçı. Ayrıca belediyeler de çok
yararlı kurslar açıyor; bu tarz kurslar
bizim için bir hava değişimi, yeni

•Çalıştığımız yerde bir saatlik öğle
molasında da değişik planlar yapabiliriz.

•Son olarak işte iş arkadaşlarımızla
evde de aile bireylerimizle ayrıca
komşularımızla ve sevdiklerimizle
de sürekli bir dayanışma içerisinde
birbirimize destek olmalıyız. Bu
şekilde güçlü oluruz ve olumsuz
olaylarla karşılaşsak bile dayanma
kapasitemiz artar. Sevgiyle ve mutlulukla kalın…

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

değiliz. Zaten herkesi memnun
etmek, mutlu etmek mümkün de
değildir, elbette işimizi en iyi şekilde
yapmaya çalışıyoruz ancak hiçbirimiz mükemmel değiliz ve bazen
hatalar da yapabiliriz.
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2 şİİR 1 ŞAİR
yaşlarım...
Saydım, insanın doksan dokuz tane yalnızlığı vardı.
Aşk diyorsunuz ya
Ben istemenin allahını bilirim
bayım
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Didem Madak
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“Yaşlanınca daha ederim diye
düşünüp, yaşlanma etkilerini
geciktirici krem kullanmıyorum. Ne
kendim ne de şiirim için.” Hayatının
gidişatını kestiremeden gerçekçi bir
temel üzerine oturtmaya çalışan
Didem Madak yaşlılık zamanlarını
yaşayamasa da, kullanmadığı kremler sayesinde şiiri genç kalmayı
başarmış. 41 yaşında kanserden vefat eden Madak’ın hem şiirleri hem
de hayata bakış açısı yine hayatın
tam içinde; “Ben sanırım yaşlanınca
şu kabına sığamayan, çatlak ihtiyarlardan olacağım.”
Şiir yazdığı için ve hele de bir kadın
olduğu için şairin yaşadıklarını
dramatize etmeye gerek yok. Her
canlı gibi Didem Madak da dünyaya
gelir, hayatını yaşar ve vakti geldiğinde bir sebeple vefat eder. Ancak
yaşarken hayata güzel bakabilmeyi
keşfedilmiş ve güzellikleri şiirine
yansıtarak torunlarına kendi hayat hikâyesini bu yolla aktarmayı
başarmıştır.
Herkes gibi onun da bir sorunu
vardır bu hayatla elbette. Bu sorunun üstesinden nasıl gelmeye
çalıştığımız önemli değil midir neticede. O da şiir yazmakla bulmuştur çıkışı:
Benim hâlâ hayatımla ve bir kadın

oluşumla ilgili çözemediğim bazı
meselelerim var, bu meselelerle
samimiyet ve cesaretle boğuşuyorum hâlâ. Bütün bunlar yokmuş
gibi davranıp, kitabi şiirler yazamam. Şiirlerim ütüsüz ve buruşuk
gezdirdiğim ruhumun diyeti bence.
Bu yüzden hepsi benden parçalarla dolu. Bu yüzden biraz ‘kadınsı’,
durup dururken bağıran şiirler.
Didem Madra’nın deyişiyle çoğumuzun dalgın baktığı ve birbirimizin
dalgınlığında kaybolduğumuz şu
dünyada, kaybolmayan şiirler bekliyor şimdi bizi…
Kaynak: http://www.edebiyathaber.
net/didem-madakla-soylesi/
Siz Aşktan N'anlarsınız Bayım
Çok şey öğrendim geçen üç yıl
boyunca
Alt katında uyumayı bir ranzanın
Üst katında çocukluğum...
Kağıttan gemiler yaptım kalbimden
Ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı.
Aşk diyorsunuz,
limanı olanın aşkı olmaz ki bayım!
Allah’la samimi oldum geçen üç yıl
boyunca
Havı dökülmüş yerlerine yüzümün
Büyük bir aşk yamadım
Hayır
Yüzüme nur inmedi, yüzüm nura
indi bayım
Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim
vardı
Tesbih tanelerim bitse göz

Çok şey öğrendim geçen üç
yıl boyunca
Balkona yorgun çamaşırlar
asmayı
Ki uçlarından çile damlardı.
Güneşte nane kurutmayı
Ben acılarımın başını
evcimen telaşlarla okşadım
bayım.
Bir pardösüm bile oldu
içinde kaybolduğum.
İnsan kaybolmayı ister mi?
Ben işte istedim bayım.
Uzaklara gittim
Uzaklar sana gelmez, sen
uzaklara gidersin
Uzaklar seni ister, bak uzaklar da
aşktan anlar bayım
Süt içtim acım hafiflesin diye
Çikolata yedim bir köşeye çekilip
Zehrimi alsın diye
Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz
İlahiler öğrendim.
Siz zehir nedir bilmezsiniz
Zehir aşkı bilir oysa bayım!
Ben işte miraç gecelerinde
Bir peygamberin kanatlarında teselli
aradım,
Birlikte yere inebileceğim bir dost
aradım,
Uyuyan ve acılı yüzünde
kardeşimin
Bir şiir aradım.
Geçen üç yıl boyunca
Yüzü dövmeli kadınların yüzünde
yüzümü aradım.
Ülkem olmayan ülkemi
Kayboluşumu aradım.
Bulmak o kadar kolay olmasa gerek
diye düşünmüştüm.
Bir ters bir yüz kazaklar ördüm
Haroşa bir hayat bırakmak için.
Bırakmak o kadar kolay olmasa
gerek diye düşünmüştüm.
Kimi gün öylesine yalnızdım
Derdimi annemin fotoğrafına anlattım.
Annem
Ki beyaz bir kadındır

2 şİİR 1 ŞAİR

Siz aşkı ne bilirsiniz
bayım
Aşkı aşk bilir yalnız!

Enkaz Kaldırma
Çalışmaları
IBir tezgahtar
parçasıyım ben
Üç kuruşluk acıya
müdahale edemem
Kanatlarımda sigara
yanıkları
Gül diye okşadım onu
yıllarca
Sen istersen derdim
müşterilerime
Sen istersen kalbimin hepsi
de melek olsun
İnanırdım bazen bir kase bal
bile umutsuzdur.
Gül tutan bir adam aradım yıllarca
Rakamlar büyür, şehir küçülürdü.
Vazgeçtim, vazgeçtim sonra
Beni anneme götürsün bindiğim
bütün taksiler.
Kalbim neden isli bir şehir?
Kalbim! Neden ben?
Bir tek aşk sözü söylememiş gibiyim.
IIBir tezgahtar parçasıyım ben
Kendime alıştım bodrum katlarında
Geceleri yokluğum karşıladı beni
Kuru yapraklar sererdi merdivenlerine

Hayatla ilgili bütün bağlarımı
Hazırım ben
Bir anne ismine bağlamayı her şeyi:
Füsun...
IIIAcıklı sözler kraliçesiyim ben
Yağmur bir daktilo kız kadar hızlı
Hızlı daha hızlı
Fazla vaktim kalmadı
Artık ifadem alınmalı.
Asaletim de sizin olsun
baylar, rezaletim de!
Beni bir sutyen lastiğiyle asın.
İnanın kendimin
“Yokluğunda çok
kitap okudum”
Bana birkaç hayati
meseleyi ödünç
ver kalbim
Görüş günlerinde seninle
konuşabilmem
için.
Kalbim neden
ben?
Sırf sevinsin
diye seni bir
kere bile
Elinden tutup
parka götürmedim.
IVMelankoli ve kolonya şişesi
Kalbim ile İzmir
aynı şey mi?
Boyunlarında simsiyah birer halka
Kumruların hepsi de dişi
mi?
Gugukguk yusufçuk
Nerdesin? Burdayım.
Bekleyin, bekleyin geliyorum!
Melankoli ve kolonya şişesi

Büyülendiğin
şeyler,
Büyülenmediğin şeyleri döverdi
bilem.
Neden sen böyle çocukluk resmiydin kalbim?
Kendime alıştım bodrum katlarında
Artık bir karanlık bağımlısıyım.
Kezzap attı yüzüme sokak lambaları
Tenekeden bir aydınlıkla kestim

Hayatımın üstünde imkansız kuşlar
uçuyor.
VKalbimi bıraktım bir yanıbaşımda
Kanatlarımda hep böyle yalnız
başıma
Son şiirimi de kaybettim.
Kalbim! Neden ben?
Son çocukluk resmimi de bir yabancıya gönderdim.

Hazırlayan : Deniz BİNİCİ
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Viks sürdüm burnuma, coca-cola
içtim
Ağlamaklı oldum kaç kere çilek
reçeli yüzünden.
Büyülendim Sibel Can çalınan taksilerden
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Ölüsünü şiirle yıkadım.
Bir gölgeyi sevmek ne demektir
bilmezsiniz siz bayım
Öldüğü gece terliklerindeki izleri
okşadım.
Çok şey öğrendim geçen üç yıl
boyunca
Acının ortasında acısız olmayı,
Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık
gibiydi bayım.
Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım.
Aşk diyorsunuz ya,
İşte orda durun bayım
Islak unutulmuş bir taş bezi
gibi kalakaldım
Kendimin ucunda
Öyle ıslak,
Öyle kötü kokan,
Yırtık ve perişan.
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Çekmeköy2023 Olarak
Geleceğe Yönelik
Projelerini Konuşmak
Üzere Belediye
Başkanlarımıza Mikrofon
Uzatıyoruz. Bu Ayki
Konuğumuz Sancaktepe
Belediye Başkanı İsmail
Erdem...

İsmail Erdem’i kısaca
tanıyabilir miyiz?
Aslen Sivaslı’yım. 15 yaşımda
İstanbul’a geldim. Sosyal Bilimler
Bölümü mezunuyum. Farklı
partilerde uzun süre siyasetle
uğraştım. Bununla beraber sivil
toplum kuruluşlarında çalıştım.
Kendi işimle ilgili çalışmalarım oldu.
İnşaat sektöründe çalıştım. Evliyim

ve 4 çocuk babasıyım.

Belediyecilik deyince, sosyal
belediyecilik kavramı öne
çıkmaya başladı. Nedir sizce
sosyal belediyecilik ve sosyal
belediyecilik adına neler
yapmaktasınız?
Belediyelerin sosyal fonksiyonlarını

arttıran ve sosyal yaşam içinde
aktif hale gelmesini sağlayan bir
anlayıştır sosyal belediyecilik.
Gelişmiş ülkelerde bunlar gönüllü
ve özel teşebbüslere bırakılmıştır.
Tarihi geleneğimizde ise vakıflar bu
işi yürüten bugünkü anlamıyla sivil
toplum örgütleridir.
Bu bilgiler ışığında ilçemizde
yaptığımız çalışmalardan
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Geleceğin umudunu yüreğinde taşıyan binlerce Sancaktepeli, gelişimi izliyor ve bu
hızlı değişimin kendilerine kazandıracağı faydalara ortak oluyor. Temel sorunlara
kısa dönemde çözümler üretilmesi Sancaktepelinin elbirliğiyle çalışmanın ve
dayanışmanın önemini bildiğini gösteriyor. Eğitimden kültüre; sağlıktan alt yapıya;
imardan sosyal dayanışmaya bir dizi faaliyetlerin yürütüldüğü Sancaktepe gelecekte
kendinden örnek kent olarak çok söz ettireceğe benziyor. İstanbul’un genç, dinamik
ve gözde ilçesi Sancaktepe’de yaşayanlar huzur ve mutluluk içinde geleceğe bakıyor.
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İÇİNDEKİLER
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beledİye başkanlarımız
bazısını sizlere belirtmek isterim.
Yaz şenlikleri kapsamında,
Sancaktepeliyi hem eğlendirdik,
hem kültürel anlamda
bilgilendirdik. Aynı şekilde, ramazan
şenliklerini her mahallede, 30
gün boyunca gerçekleştirdik.
Yapılan kültür gezileri kapsamında;
Çanakkale, Konya, Bursa ve
Edirne gibi tarihi şehirlere halkımızı
götürdük. Ayrıca İstanbul içi kültür
gezileri düzenliyoruz.
Kırkpınar’ın rövanşı olarak
görünen Sancaktepe Geleneksel
Yağlı güreşleri er meydanında
600 yakın güreşçinin katılımıyla
gerçekleştirdik. Toplu nikâhta, her
yıl çiftlerimizi görkemli törenle
evlendirdik. Aynı şeklide, sünnet
çağına gelmiş çocuğumuzu
toplu sünnet şöleni ile sünnet
merasimlerini gerçekleştirdik. Şehit
ve gazilerimize yönelik gezimiz,
engellilere yönelik pikniğimiz,
sosyal belediyecilik kapsamında
yaptığımız çalışmalar olarak
belirtmekte fayda olacaktır.
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Gençlerin ve bilhassa okul
çağındaki öğrencilerin
eğitim-öğretimi çok önemli.
Sancaktepeli gençler
bilgilerini artırmaya yönelik
belediyenin sunduğu
hangi hizmetlerden
yaralanabiliyor?
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Çocuklarımız bizim
geleceğimizin
teminatı. Bu
konuda göreve
gelir gelemez
çalışmalarımızı
başlattık ve
“Aydınlık
yarınlar için
bilgi merkezleri”
anlayışıyla üç
bilgi merkezimizi
açtık. Şimdi 16
olan Kültür ve
Bilgi Merkezleri,
Sancaktepeli gençleri
geleceğe hazırlayan
birer eğitim yuvaları oldu.
Sancaktepe Belediyesi Bilgi
evleri, alanında uzman öğretmen
kadrosu ve fonksiyonel binalarıyla
eğitim hizmetine aralıksız devam

ediyor. Yaklaşık 42.000 öğrenci bu
bilgi merkezlerinden yararlanıyor.
Bilgi Merkezi’nde çocuklar,
müzik, satranç,
folklor, tiyatro gibi
etkinliklere katılabiliyor.
Sancaktepeli
öğrenciler, Kültür ve
Bilgi Merkezlerinde yaz
döneminde Gitar, Bağlama,
Tiyatro, Halk Oyunları,
Bilgisayar, Kültür ve
Davranış dersleri aldı.

Mutlu Evler
Merkezi
çok önemli
faaliyetlere
imza atıyor.
Bu konuda
bilgi verir
misiniz?
Sancaktepe’nin
vazgeçilmez
unsurlarından biri
olan kadınlarımızı
sosyal hayatın
içinde daha etkin
hale getirmek

için kurduğumuz Mutlu Evler
Merkezi daha çok bayanlara
yönelik çalışmalar yapıyor.
Kurulduğu günden itibaren
çok önemli faaliyetlere
imza attı. Yapılan başarılı
çalışmaları ile Türkiye
ikinciliği elde etti.
Eğitimden, sanata yaz
kurslarından, kültür gezilerine
ve ihtiyaç sahiplerine yardıma
kadar birçok konuda etkinlikler
yapan Mutlu Evler Merkezi,
Sancaktepe için büyük bir kazanım
oldu. Geleneksel kültürümüzde
herkese kol kanat geren ‘Mahalle
Anneleri’ yetim çocukların yanında
oluyor.

beledİye başkanlarımız

Aynı zamanda; Gençlerimizin,
Genç Gelecek içerisinde yer alan
sosyal sorumluk projeleri ile ihtiyacı
olanlara ulaşıp hayatı ve mutluluğu
paylaşmayı, “Oyun Kardeşliği”,
“Uyuşturucu İle Mücadele” gibi
aktiviteler yapıyoruz.

Üsküdar-Sancaktepe Metro
hattı hangi aşamada ve son

havuzları Sancaktepelilere
ne sağlıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın
büyük gayretlerle yürüttüğü ulaşım
hizmetleri İstanbul’a yakışan
bir şekilde sürdürülüyor. Metro
İstanbul trafiği için çok önemli
ulaşın vasıtası. Söz konusu metro
hattında ileri teknoloji kullanılıyor.
Çalışmalar oldukça hızlı bir şekilde
devam etmektedir.

Gençlerimizin spora daha çok
vakit ayırabilmeleri için ilçe tarihine
damga vuracak yatırımlarla
imza atıyoruz. Üzerinde en çok
durduğumuz projelerimizden
biri de yüzme havuzlarımız.
Ana spor dallarından biri olan
yüzme disiplinini yaygınlaştırarak
gençlerimize; kondisyon, çeviklik
ve zindelik kazandırabilmek
en temel hedefimiz, 0-6 yaş
grubundan başlamak üzere her
yaş grubundan sporculara hizmet
veriyor. Ayrıca engelliler için de
havuzların bulunduğu tesislerimiz
Sancaktepe’yi ülke gündemine
taşıyacak kadar büyük özenle
tasarlandı.

22 kilometre uzunluğunda ve 16
istasyonlu Üsküdar-ÜmraniyeÇekmeköy-Sancaktepe Metrosu,
depo sahası ve depoya bağlanan
2 bin 750 metre bağlantı tünelleri
yer alacak. Üsküdar-Sancaktepe
arasında seyahat 24 dakikaya
inecek. Saatte 55 bin yolcu
taşınması planlanan hattın hizmete
girmesiyle, Sancaktepe’den
yolculuk süreleri Üsküdar’a 24,
Kartal‘a 59, Yenikapı’ya 36, Taksim’e
44, Hacıosman’a 68, Atatürk
Havalimanı’na 68 ve Olimpiyat
Stadı’na 78 dakika olacak.

Kültür Kompleksleri, Kapalı
Spor Salonları ve yüzme

Kongre Merkezi ve Nikâh
Salonları çok büyük bir proje
olarak karşımıza çıkıyor…
Sadece Sancaktepe’nin değil
İstanbul’un da büyük kongre
merkezlerine ihtiyacı var. Artık
ulusal ve uluslararası toplantılara
yoğun
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Genç Gelecek projesiyle
gençlerimize; kent yaşamı,
edebiyat, sanat, spor, bilişim,
psikoloji, yabancı dil gibi konularda
eğitimler verilmektedir. Aynı
zamanda gerçekleştirdiğimiz
mekân gezileri, konserler,
konferanslar, paneller, söyleşiler
ile verilen teorik dersler pratiğe
dökülmektedir. Projemiz içerisinde
yer alan 25 kulüp ile gençlerimizin
ilgi alanlarına göre tercih yapıp,
kendilerini o yönde geliştirmeleri
için çalışıyoruz.

gelişmelerle alakalı bilgi
verir misiniz?
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“Genç Gelecek” projesi ile
Türkiye birinciliğiniz var bu
konuda neler söyleyecek
siniz?
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beledİye başkanlarımız
bir şekilde ev sahipliği yapan
İstanbul’da ülkemizin kentsel
imajını yükseltecek kongre
merkezleri boy göstermeli.
İşte bu noktadan hareket eden
Sancaktepe Belediyesi ilçeye
kazandıracağı Kongre Merkezi’nin
temelini atarak önemli bir boşluğu
doldurdu. Yapımı tamamlandığında
Sancaktepe de artık önemli ve
büyük organizasyonlara hazır
olacak. Ayrıca evlenen çiftlerimiz
en mutlu günlerinde kendilerinin ve
yakınlarının stres yapmadan nikah
programını idrak edecekleri, geniş
salonlarımız da ilçe sakinlerimizin
hizmetinde olacak.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Kültür-sanata verdiğimiz önemin
bir gereği olarak dev bir yatırımı
bölgeye kazandırdık. Toplam 5 bin
metrekarelik bir alana kurulan Prof.
Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nin
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inşaatı tamamlanmak üzere.
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden
izler taşıyan modern mimarinin en
güzel örneklerinden biri olan kültür
ve sanat merkezimiz açıldığında
İstanbul kültür tarihi için de büyük
bir kazanım olacak. Külliyemiz,
dikdörtgen bir bina şekilde inşa
edildi ve içinde avlu bulunuyor.

İstanbul’un yeni seyir terası,
Safa Tepesi Sosyal Tesis ve
Mesire Alanı çok önemli
yatırım. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Safa Tepesi Tesis ve Mesire
Alanı, 100 dönümlük dev alanı,
eşsiz İstanbul manzarası ve tabi
güzellikleri ile İstanbulluların yeni
gözde mekânı oldu. İBB yatırımı
olarak ilçemize kazandırdığı Safa
Tepesi Sosyal Tesis ve Mesire

Alanı; eğlence mekânlarıyla, piknik
alanlarıyla, yeşilliğiyle İstanbul’un
gözde mekânı oldu. 360 derece
manzarasıyla İstanbul’u izlemek
büyük bir heyecan oluşturuyor.

Bütün bu yoğunluğunuzun
arasında aile reisliği gibi
bir rolünüz de var. Eşiniz
ve çocuklarınıza yeterince
zaman ayırabiliyor
musunuz?
Aile toplumun en küçük birimidir.
Sağlıklı bir aile ortamında yetişen
ve topluma kazandırılmış bireyler,
toplumu her yönü ile etkiler.
Bu etkileme olumlu anlamda
ya da olumsuz anlamda olur.
Bu nedenle insanların sağlıklı
bir aile ortamında yetiştirilmesi
ve eğitilmesi önemlidir. Siyaset

beledİye başkanlarımız

Yerel yönetimlerde demokrasiyi
sağlayan sivil toplum kuruluşlarıdır.
Böylelikle, kent yönetimi üzerinde
sistemli ve sürekli etki, örgütlü
yurttaş girişimleri aracılığı ile daha
kolaylıkla sağlanmaktadır. Yerel
yönetimlerin en büyük sivil toplum

Son olarak Sancaketepelilere
ve okurlarımıza mesajınızı
alabilir miyiz?

İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın
başlıca problemi olan işsizlikle ilgili
projelerimizi hayata geçirmeye
devam ediyoruz. Sağlık, eğitim
üst ve alt yapı çalışmaları ile
Sancaktepe’yi İstanbul’un gözde
ilçelerinden biri haline getirdik.
Ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz.
Her geçen gün yeni projeler
gerçekleştiriyoruz. Her şey
halkımızın daha huzurlu daha kaliteli
bir yaşamı için. Sancaktepelinin
mutluluğu bizim mutluluğumuz.
Her geçen gün onların desteği
ile daha iyiye gideceğiz. Biz
Sancaktepeli vatandaşlarımızın
bizlere sonsuz güveniyle bu günlere
geldik. Her geçen gün bu güven
ve destek büyümekte, Sancaktepe
daha güzel günlere büyük adımlarla
ilerlemektedir.
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Belediyelerin Sivil Toplum
Kuruluşlarına ne tür desteği
olabiliyor?

kuruluşları olarak kabul edilmesine
karşın, merkeziyetçi yapının etkisiyle
daha çok yönetsel birim olma
özelliği ön plana çıkmaktadır..
Yerel yönetimler, belirli hizmetlerin
sağlanmasını STK’lar aracılığıyla
gerçekleştirilebilmektedir. Bazı
alanlarda halkın bilgi, deneyim ve
becerisinin harekete geçirilmesi,
STK’ların desteğinin sağlanması
çok önemli yararlar sağlamaktadır.
Bu kapsamda yerel yönetimler,
çeşitli meslek kuruluşları, sendikalar,
kooperatif birlikleri, dernekler
ve diğer gönüllü kuruluşlarla
çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak
yürütebilmektedir.
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sizden 24 saatinizi ister. Tabii ki
ailenizle paylaşarak çalışmalarınızı
sürdürürsünüz. Uzun zamandır
kademeli olarak siyasetin
içinde bulunduğum için, eşim
ve çocuklarım çalışmalarımda
bana yardımcı olmakta. Bilhassa
eşimin bu konuda bana destekleri
çok önemli, fırsat buldukça
aile fertlerime zaman ayırmaya
çalışıyorum.
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ÇEKMEKÖYLÜLER
ULUS’TA BİR
ARAYA GELDİ
Çekmeköy Belediyesi, Ulus pazarı alanında 5 bin
kişinin bir araya geldiği iftar sofrası kurdu. İlk iftar
programında Mimar Sinan, Mehmet Akif ve Hamidiye
Mahallesi’nde oturanlar oruçlarını birlikte açtı. Çekmeköy,
bu Ramazan’da da porselen tabak uygulamasından
vazgeçmedi. İftardan birkaç saat önce dev kazanlarda
pişirilen yemekler, iftar alanlarında garsonlar tarafından
masalara servis edildi. 7’den 70’e mahalle halkını buluşturan
iftarın mönüsünde; iftariyelikler, mercimek çorbası, pilav, tas
kebabı, salata, Osmanlı tulumbası, su ve ayran yer aldı.
İftara ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, iftardan saatler önce, İstanbul Milletvekili Osman

Başkan Poyraz, gençlerin ve
çocukların öz çekim isteklerini geri
çevirmedi.

İftardan önce masalardaki yerlerini
alan Çekmeköylüler, Hafız Remzi
Er’in Kuran-ı Kerim tilavetiyle
manevi huzur içerisinde iftarı
beklediler.
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birlik ve beraberliğimizi gösteren bir
simge haline geldi,” dedi.
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Boyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı ve başkan
yardımcılarıyla alana gelerek
masaları tek tek dolaştı. Her
masada vatandaşlarla sohbet eden
Başkan Poyraz, “Mahalle iftarları
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Anne ve babanın hayalidir çocuk sahibi
olmak… Peki, dünyamıza renk katan, neşe
kanyağı bebeklerimiz için huzurlu bir ortam
adına neler yapıyoruz? Bebek odası hazırlama
konusunda çok pratik bir önerimiz var. Tılsımlı
dokunuşlarla hayallerinize bir adım daha
yaklaşmaya ne dersiniz!
Bebek odası hazırlamak ailenin yeni üyesi için
yapılan hazırlıklar arasında belki de en zevklisi
olsa gerek. Bebek doğmadan odası için hazırlıklar başlar, araştırmalar yapılır. Uzman rehberlere
bakılır. En önemlisi rahat ve güvenli bir ortam
oluşturmaya çalışılır. Artık zihinlerde şekiller oluşmaya başlamıştır

Bebek odası için renk seçmekte zorlanıyor
musunuz?

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Ya da dekore etmekte!
Genellikle erkek bebekler için mavi, kız bebekler
için pembe renkleri kullanır, bebek odalarını bu
şekilde dekore ederiz. Alışılmışın dışında modern
tarza geçişle birlikte bu tercihler tek renk olmaktan
çıkıp birçok renkle kombine edilerek yaşam alanları
oluşturulabilir. Hayalini gerçekleştirmek isteyen
ebeveynler için aşağıda sıralayacağımız öneriler
evinize renk katıp sizi yüklü miktarlarda paralar
harcamaktan kurtaracaktır.
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Odanın rengine karar vermeden önce mobilyanın
renklerine karar vermek gerekir. Bebek odanızın
şık, sade ve neşeli görünmesini istiyorsanız renk
uyumu ve yaratıcılık gerçekten çok önemli.
Örneğin; seçtiğiniz mobilya rengi beyaz ise
duvar ve aksesuarlar renkli tercih edilmelidir.
Seçeceğiniz mobilya rengi koyu renk ise duvar
ve aksesuarlar için açık renk de tercih edilebilir.
Beyaz-sarı ve kahve tonlarının yansıması ise son
zamanların gözdesi… Buna tercihinize göre mor,
lila, turuncu, pembe, yeşil vb. renklerle duvar
süsleri, kırlentler veya avizelerle yön verip ister
erkek, ister kız bebeğiniz için odayı neşeli hale
getirebilirsiniz.
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Yine başka şekilde Beyaz-mavi ve gri tonların
yansıması var. Beyaz çerçeveler yerine maviye
uyum sağlayacak renk katacak pembe, sarı,
turuncu, kahverengi vb. çerçeveler de tercih
edilebilir.
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Artık bebek sahibi olmanıza
az kaldı ama hala odasında
tamamlayamadığınız eksikler
mi var? Ufak tefek detaylar
çok mu pahalı. İşte bunların
her birine cevap bulacağınız
bir içerik. Kısa zamanda hem
de az para harcayarak bebek
odanızın ufak detaylarını
tamamlayabilirsiniz!
Bebekleriniz için hangi duvar
kâğıdının uygun olacağını
seçmek buna zaman
harcamak zor olabilir. Bunun
yerine daha az maliyetle bebek
odası duvarlarını istediğiniz gibi
renklendirebilirsiniz.
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KONSEPT DUVAR VE AKSESUARLAR

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

-Aydınlatma
Bebek odasında kullanılan ışık çok kuvvetli ve aydınlatıcı olmamalı.
Göz alıcı ve farklı olmasını isterseniz; masaüstü abajur veya lambader tercih edebilir, başlıklarını sade renk kullanarak dantel, ponpon,
yoyo, renkli kumaşlar ve renkli kartonlardan çıkartabileceğiniz farklı
desenlerle süsleyerek odaya farklı bir hava katabilirsiniz.
-Çerçeveler
İster oda rengine, ister perdelere, ister yatak örtüsüne hangisine
uygunluk göstersin isterseniz kumaş veya tüllerden artan parçaları
çerçeve içlerine yerleştirip basit ama kendinize has bir tarz oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bebeğinizin ayak izinden tablo veya
çerçeve yaparak ömür boyu saklayabilirsiniz.
-Yastıklar
Hem eğlenceli, hem sevimli bir o kadar da varlıkları keyifli aksesuarlardandır. Anne ve bebeğin rahatlığı için olmazsa olmazlardan
ve yapımı evdeki malzemelerden kullanılabilecek kadar olanakları
fazla eşyalardır.
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-Alfabenin Her Hali
Duvarda alfabe süsleri kullanarak kombine ettiğiniz bebek odasını daha sonra rahatlıkla çocuk odasına çevirebilirsiniz. Farklı
bir hava katacaktır.
Alfabe süslerini mukavva ya da tahta parçalarını harf şeklinde
kesip değişik renklerde boyayabilirsiniz. Düz renkli bir kumaş
parçasına desenli kumaşlardan kestiğiniz harfleri işleyebilir ve
tablo haline getirebilirsiniz. Ben bunlarla uğraşamam derseniz
hayvan desenli veya harfli stickerlardan alıp bir karton üzerine
yapıştırarak çerçeveletebilir, bu şekilde kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Ya da bebeğinizin baş harfini, ismini evdeki boya
kalemleri veya renkli düğmelerle, evde olan kumaşlar, tahta
parçaları, çerçevelerle aranjman oluşturabilirsiniz.
-Keçeler
Güzel duvar ve tavan süsleri yapabilirsiniz. Mesela bulut yapmak çok kolay! İhtiyacınız olan tek şey biraz elyaf ve bir kaç
parça renkli keçe. Keçeleri bulut şeklinde kesip içlerini elyaf
şeklinde doldurarak dikmeniz yeterli olacaktır.
-Dönenceler
Bebeğin gelişimi sırasında ihtiyacı olacağı dönenceleri para
vermek yerine kendiniz keçe, renkli kumaş ve kâğıtlarla tasarlayabilirsiniz.
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Meyve Kasalarından Raf Yapımı:
İhtiyacınız Olan Malzeme;
İhtiyaca göre kasa
İstenilen Renge Göre Akrilik veya
Sprey Boya
Duvara Monte Etmek İçin Çivi ve
Çekiç
Yatak odası konsepti, sıra dışı
bilgiler ve özgün tasarımlarla bir
sonraki sayımızda.

RAMAZAN
SEFERBERLİĞİ
Çekmeköy Belediyesi, Ramazan
boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda
yardımında bulundu
Çekmeköy Belediyesi, Ramazan
Ayı’nın başlamasıyla birlikte bir
taraftan mahalle iftarları ile insanlarımıza eski Ramazanların birlik,
beraberlik ve bereketini yaşatmaya
hazırlanırken, diğer taraftan da
sosyal belediyeciliğin gereği olan
muhtaçlara yardım çalışmalarını tamamladı. Yıl içerisinde tespit edilen
ve belediye birimlerine başvuruda
bulunan ailelerin ihtiyaçlarına cevap
veren Çekmeköy Belediyesi’ne

bağlı ekipler, hayırsever vatandaşların desteği ile Ramazan Ayı için
hazırlanan ve içerisinde temel gıda
malzemesi bulunan 3800 yardım
kolisini ailelere ulaştırdı.

Erzak Yardımı Nasıl
Yapılıyor?
Ailelerin kendi başvurusu ve 2009
yılından bugüne kadar gelen tüm
başvuruların yeniden değerlendirmeleri sonucu, erzak yardımı
yapılacakların listeleri düzenli olarak
güncelleniyor. Güncellemelerde;
mağduriyetin ortadan kalkması,

ölüm, taşınma gibi ana kriterler
değerlendirmeye alınıyor. Gerekli
evraklarla ve belediye ekiplerinin
ev tespiti ile mağduriyeti belirlenen ailelerin dosyaları, Çekmeköy
Belediyesi Yardım Esasları Kurulu
tarafından değerlendiriliyor. Yardıma uygun bulunan ailelere, ihtiyaç
durumlarına göre tek seferlik, 3 ay
ya da 6 aylık periyotlarla yardımlar
ulaştırılıyor. Bu periyotlar sonunda
ihtiyaçlılık durumu devam eden
aileler yapılan güncellemelerde
yeniden değerlendirmeye alınıyor.

BÜLENT SERTTAŞ: Sanatçı, Söz Yazarı, Oyuncu
Öncelikle tutulan oruçları ve yapılan hayırları yüce rabbim kabul etsin.
Büyük bir sabır ve öz veriyle oruçlarını tutarak bayrama ulaşan tüm İslam
âleminin Ramazan bayramını en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, her
şeyin ama her şeyin gönüllerinden geçtiği şekilde tecelli etmesini
Allah’tan niyaz ediyorum. Eski bayramlarla şimdiki zamanın
bayramlarını kıyaslamak mümkün değil. Teknoloji hayatı ne
kadar kolaylaştırdıysa o kadar da darma duman etti. Oturmamız,
yatmamız, kalkmamız kısacası her anımızı teknoloji istila etti
desem yeridir. Fakat kendi çocukluğumu gözümün önüne
getirdiğimde şimdiki çocukları daha şanslı görüyorum. Ben
çok şey istedim fakat bir türlü alamadım. İmkân yok, para yok.
Bir takım elbisem olsun çok istedim fakat bir türlü nasip olmadı.
Hem de liseyi bitirene kadar. Şimdi ise Allah’a binlerce kere
şükrediyorum. Çalıştım çabaladım, yılmadım yorulmadım ve şimdi
bir değil birçok takım elbiseye sahibim. Yokluğu, imkânsızlığı
iliklerine kadar hisseden biri olarak olanların kıymetini biliyor ve
çocuklarıma da bu durumu her fırsatta anlatarak kadir- kıymet
bilmelerine önayak olmaya çalışıyorum. Çocuklar yeni
dikilen bir fidan gibidir, bakarsan, korursan, sakınırsan, örnek
olursan solmaz ve verimli olurlar. Her durumda lütfen
çocukları suçlamayalım ve biraz da “neden
böyle” diye
aynaya bakmayı ihmal etmeyelim.
Manevi değerlerimizi unutmadan
dilediğimiz gibi yaşayacağımız
günler ve bayramlar çok yakındır
diyor ve bu satırları okuyanlara sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. Umutsuzluk ve
ümitsizlik biz Müslümanlara göre değil.

REHA MUHTAR: Programcı, Yorumcu ve Haber Sunucusu
Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bana göre önemli olan,
insanın içindeki çocuğun yok olmaması ve yok edilmemesi.
İçinizdeki çocuğu yok etmediğiniz ve neyi niçin kutladığınızı
idrak ettiğiniz zaman bayramlar bayram olarak kalmaya ve
kutlanmaya devam edecektir. Ben çocuktum çocuklar gibi
kutladım, şimdi büyüdüm ebeveyn oldum ve çocuklarımla
kutluyorum. Ne onlar benim hangi duygularla kutladığımı
algılayabilir ne de ben onlarınkini. Bırakın bizim zamanımızdaki
bayramlar bize, şimdiki onlara kalsın. Ben bu sene annemi
kaybettiğim için ilk defa annesiz fakat babamla bir bayram
geçireceğim. Kaybetmeden lütfen
büyüklerimizin değerlerini bilelim.

ABDULLAH AVCI: Teknik Direktör
Öncelikle ayırım yapmaksızın herkesin ama herkesin
bayramını tebrik ediyorum. Mahalle kültüründe geçen
ve benim de yaşama imkanı bulduğum her daim hasretle
yâd ettiğim eski bayramları gerçekten çok özlüyorum.
Bayramlar özellikle insanların mutlu, huzurlu, birbirleriyle
barışık oldukları ve olmaları gereken en güzel dönemlerdir.
Ülkemizin de, Dünyanın da bu günleri hasretle ve özlemle
beklediğine inanıyorum. Çünkü bu günlerin anlam ve
önemine haiz olursak huzur kaçınılmaz olur. Ben Kasımpaşa
da büyüdüm. Yani mahalle denilen kültürün göbeğinde
yetiştim. Oturduğum bina tamamen Avcı ailesine aitti, yabancı
kimse yoktu. Halen berberlik mesleğini icra eden babam, işi
gereği bayram dönemlerinde oldukça yoğun olurdu. Ailenin
en büyük torunu olarak bayram namazının ardından ilk işim
büyüklerden başlayarak herkesle tek tek
bayramlaşmak ve harçlık toplamak
benim için son derece önemli idi.
Fakat belki de bizler çocuklarımıza
yeterince bayramların önemini
anlatamadığımızdan kaynaklanıyor
olsa gerek, yeni nesilde bu tür örf
ve adetleri görmek nerde ise yok
denecek kadar azaldı.

AHMET KURAL: Oyuncu

MURAT CEMCİR: Oyuncu
Tüm İslam âleminin Ramazan
bayramını kutluyorum. İnşallah bu
bayramda gam ve keder evlerimizden
uzak olsun. Lütfen rica ediyorum hayat
her şeye rağmen çok güzel,
üzmeye üzülmeye değmez.
Herkes bir birini sevsin,
saysın ve gereken değeri
vermekten kaçınmasın.
Eski bayramlarla şimdiki
bayramlar arasında tabii
ki fark var. Ben artık
büyüdüm. ( Gülüyor)
Ben Tokatta büyüdüm.
Küçük ve herkesin bir
birini tanıdığı bir yerde
çocukluğum geçti.
Bence köylerde ramazan
ayı ve bayramlar yine
çok güzel ve değerli.
Büyükşehirlerde yaşam
şartları ve oluşan ortam
neticesinde bayramları
bayram gibi
yaşayamıyoruz. Ben bırakın bayramları
çocukluk yıllarında imkânsızlıklar
yüzünden istediğim hiçbir şeyi
tüm samimiyetimle söylüyorum
alamadım ve hep sineme çektim.
Ama hiç isyan etmedim ve Allah
da zannediyorum bu yüzden bu
başarıları ve imkânları bana verdi
diye düşünüyorum.

Tüm Türkiye’mi ve İslam âlemini
en kalbi duygularımla selamlıyor
ve Ramazan bayramlarını
kutluyorum. İnşallah huzur
içinde geçireceğimiz en güzel
bayramımız olsun. Ben bir
memur çocuğu olarak
lojmanlarda büyüdüm.
O dönemlerde
mahalle atmosferinde
gerçekten bir bayram
esintisi vardı. Şimdi
maalesef yok, çocuklar
dışarı bile çıkmıyor
veya çıkarılmıyor
desem yeridir.
Ben bunu teknoloji
denen illete bağlıyorum.
Bilgisayardan kafasını
kaldıramayan çocuklar,
bizim yaşadığımız
güzelliklerden mahrum

kaldıklarının farkında değiller. Şimdiki
nesil her istediğine kolayca ulaştığı
için hiçbir değerin kıymetini
bilmiyor. Oysa biz yeni bir
ayakkabıya sevinç çığlıkları atardık.
Ve halen bizim gibi olanların
var olduğunu da biliyorum. Biz
büyükler olarak değerlerimize önce
biz sahip çıkacağız ki, yeni nesil de
ardımızdan gelsin. Ön teker nereye giderse, arka teker eli
mahkûm onu takip edecek.

AFRİKALI ALİ: DJ
Yılda iki defa kutlama imkanı
bulduğumuz bu bayramların tüm
İslam âlemi için yeri ve önemi
çok büyük. Öncelikle herkesin
bayramı kutlu olsun. Büyüklerimin
ellerinden, küçüklerimin
gözlerinden öpüyor, saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.
Bayram geldi geliyor
denilince çocukluğuma
gidiyorum. Bayram
çocuklar için ayakkabı

ve kıyafet alma günüydü. Fakat
bu bizim ve bizim gibi çocukluk
yaşayanlar için geçerli bir durumdu.
Şimdiki nesil çok şanslı
çok... Her istedikleri
Allah’a şükürler
olsun her daim

alınabiliyor. Mesela babam
bayramda ayakkabı aldı inanın
giymeye kıyamadım ve bayramı
eskilerle geçirdim. Her şeyin bir
değeri ve kıymeti vardı. Neden bu
hale geldiğimizin sebepleri için
gerçekten derinlemesine bir
araştırma yapılması ve çözüme
kavuşturulması lazım.

HAKAN ALTUN: Sanatçı
Her gününüz ve her günümüz bayram tadında
geçer inşallah. Ülkemizin üzerinde dolaşan
kara bulutların yok olmasına vesile olur
inşallah. Biz Türk halkı olarak her günü
bayram tadında yaşamayı fazlasıyla hak
eden bir milletiz. Eski zamanlar da yaşanan
bayramlarla, şimdiki arasında dağlar kadar
fark var. Çünkü ve özellikle söylemek
istiyorum ki maneviyat ayaklar altında.
Düşünsenize sadece bayramlar da değil,
özel günlerde bile insanlar ziyaret etmek ve
aramak yerine mesajlarla geçiştiriyorlar. Bir
araya gelmek, el öpmek hal hatır sormak,
sarmak sarılmak adeta tozlu raflara kaldırıldı.
Benim çocukluğum lalelide geçti. Çok uslu
ve ailemden habersiz hiçbir şey yapmazdım.
Bir gün mahallenin çocuklarına uydum ve uzak
bir semtte lunaparka gittik. Tabii bu duruma alışık
olmayan ailem ve mahalleli ayağa kalkmış her
kes beni aramış. Eve geldiğimde sen misin böyle
bir şey yapan vay anam vay. ( Gülüyor ) Bayram,
bayram olmaktan çıktı tabii. Çocuklar… Siz siz olun
büyüklerinizden habersiz bir şey
yapmayın. Büyüklerimiz bizim
değerlerimiz. Bayramlarda
onları mutlu etmenin
neticesinde alacağınız
sevabı hanenize yazdırmayı
unutmayın. Trilyonlarla
alamazsınız benden
söylemesi.

HAKAN AYSEV: Türk Opera Sanatçısı
Öncelikle bayramların biz insanlar için ne kadar önemli olduğunun neden ve niçinlerini
anlar ve algılarsak işte o zaman bayramlar tekrar bayram olarak kutlanacaktır. Eski
dostlukların, kardeşliklerin yaşatılacağı bir bayram geçireceğimizi umut ederek
herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ben çocukluğumda,
gençliğimde yaşadığım bayramları şu dönemle bırakın kıyaslamayı yan yana getirmeye bile utanırım. Eskiden bayramlar
bireysel yaşanmazdı. İnsanlar birbirine gidip gelmekte yarışırlardı. Misafir etmek ve misafir olmanın bile bir adabı ve
güzelliği vardı. Şimdilerde ne gelen var ne giden. Herkes
bir yerlere kaçmış tatil yapıyor. Bayram denilince artık ilk
akla gelen eşi dostu, büyükleri ziyaret değil, tatil olmuş.
Değer
yargılarımızı rafa kaldırmış, değersiz olan
ne varsa onları taşır olmuşuz. Ah ah
ah… Nerede annemin misafirleri
için özenle hazırladığı pide içlerini pide yapmak için fırın önünde
beklediğim bayramlar.

ŞAHİN ÖZER: Yapımcı
Manevi atmosferin tavan yaptığı günlerin ardından bizleri bayramla buluşturan, taçlandıran rabbime şükürler olsun. Tüm
dünyanın, güzel ülkemin ve özellikle İslam âleminin Ramazan
bayramını canı gönülden kutluyor ve herkesi Allah’a emanet
ediyorum. Eskiden nüfusun az olması, aile bireylerinin bir
birlerine karşılıksız bir şekilde bağlı ve tutkun olması,
mahalle kültürünün olması, bayramların bayram
gibi, şen, şakrak, mutlu ve huzurlu geçmesine
vesileydi. Bırakın bayramı eskilerde Ramazan ayı
bile bir başka güzeldi. Komşuluklar da akrabalıklar
da her şey daha anlamlıydı. Şimdi nüfus arttı ve
artık gidip gelmeler azaldı. Bu manada suç bence
yeni neslin değil, nüfusun ve kalabalığın artması
oldu. İmkânlar azdı, lakin eskiden bir yerden bir
yere gitmek daha kolaydı. Şimdi öyle mi? Özellikle büyük metropollerde ulaşım çok büyük sıkıntı.
Evden çıkan bir pişman çıkmayan bin pişman.
Artan nüfus, sitelerin çoğalması mahalle kültürüne
de darbe vurdu. Eskiden ben mahallemde herkesi
tanırken, şimdi alt komşum kim bilmiyorum. Ben
bir yaşında iken annemle babam ayrıldılar. Yani bir
anlamda hem yetim hem öksüz gibiydim. Arkadaşlarla kapı kapı dolaştığımız zaman herkese bir
verirlerse bana iki, üç verirlerdi. Burukluğumu bana
böyle unutturmaya çalışırlardı
yani. Büyüklerden ricam lütfen
kapınızı çalan yavrularımızı
boş çevirmeyin. Koşarak
açın o kapıları. Bir gün gelir
kapının ardından gelecek
bir sese hasret kalırsınız.

CENGİZ KURTOĞLU: Müzisyen
Belirli bir yaştan sonra anladım ki pervane daha hızlı
dönüyor. Bir sonraki bayram için diyorum ki, yaaa
kısmet… Saygıyı, sevgiyi elden bırakmadan, küçüklerin
büyüklere, büyüklerin küçüklere hoş görülü olduğu
nice bayramları birlikte kutlayabilmek umuduyla
hayırlı bayramlar diliyorum. Saygılı bir nesil
yetiştirdiğimiz sürece nerede o eski bayramlar
demedim demeyeceğiz inşallah. İki önemli değer
maneviyat ve saygı. Bunların yoğun olduğu
bir nesil için hep beraber gayret göstermeliyiz.
Kazanmak, suçlamak, yargılamak kolay… Önemli
olan bu gidişatın değişmesi için senin, benim ne
yaptığımızı sorgulamak. Ben çocukluğumda
bir önceki bayramdan notlarımı alır ve
kim daha çok harçlık veriyorsa
onun kapısını çalardım.
Arşivim vardı yani
(Gülüyor) Çocukları
üzmeyin, onlar
bizim yaşam
pınarlarımız.

AYDAN ŞENER: Oyuncu
Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutluyor saygı
ve sevgilerimi sunuyorum. Ramazan bayramı güzel
ülkeme, tüm dünyaya barış ve huzuru getirsin.
Bana göre bayramlar hep aynı. Değişmedi yani.
Değişen insanların ta kendisi… Bir çocuğun
olaylara hangi pencereden baktığını algılamak
zor… Kendi çocukluğumuzla şimdiki çocukluğu
kıyaslamak bence doğru bir durum değil.
Zaman değişti, ortamlar değişti, teknoloji
ilerledi, nüfus arttı, şartlar değişti. Bunların
hepsini göz önüne alınca kıyaslama
yapmaktan kaçınıp çözüm yolunu
seçmemiz gerektiğini algılamamız
zor olmasa gerek. Kişi bayramları da,
diğer günleri de nasıl isterse öyle
yaşıyor. Benim ailemin imkânları iyiydi
bayramlarım ve çocukluğum güzel
geçti. Bir de buna ters orantılı olanları
vardı elbet. Şimdi de öyle değil mi?

ECE GÜRSEL: Manken,
Şarkıcı

GÜNERİ CIVAOĞLU: Gazeteci
Manevi bir atmosfer eşliğinde oruçlar tutuldu,
yapılması gereken ibadetler yerine getirildi,
yardımlar yapıldı, fakir fukaraya gereken
önem ve ehemmiyet gösterildi ve
artık bayram zamanı. Hak eden, hak
ettiğini düşünen herkesin bayramını kutluyorum. Nerede o eski
bayramlar diyenlerden değilim
ben de… Nasıl ki her yaşın
kendine has bir güzelliği
varsa, yeniden bir kez daha
yaşama şansı bulduğumuz
bayramlarında kendine
has bir güzelliği var
diye düşünenlerdenim. Benim
için her bir
bayram gününün ayrı bir
güzelliği var.
Hayatım boyunca da bu
böyle devam
edecek. Tavsiyem günü gününde yaşayın
ve kıymetini
bilin.

Herkesin ramazan bayramını en
içten dileklerimle kutluyorum.
Benim için buruk bir bayram.
Babamı kaybettim ve onsuz
geçecek ilk bayramım. Biz
küçük ve birbirine bağlı bir
aile olduğumuz için ben
geçmişteki ve günümüzdeki
bayramlar arasında bir
fark görmüyorum. Fakat
kopmaların ve değerlerin
yıllar içinde kaybolduğuna
da şahit oluyorum elbet.
Aman bana ne ya diyenlerin
sayısı her geçen gün artıyor.
Ben şanslı bir evlat olarak
görüyorum kendimi zira Allah’a
çok şükür annem ve babam
tüm imkânlarını bizim için
kullanıyorlardı. Şimdi sıra bende
ben onlara en güzelini sunmaya
çalışıyorum. Bizler için çalışan
ve tüm imkânlarını seferber eden
babama Allah’tan rahmet diliyorum.
Şu an bu satırları okuyorsan demek
ki beni duyuyorsun.
Lütfen babam ve
tüm ölülerimiz
için bir Fatiha
okur musun?
Teşekkür
ediyor tekrar
iyi bayramlar
diliyorum.

Ç

ekmeköy Belediyesi
geleneksel sokak
iftarlarında adres
Alemdağ İlim Caddesi’ydi.
Binlerce vatandaşın aynı
sofralar etrafında birleşip
bereketi ve kardeşliği
paylaştığı Alemdağ iftar
programına; Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy ilçe Başkanı
Salih Kırıcı, Belediye Başkan Yardımcıları,
Belediye Meclis Üyeleri, Alemdağ Mahalle Muhtarı Murat Altun,
Çatalemeşe Mahalle Muhtarı Ömer Faruk Gürsoy ve binlerce Alemdağlı
katıldı.
Alemdağ İlim Caddesi’nde kurulan sokak iftarı alanında iftar öncesi
ilahiler ve semazenlerin gösterisinin yanı sıra Kur’an tilaveti yapıldı.
Ezanın okunmasıyla iftariyelikler, mercimek çorbası, pilav, tas
kebabı, salata, Osmanlı tulumbası, su ve ayranın yer aldığı mönü
vatandaşlara ikram edildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz alanı dolduran vatandaşlara
teşekkür etti. Başkan Poyraz; iftar sofralarını tek tek dolaşarak
vatandaşların Ramazan’ını kutladı.

HERKES EV SAHİBİ,
HERKES DAVETLİ

E

kşioğlu Mahallesi’nde
düzenlenen sokak
iftarına Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy
ilçe Başkanı Salih
Kırıcı, Belediye Başkan
Yardımcıları, Belediye Meclis
Üyeleri, Ekşioğlu Mahalle
Muhtarı Nizamettin Kaya ve
binlerce Ekşioğlu Mahallesi sakini
katıldı.
Çekmeköy’de geleneksel hale gelen ve binlerce kişinin aynı sofralar
etrafında birleşip Ramazan Ayı’nın
manevi hazzının yanı sıra bereketi ve
kardeşliği paylaştığı iftar sofraları; birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.
Aynı mahallede yaşayan ve birbirlerini tanımayan vatandaşlar, sofralarda
buluşup sohbet etme imkanı buldu.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz iftar alanında masaları tek tek
dolaşarak vatandaşlara hoş geldiniz
dedi.

S

on günlerin en güncel tartışma konusu kuşkusuz başkanlık sistemidir. Siyaset bilimciler
tarafından faydaları-zararları hep
tartışılır. Peki, nedir başkanlık sistemi ve uygulamada neler getirir?

Neden Başkanlık Sistemi?
Türkiye’de hükümet sistemi konusu uzun yıllardır yoğun bir şekilde
tartışılmaya devam etmektedir. Çift
başlı yürütme yapısı ciddi ihtilaflara,
siyasi bunalımlara neden olmakta
ve bu durumun, uzlaşı kültürünün
henüz tam olarak yerleşemediği
ülkemizde siyasi krizlere dönüşebileceği düşüncesi yaygındır.
Öte yandan parlamenter sistemin
zayıflığı sonucu ortaya çıkan siyasi
istikrarsızlık, sisteme olan zaaf ve
güvensizliği iyiden iyiye belirgin

hale getirmiştir. Öyle ki; bir yandan ekonomik faaliyetlere getirdiği
yüksek vergiler, diğer yandan katı
bürokrasiyle vatandaşına ayak bağı
olan devletin, artık temel ve asli görevlerini aksattığı gün gibi ortadadır.
Hal böyle olunca siyasi sistem, en
iyimser tabirle “işleyemez” durumdadır.

İslam Tarihinde Uygulama
Nasıl?
Tarih boyunca pek çok devlet,
bazı yönleriyle başkanlık sistemini
andıran sistemlere sahip olmuşlardır. İslam Tarihinde dört halife
dönemi (Hulefa-i Raşidin) başkanlık sistemiyle idare edilmiştir. Hz.
Ebubekir, 2 yıl, 4 ay; Hz. Ömer, 10
yıl; Hz Osman, 12 yıl ve Hz. Ali, 6
yıl biat usulü seçimle devleti idare

etmişlerdir. Ancak devlet başkanları, sürekli bir meclis olmamakla
beraber liyakatli ve ehil kimselerle
çeşitli konuları sürekli istişare eder,
konunun önemine göre danışılacak
kimseler de değişebilirdi.
Başkanlık Sisteminin Özellikleri:
Bir siyasi sistemin adı olan başkanlık
sisteminde öncelikle “ çift başlılık”
ortadan kaldırılmaktadır. Sisteme
göre; yasama ve yürütme organları
ayrı ayrı seçilir ve birbirine müdahale etmeleri de söz konusu değildir.
Ayrıca iki organın herhangi biri
diğerinin varlığını ortadan kaldırmadığı gibi birbirinden de tamamen
bağımsız durumdalar. Kuvvetler
ayrılığı ilkesi olarak ise yasama, yürütme ve yargı erklerinden; adaletin
tesis edilmesi için özellikle yargı
erkinin bağımsız olmasına özen
gösterilir.

olmadığı için istikrarlı bir yönetim
getirir. Hükümet krizleri görülmez
ve sistem tıkanıklığı söz konusu
değildir.
* Doğrudan halk tarafından seçilenbaşkan, elde ettiği etkin güç sayesinde politikalarını daha bir kararlılıkla gerçekleştirebilir.
* Başkanlık sistemi, hesap verebilirlik
açısından daha demokratiktir. Zira
yürütme, tek bir kişinin sorumluluğundadır ve işin sorumlusu da
bellidir.

İşte başkanlık sisteminin
diğer temel özellikleri:

başkanın, güvenoyu almasına gerek
yoktur.

* Yürütme organı tek kişiliktir. Parlamenter sistemde olduğu gibi bir
başbakan, bir de cumhurbaşkanı
yürütmeden sorumlu değildir.
Yürütme görevi tek başına başkandadır. Başkan, aynı zamanda devletin başkanıdır.

* Başkanlık sisteminin bir başka
özelliği ise, bir kişinin hem yasamada hem de yürütmede görev
almamasıdır. Ayrıca başkan, yasama
organının çalışmalarına katılmaz.

* Başkan, belirli bir süreliğine doğrudan halk tarafından seçilir. Başkanlık
seçimleri, parlamenter sistemdeki
genel seçimler gibi geçer. Ancak

BAŞKANLIK SİSTEMİ NE
GETİRİR?
* Başkan, belli bir süreliğine seçildiği ve süresi bitmeden güvensizlik
oyu ile düşürülmesi de söz konusu

* Başkanın, güvenoyu sorunu olmadığı için karar alma süreci hızlıdır.
Günümüzde başkanlık sistemi
uygulayan ülkelerde Cumhurbaşkanı, sahip olduğu geniş yetkileri
tamamen halkoyundan alır. Bazıları
bu yetkileri tek başına kullanırken,
bazıları da ABD sisteminde olduğu
gibi meclis veya senato ile paylaşır.
Başkanlık sisteminin üstün taraflarının yanı sıra sakıncalı yanları da
vardır. Sistem bir yandan güçlü ve
istikrarlı bir rejim getirirken, diğer
yandan siyasi mücadeleyi en üst
seviyeye taşımakta ve başkanın
kişiliğine bağlı olarak otoriterliğe
dönüşebilmektedir. Bunun örnekleri
daha çok Güney Amerika ülkelerinde görülmektedir.

Hikmet Tekin
hikmettekin34@gmail.com
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çözümün değil kullanılan sistemi
ve aşamaların tamamını da
içermektedir.
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rümcek ağının esnekliği,
deniz kabuğunun
sağlamlığı, yusufçuk
böceğinin havada asılı
kalması gibi birçok canlı davranışı
ve özelliği insanları her zaman
etkilemiş ve merak uyandırmıştır.
Sadece insan becerisiyle yapıldığını
sandığımız birçok şeyin tasarımı,
gerçekte doğada mevcuttur. Bunun
farkında olan tasarımcılar, mimarlar
ve bilim adamları canlıların
yaratılış özelliklerini kendilerine
örnek alarak, yeni modeller
üretme yoluna gitmişlerdir. Bunun
sonucunda da Biyomimikri (veya
biyomimetik) kavramı ortaya
çıkmıştır. Biyomimikri doğadan
ilham alarak ya da doğayı taklit
ederek insan problemleri ve
ihtiyaçları için çözüm üreten bir
disiplindir. Bu disiplin sadece
elde edilen somut ürünün ya da

Biyomimikri kavramı ilk olarak
Amerikalı mühendis Otto Schmitt
tarafından literatüre kazandırıldı.
1950 yılı öncesinde mühendisliğin
birçok alanında farklı seviyelerde
kullanılan biyomimikri yaklaşımının
en güzel tarihi örneklerinden
birisi de hiç kuşkusuz ilk uçak
tasarımlarıdır. Leonardo da
Vinci’nin kuşların anatomisini ve
uçuşlarını inceleyerek insanları
uçurma isteği sonucu yaptığı
teknik çizimler ve araştırmalar,
onun ardından gelen Wright
Kardeşler’e de ilham kaynağı
oldu. Güvercinlerin uçuşlarıyla
ilgili detaylı araştırmalarıyla
Leonardo’nun çizimlerini geliştiren
Wrigth kardeşler ilk uçağı 1903’te
tamamlayarak, uçurdular.
Teknolojik olan birçok şey
doğallıktan maalesef uzak
gözükmektedir. Teknoloji ile
elde edilen birçok şey
doğal değildir algısı insanlar
arasında oldukça yaygındır.
Aslında Biyomimikri kavramı
işte tam da bu noktada bu
algıyı değiştirebilir. Doğa ve
teknolojinin birlikte uygun ve
doğru kullanıldığında aslında
ne kadar faydalı olabileceğini
göstermektedir.
Biyomimikri Örnekleri
Biyomimikri yaklaşımına

uyan en bilinen örneklerden
birisi, cırt cırt bant olarak da
bilinen velcrodur. Velcro özellikle
kıyafetlerde, ayakkabılarda ve yer
çekimsiz ortamlarda kullanılmak
için tasarlanmıştır. Tasarımcısına
ilham olan şeyse, köpeğinin
üzerine yapışan çengelli
tohumlardır.
Bir başka örnek de yüksek hızlı
trenlerdir. Yüksek hızlı trenler
tünele girdikleri anda bir basınç
dalgası oluşuyor ve tünelden
çıkarken bu basınç dalgası bir ses
patlamasına sebep oluyordu. Bu
sorunun çözümünde, yalıçapkını
isimli bir kuş türünün gaga
yapısından esinlenildi. Yalıçapkını,
sudaki balıkları yakalamak için
suya girerken, bir ortamdan farklı
basınçtaki başka bir
ortama geçer, ancak buna rağmen
etrafa çok az miktarda su sıçratır.
Bu sayede, balıkları rahatlıkla

Örümcek ağlarının özelliklerinden
yararlanılarak ip ve kumaş yapımı,
biyomimikri alanında yapılan
çalışmaların bir başkasıdır.
Ateşböceklerinin sıfır enerji kaybıyla
yarattığı soğuk ışık, enerji verimliliği
konusunda iş dünyasının ufkunu
açmaya aday bir diğer örnektir.
Enerji konusunda esinlenilen bir
örnek de termitlerdir. Akkarınca

diye anılan termitlerin yaptıkları
karınca yuvalarının havalandırma
sistemi yaklaşımını kullanan
mimari yapılar, bir yandan mimarlık
diğer yandan enerji alanında yeni
çözümlere işaret etmektedir.
Termitler yuvalarının içerisinde
sıcaklığı, güneşten gelen enerjiyi
optimize ederek, dışarıdaki
sıcaklık ne olursa olsun, istedikleri
değerde tutabiliyorlar. Geliştirdikleri
kendiliğinden soğuyan/ısınan
sistem ile sadece 1ºC’lik bir dilimde
dalgalanan bir sıcaklık yapısı
oluşturabiliyorlar. Günümüzde
termitlerin yuvalarından
esinlenerek yapılan bina ve alışveriş
merkezlerinde %90 oranında
enerjiden tasarruf ediliyor.

Köpek balığı derisi model alınarak
tasarlanan aerodinamik yüzücü
mayoları, tenebrionoid böceğinin
havadaki nemden su elde etmesi
örnek alınarak tasarlanan su
tutucu yüzeyler, midyeden yüzey
kaplama ve daha niceleri… Bunlar
gibi daha onlarca örnek sayabilir
hatta bu örnekleri kendimiz de
hayata geçirebiliriz. Doğa, yüzlerce
karmaşık denklemden oluşan
ama kusursuz bir denge üzerinde
hareket eden bir sistem
kurmuştur. Ürettiğimiz ürünler için
esin kaynakları bazen okyanusun
dibinde, bazen gökyüzünün
parlak ışığında, kimi zaman yerin
altında ama her daim gözümüzün
önündedir. Dünyayı insanlar ve
diğer canlı-cansız varlıklar için
daha iyi bir yer haline getirmek o
kadar da zor değil. Ancak bunu
başarabilmek için daha çok
çalışmak, doğaya ve onunla olan
ilişkimize daha yakından bakmak
gerekiyor.
Kaynak:http://www.webmasto.
com/dogadan-ilham-alaninovasyon-biyomimikri.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

görebilir ve kolaylıkla avlanabilir.
Bunu sağlayan, kuşun gagasının
aerodinamik yapısıdır. Trenin
burnunun tasarımında bu gaga şekli
örnek alındı ve sorunun çözüldüğü
gözlemlendi. Ayrıca, yüksek hızlı
trenler bu yeni tasarımıyla %15 daha
az elektrik tüketerek, %10 daha hızlı
gidebiliyorlar.
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Arması Neleri Anlatıyor?
Osmanlı Devleti’nin simgesi, nam-ı
diğer Nişan-ı Osmani ne zaman
yapıldı ve Osmanlı Tuğrasındaki
semboller neyi temsil ediyor?
Sultan Abdülmecid devrinde Kraliçe
Victoria tarafından, Prens Charles
Young adındaki İngiliz ressamın
tasarımı olan arma sultana hediye
edilir. Ressam, Osmanlı Devleti’ni
bütünüyle kapsayan bir arma yapmak için yoğun çalışmanın sonunda saltanat kavuğu, tuğra, sorguç
ve ay-yıldızın da içinde bulunduğu bir eser ortaya çıkarır. Arma,
Londra’daki Osmanlı Sefiri Kostaki
Efendi’ye teslim edilir. İngiltere’ye
gönderilen arma, resmi tören ile St.
George Kilisesi’nin en yüksek yerine
asılır.
Abdülmecid, Osmanlı Devleti’nde
yabancı nişan kabul eden ilk sultan
olarak bilinir. Oğlu Sultan II. Abdülhamit ise babasının devrinde yapılan armaya yeni eklemeler, ilaveler
yapar ve 17 Nisan 1882’de resmen
kabul edilerek kullanılmaya başlanır.
Sultan Abdülmecid, ‘ barış simgesi’
anlamında tuğrasının yanına gül
koydurmakla da bilinir.
İşte Osmanlı arması üzerinde bulunan 30 ayrı sembol ve anlamları:
1- Tuğranın etrafındaki güneş
motifi: Tuğrada adı geçen padişah
güneş gibi aydınlığın, gündüzün ve
hayatın sembolüdür.
2- II. Abdülhamid hanın tuğrası
3- Sorguçlu Kavuk: Osman Gazi’yi
ve tahtı temsil eder.
4- Yeşil Hilafet Sancağı: Yeşil zemin
üzerinde beyaz ay-yıldızlıdır ve İslamiyet’e bağlılığı temsil eder.
5- Süngülü Tüfek: Osmanlı ordusunun asli silahıdır.
6- Çift Taraflı Teber

7- Toplu Tabanca: 1840’tan itibaren
kullanılmış olup ordunun modernize edildiğini temsil eder.
8- Terazi: Şeşper ve asaya asılıdır.
Devletin ve Sultanın adaletini temsil
eder.
9- (Üstte) Kur’an-ı Kerim ve (altta) Kanunnameler: Adaletin yazılı
kanunlar ve şeriatla sağlandığını
temsil eder.
10- Nişan-ı Ali-i İmtiyaz Şefkat
Nişanı: 1878’de II. Abdülhamit
tarafından ihdas edilmiş olup; savaş
zamanında ve büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara
verilmiştir.

19- Borazan: Mehterhane ve
nevbet vurulmasıyla bağlantılı, nasıl
savaşılması gerektiğini müziğin tonuyla ayarlanış görevini ve haberciliği temsil eder.
20-Nişan-ı Ali-i İmtiyaz: Devlet
adına faydalı işlerde bulunmuş
ilim adamları, idareci ve askerlere
verilmiştir.
20- Top Gülleleri: İstanbul’u fetheden top, gülleleriyle birlikte topçu
ocaklarını sembolize eder.
21- Kılıç: Adaletin, doğruluğun, gücün, savaşçılığın ve hükümdarlığın
sembolüdür.

11- Nişan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz tarafından 1862’de ihdas edilmiş
olup, devlet hizmetinde üstün
başarı sağlayanlara verilmiştir.

22- Top

12- Asa ve Şeşper: Asa bilgi ve yönetimi, şeşper ise asalet ve üstünlüğü temsil eder.

24-Mızrak

13- Çapa: Donanmayı ve denizciliği simgeler.
14- Bereket Boynuzu: Bolluğu,
üretkenliği ve bereketli Osmanlı
topraklarını temsil eder.
16- Nişan-ı İftihar: Sultan Abdülmecid döneminde ihdas edilmiş olup,
üst düzey devlet hizmetlileri ve
askerlere verilmiştir.
17- Yay: Ata silahı ve muhafazası
olarak, güç, kuvvet ve maharetli
oluşu simgeler.
18- Nişan-ı Mecidi: Sultan Abdülmecid tarafından 1851’de ihdas
edilmiş, savaşlarda üstün başarı
gösteren askerlere verilmiştir. Başarı
arttıkça yükselen beş ayrı çeşidi
vardır.

23- El Siperlikli Merasim Kılıcı: Subaylar tarafından kullanılır.

25-Tek ve Çift Teber: Osmanlı ordularının kutsal silahını temsil eder.
26- Çift Taraflı Teber
27-Hilal: Geç dönem Osmanlı armalarında yer alır. Üzerinde Arapça
“Allah’ın Tevfiklerine güvenen Osmanlı Devleti’nin meliki Abdülhamit
Han” anlamında yazı vardır.
28- Osmanlı Sancağı: Kırmızı zemin üzerine beyaz ay-yıldızlıdır ve
bağımsızlığı simgeler.
29- Mızrak: Akıncılardan bu yana
son dönem mızraklı süvari alaylarını
sembolize eder.
30- Kalkan ortasında stilize edilmiş
güneş motifi ve 12 yıldız bulunmaktadır.

haberler

ÖMERLİ’DE
RAMAZAN
BEREKETİ
Ç

ekmeköy Belediyesi sokak iftarlarında bu
defa adres Ramazan Ayı’nın ikinci gününde
Ömerli Mahallesi’ydi. Ömerli’de kurulan binlerce
kişilik sofrada buluşan vatandaşlar Ramazan’ın bereketini ve manevi hazzını birlikte paylaştılar. Ev konforunda
porselen tabaklarda sunulan iftar mönüsünde; iftariyelikler,
mercimek çorbası, pilav, tas kebabı, salata, Osmanlı tulumbası, su

haberler

ve ayran yer aldı.
Ömerli Muhtarlığı önünde kurulan iftar alanındaki programa İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Ömerli Mahalle Muhtarı Hüseyin Uygun ve
Ömerli mahalle sakinleri katıldı.
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İftar yemeğinin ardından sofra yemek duasını minik bir
katılımcı yaptı. Program kapsamında Ömerli’de bulunan
camilerde, Teravih Namazı sonrası cemaate limonata
ikramı yapıldı.
Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı ve Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Şahmettin Yüksel, Fatih Sırmacı ve Ahmet Epli,
Ramazan etkinlik alanını dolaşarak vatandaşlarla sohbet
etti.
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Bu durumda tüm çabalar bir
temenniden öteye gitmeyecektir.
Kuşkusuz, yerine gelmeyen en büyük temennilerden biri ‘karşındakini’ değiştirme isteğidir. Bunu kimse
başaramamıştır. Çünkü ‘diğeri’ de
kendi doğrularıyla yaşamaktadır.
Temel ve olması gereken değişiklik
ise; insanın kendi içinde başlamalıdır. Ta ki; ön yargılardan sıyrılmak
suretiyle doğruya ‘doğru’ diyebilsin
ve bütün hayatını bir rahmet iklimine dönüştürebilsin diye…
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N

eredeyse herkes toplumu
değiştirmekten ve İslami
dönüşümden söz etmekte…
Hemen herkes iyiye, güzele, hakka
ve adalete ulaşmaktan söz etmekte. Iskalanan ya da ihmal edilen en
önemli konu ise; hep başkalarına
söyleyip de kendimizi unutmamızdır. Diğer bir ifadeyle yapmadıklarımızı başkalarına söyleyip durmamızdır.

Kendini Değiştirmeden
‘Değişim’ Olur mu?
İnsan hep aynı… Her birinin kendine
göre öfkeleri, kinleri, nefretleri ve
intikamları var. Hemen her birinin
içindeki sevgiye ayar verecek ideolojik, dini, tarihi sosyolojik ve ırksal
nedenleri var. Her birinin, kendisi
gibi düşünmeyenlere, inanmayanlara saygısızca davranmasına neden
olacak kendince haklı sebepleri
var. Ve birbirlerinin adeta üzerine
yürüyecek kadar intikamları… Peki,

fertler olarak iyilikleri, güzellikleri içimize doldurmadan değişim
mümkün mü? Elbette hayır!
“…Hiç kuşkusuz bir toplumun bireyleri kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah da o toplumun
gidişatını değiştirmez”( Ra’d Suresi, 11).

Değişim Ama Nasıl?
Toplumsal değişim ve dönüşümün
yukarıdan, tepeden inme değil;
mutlak surette toplumun bizatihi
içinden olmalıdır. Toplumu yeniden
inşa etme iddiasında olan öncülerin de “söz dilinden” çok “hal
dilini” kullanmaları esastır. Konuşup
nasihat etmek yerine bizzat örnek
olmanın daha kalıcı olacağı göz
önünde tutulmalıdır. Toplumun
bariz vasfının inanç temelli olduğu
öne çıkmış olsa da her inançtan ve
herkesin ‘kendine yer bulduğu’ hiç
kimsenin ötelenmediği, kimseye
inanç ve düşünce dayatılmadığı
‘çoğulcu bir toplum’ olma esası
benimsenmelidir. Yüce Allah’ın
övgüsüne mazhar olan toplum da
bu olsa gerek.

“Allah, bir topluma bahşettiği
nimeti, o toplum öz benliğine yabancılaşmadıkça asla değiştirmez.
Zira Allah her şeyi işitendir, tarifsiz
bir ilimle bilendir” (Enfal Suresi, 53).

“Allah size mutlaka emanet ve işleri
ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…”(Nisa,
4/58).

DEĞİŞİMİN
PARAMETRELERİ

Sevgili peygamberimiz; liyakat
esasına uyulmadığında “emanetin zayi
edildiğini” veciz bir ifade ile belirtmekle kalmamış “İş ehil olmayana

1-Adalet:

Toplumsal düzenin altüst olmasının
temel nedeni hiç şüphesiz işlerin
ehil olmayanlara verilmesiyledir.
İşin ehil/yetkin kişilere verilmemesi
aynı zamanda cehaletin yaygınlaşması anlamına da gelmektedir.

verilince kıyameti bekle” diye oldukça ciddi bir uyarıda bulunmayı
da ihmal etmemiştir.
Kur’an’da adı geçen peygamberlerin seyri incelendiğinde bütün peygamberlerin; muhataplarına yaptıkları ve ısrarla üzerinde durdukları ilk
tebliğin tevhid ilkesi olduğu açıkça
görülecektir. Öyle ki, dinin temel
direği tevhittir, dense yeridir. Çünkü
Kur’an, Allah’la kul arasında oluşturulan her türlü aracılık anlayışını
şiddetle reddeder. Aracılık vasıtasıyla dinden nemalanma ya da dini
tekeline alarak bunu bir baskı ve
zulüm aracı haline getirmek gibi
şirke aralanan kapıları temelli kapatan Kur’an, hiçbir dini sınıf ve Allah
ile kul arasında aracı kabul etmez.

Hz. Peygamberin değişim metodunda ‘değişim adına’ her türlü
yeniliğin kabul edilmediği gibi,
güzel ahlaktan ödün verilerek ‘her
yol mubah’ anlayışına kesinlikle yer
yoktur. Ayrıca istikrar, planlı değişim
modeli, toplumsal şartları dikkate
alma, kolaylaştırıcı olmak, aceleci
olmamak, kendine güvenmek ve
bütünleştirici olmak gibi prensipler de Hz. Peygamberin, toplumu
yeniden inşa etmede kullandığı
yöntemlerdendir.

Hedef ise:
Durağanlığın olmadığı ve ‘iki günü
bir olanın’ bulunmadığı toplum
fertleri…
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2-Eşitlik:

3-Liyakat

Tarih boyunca Müslümanların gittikleri yerlerde ciddi zihinsel, sosyal
ve kültürel değişimlerin gerçekleştiği bilinmektedir. Daha da önemlisi
Müslümanların, yeniliklere açık olup
olmamaları meselesidir. Müslümanların modernleşme ve yenileşme ile
ilgili süreçlerine bakıldığında değişime kapalı olmadıkları görülecektir.
İslam toplumunda meydana gelen
siyasal ve sosyal değişimlerde Hz.
Muhammed(s.a.v) doğrudan etkili
olmuş ve örneklik teşkil etmiştir.
Peki, değişim modelinde başlıca
hangi ilkeleri benimsedi Resul-i
Ekrem:
Hz. Peygamber değişimi
öncelikle kendi hayatında
başlattı. ‘Güzel ahlak’ ve örnek
davranışlarla da insanlara hep
örneklik teşkil etmiştir. Ayrıca Kur’an’ın belirttiği “vasat
ümmet” anlayışıyla orta yolu
takip etmiş, bu yüzden İfrat ve
tefritten uzak durma ilkesi onun
hayatında belirleyici olmuştur.
Değişim adına her şeyi yakıp-yıkma onun ilkelerine aykırıdır. Zira o
daima İtidali bulma arayışındadır.
Hiç kuşkusuz Kur’an değişimi
savunur. Ancak süreklilik gerektiren
konuları tereddütsüz kabul etmeyi
de özellikle ister.

Allah katında insanın adil
olması, inanıp inanmamasından önce gelir: “Ey insanlar!
Kendiniz, ana-babanız ve
yakınlarınızın aleyhine de
olsa adaleti titizlikle ayakta
tutun ve sırf Allah için şahitlik
edin…”(4/135). Hitabın, sadece ‘iman edenlere’ olmayıp
‘bütün insanlara’ olması oldukça
anlamlıdır. Ancak ne yazık ki insanlar bu temel ilkeyi “kendi çıkarlarına yönelik bir yarar” anlamında
kullanmışlardır.

Allah katında tüm insanlar; kadın-erkek, zengin-fakir, zayıf-kuvvetli ayırımı yapılmaksızın eşittir.
Zira hepsinin yaratıcısı Yüce
Allah’tır:
“Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir
erkek ve bir dişiden yarattık, birbirinizi tanımanız için sizi soylara,
kabilelere ayırdık. Allah katında en
değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…
(49/13).

Hz. PEYGAMBER VE
DEĞİŞİM

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e
(s.a.v.) kadar süregelen ve bütün
peygamberlerin tebliğ ettiği tek
din olan İslam’ın; özünde Allah’ın
varlığı-birliği, temel hedefinde ise
insanların dünya-ahiret saadetini
elde etmeleri vardır. Dinin nihai
amacı, adalete dayalı eşitlik ilkesini
yeryüzüne egemen kılmaktır.
Ancak bunun gerçekleşmesi
için şu prensiplerin hayatın
her alanında hâkim kılınması
zorunludur:

Fakat insanlık bu muhteşem mesajı
çoğunlukla gereği gibi anlayamamıştır.
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Ç

ekmeköy Belediyesi’nin
yanında bulunan Kent
Park’a sosyal tesis yapılıyor.

herkese hitap eden bahçenin
Kent Park bölümüne yeni bir
sosyal tesis yapılıyor.

Çekmeköy Belediyesi’nin de
içinde bulunduğu 50 dönümlük yeşil alan özellikle yaz
ve bahar aylarında Çekmeköylülerin buluşma noktası
oldu. Piknik ve çocuk oyun
alanları, emeklilerin misafir
edildiği Güngörmüşler Konağı, spor alanlarıyla 7’den 70’e

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak
2012 yılında Çekmeköylülerin kullanımına sunulan Kent
Park’taki yeni sosyal tesisin
çalışmaları Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü
tarafından yürütülüyor.

Tesis çalışmalarla yakından
ilgilenen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, “Her
gün yüzlerce kişiyi ağırlayan
bahçemizde Güngörmüşler
Konağı’nda emeklilerimizi
misafir ediyoruz. Diğer yaş
gruplarından gelen talepleri
değerlendirerek, parkımızda
temiz ve güvenilir hizmet
alabilecekleri bir sosyal tesis
çalışmasını başlattık,” dedi.

yerel yönetİmlerde spor hizmetleri

T

eknolojik ilerlemeler ve hızlı
hareket etme ihtiyacı, yönetim modelini merkezden

Günümüzde; yerel yönetimler içinde spor birimleri örgütsel anlamda
da şekillenmiştir. Yerel yönetimlere,
halka spor hizmetlerini ulaştırmak
için; Büyükşehir belediyelerinin genel bütçelerinin binde 7’lik kısmını,
yerel belediyelerinin genel bütçe-

lerinin binde 12’lik kısmını kullanma
zorunluluğu yasalarla getirilmiştir.
Bu bütçe ile amaçlananlar; semt ve
oyun sahası yapmak, spor tesisleri
inşa etmek, yerel spor kulüplerine
destek olmak ve başarılı yöneticileri
ve sporcuları ödüllendirerek ilçede
spor bilincinin gelişmesine katkıda
bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin
bunları uygulama olanağı merkezi
yönetimlere göre hem daha kolay,
hem de daha hızlı olmaktadır.
Belediyeler, spor hizmetlerini halka
yaygınlaştırarak, sürekli etkinlikler
gerçekleştirerek ve uygun seçenekler ortaya koyarak esasen kamusal
hizmetlerinin bir gereğini yerine getirmektedirler. Yerel yönetimlerin
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yerele doğru kaydırmıştır. Yerel yönetimler, yasalarda belirtildiği gibi,
ilçe sınırları içerisinde yaşayanların
temel ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli hizmetleri vermekle yükümlü
kılınmıştır. Özellikle büyük kentlerdeki nüfus artışı ve demografik yapı
farklılıkları, yerel yönetimleri toplumun ortak paydası olan sporla ilgili
çalışmalarda da etkin hale getirmeye başlamıştır.
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Yerel Yönetimlerde
Spor Hizmetleri
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bu hizmetleri kendi ilçe halkına
adaletli bir şekilde sunmasıyla
toplanan vergi ve her türlü kamusal
gelir; ilçe halkının sağlıklı yaşamına önemli bir katkı sunmakta ve
insanların spor becerilerini sergileme olanağını ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca çoğu ülkede olduğu gibi
yerel yönetimler; ilçede bulunan
okullarla bağlantılı olarak burada
bulunan çocuk ve gençlere de spor
yapma ortamı sağlamalıdır.
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Bu çalışma ile Çekmeköy Belediyesi sınırları içinde yaşayan 18 yaş
ve üzeri kişilerden, belediyenin
spor hizmetlerine ilişkin görüşleri
alınmıştır. Halkın, spor hizmetleri ve
rekreasyon (serbest zaman) ile ilgili
görüşlerini, beklenti ve gereksinimlerini ifade etmesinin, yerel yönetimler için de son derece önemli
bir geri bildirim kaynağı olduğu
açıktır. Bu tür araştırmalardan elde
edilen verilerin, yerel yönetimlerin
bu alandaki faaliyet ve hizmetlerinin halkın ihtiyaçları doğrultusunda
yeniden yapılandırılmasına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

Amaç ve Yöntem,

Ülkemizde spor
hakkı Anayasa ile
güvence altına
alınmıştır. Anayasa, devlet kurumlarına verdiği
çeşitli yetki ve
görevlerle halkın
spor yapma olanağını ve hakkını
güvence altına almış, devlet kurumları
yükümlü kılınmıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Spor Yönetimi Yüksek Lisans
Tezi olarak yapılan bu araştırmanın amacı; İstanbul ili, Çekmeköy
ilçesi sınırları içinde ikamet eden
kişilerden yaşadıkları yerleşim
yerinde belediyenin yapmış olduğu
spor hizmetleri hakkındaki beklentilerine ilişkin görüşleri alınmaya
çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evrenini İstanbul
ili Çekmeköy ilçesinde yaşayan
kişiler oluşturmuştur. Örnek olarak;
Çekmeköy ilçesinde bulunan 21
mahallede yaşayan on sekiz yaş
ve üzeri, Türkiye İstatistik Kurumu

2014
verilerine
göre
153.734 kişiden toplam 410 kişiyle
ve mahallelerdeki on sekiz yaş üzeri nüfus oranına göre orantılı olacak
bir şekilde, ölçek uygulanmıştır.
Araştırmada uygulanan bu ölçek 7
adet kişisel bilgi ve 18 adet Likert
tipi maddeden oluşmaktadır. Elde
edilen veriler Windows programına
yüklenerek, SPSS paket programına

aktarılmış ve yaş, cinsiyet,
meslek dağılımı, eğitim
durumu gibi alt gruplar
arasındaki değişkenlikler ya da farklılıklar
Anova (Analyis of
Variance) ve t-test
değerlendirmeleri
ile (Comparisons of
Column Means) incelenmiştir. Ayrıca
temel iki grup arasında (katılıyorum
ve katılmıyorum
diye fikir beyan
eden katılımcılar)
istatistiki açıdan
farklılık olup
olmadığı N-1
Chi-Square testiyle araştırılmıştır.

Spor alışkanlığı;
Çocuklar ve gençler için motivasyon kaynağı ve sağlıklı bir gelecek;
yetişkinler için sağlık dolu bir yaşam, daha ileri yaştaki insanlar için
de hayata sımsıkı tutunma aracı
olarak görülmelidir.

Geleceğe yönelik
çalışmalara baktığımızda;
Çekmeköy Belediye sınırları
içerisinde yapılan bu araştırma
ülkemizdeki diğer il ve ilçelerde
yapılabilir olması ile Belediyelerin
organize edeceği spor aktiviteleri
ve etkinlikleri halkın spor yapma
olanaklarını arttıracak, Ülkemizde
Spor kültürünün gelişiminde katkı
sağlayacaktır.

Son olarak;
Tez konusunu seçmemde ve
araştırma süresince verdiği desteklerden dolayı Çekmeköy Belediye
Başkanı Sayın Ahmet Poyraz’a ve
mahallelerde araştırma yapmamda
desteklerini esirgemeyen Çekmeköy ilçesi muhtarlarımıza ve site
yöneticilerimize; okullarda araştırma yapmamda destek veren okul
yöneticilerimize ve Beden Eğitimi
öğretmenlerimize teşekkürlerimi
sunarım.
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Katılımcılar çoğunlukla kent yaşamında
spor ve doğal hareket
ihtiyacını karşılamakta
zorluklar yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Katılımcılar;
bu sorunun çözümü konusunda belediyeleri sorumlu
görerek, belediyelerin spor
tesisi, rekreasyon ve oyun alanı
eksikliklerini gidermesi gerektiği ve
mevcut spor tesislerinde uzman
personelin bulunması gerektiğini
vurgulamışlardır.
Ayrıca; Belediyelerin organize
edeceği spor aktiviteleri ve etkinlikleri ile spor yapma olanaklarının
artacağı, halkla belediye arasındaki
ilişkilerin gelişeceği üzerinde durulmuş ve halkın sporla ilgili beklenti
ve görüşlerini rahatlıkla aktarabileceği bir ortam sağlanması ile spor
hizmetlerinin halkın tamamına
yaygın bir şekilde sunularak spor
bilincinin yaygınlaşması gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.
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Sonuç olarak;
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TAŞDELEN’DE

KİŞİLİK BEREKET

SOFRASI

HABERLER

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz iftar alanında mas-

aları tek tek dolaştı ve
vatandaşların Ramazan’ını kutladı.
Teravih sonrası limonata ikramı
Yedi yıldır her Ramazan’da bir
gelenek haline gelen teravih
sonrası limonata ikramları devam
etti. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz Refah Camii’nde
cemaate limonata ikramında bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

TEMMUZ 2016

Çekmeköy Belediyesi sokak iftar-

ları Ramazan’ın onuncu gününde
Taşdelen Mahallesi’nde devam
etti. Turgut Özal Bulvarı’na kurulan
iftar sofralarında binlerce vatandaş birlikte iftar heyecanı yaşadı.
Program öncesinde semazenler,
ilahi grupları sahne aldı ve Kur’an
tilaveti yapıldı.
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Taşdelen Mahallesi’nde düzenlenen sokak iftarına Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy ilçe Başkanı
Salih Kırıcı, Belediye Başkan
Yardımcıları, Belediye Meclis
Üyeleri, Taşdelen Mahalle Muhtarı
Serdar Karaman ve binlerce
Taşdelenli katıldı.
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Bir yer düşünün üstü başı masmavi,
ayaklarının altında serin sular, tepesinde
güneşin sıcaklığı ve ılık rüzgar… Kara
parçasının etrafı yeşilliklerle denizin mavisini
ayıran koca koca duvarlarla çevrili, hani şu
meşhur Sur dedikleri… Evet, burası Sinop, evet
burası Karadeniz’in “ben, mavi yeşilin
tüm güzelliğiyle, tarihi kalıntılarımla,
baş döndürücü kıyılarımla,
doğa harikası mağaralarımla
buradayım” diye bağıran
şehri. Hoş bulduk…

Sinop için tarihte günümüzdeki ismine
benzer isimler de kullanırmış. Romalılar bu şehre Sinepolis demişlerdir. Bazı
kaynaklar Hititçe Sanova’dan geldiğini,
bazıları Asurların Sin kelimesinden
geldiğini ifade ederler. Roma kayıtlarında General Pompeius’un idaresine verilen 11 şehir arasında Sinop
Teium kaydı vardır. Sonuç olarak da
Türkler şehri fethettiklerinde şehir
Sinop olarak adlandırılmış ve şehrin
ismi günümüze bu şekilde ulaşmıştır.

Dünyanın
en mutsuz
insanının bile huzur
bulabileceği yer, Hamsilos
Koyu… Kara parçaları çöktükçe
kendini saklamak ister gibi yeşilliklerin
içine girmiş, nehir görüntüsünde
bir deniz girintisi. Türkiye’de tek,
dünyada iki tane bulunan iki limana
sahip ria tipi bir kıyı. Bir yanda şerit
gibi uzanan kumsal ve deniz diğer
yanda yeşillikler içerisindeki piknik
alanları; böyle yerleri bulmuşken
ömür bitmeden tası tarağı
toplayıp yerleşmek
gerek…

H

elenistik, Roma ve Bizans
dönemine ait pek çok
mimari parça barındıran
tarihi Cezaevi için; “Büyük
ve korkunç bir kaledir.
300 demir kapısı, dev gibi
gardiyanları, kolları demir
parmaklıklara
bağlı ve
her

birinin bıyığından 10 adam
asılır nice azılı mahkumları
vardır. Burçlarında gardiyanlar
ejderha gibi dolaşır. Tanrı
korusun, oradan mahkûm
kaçırtmak değil, kuş bile
uçurtmazlar” der Evliya
Çelebi. Hakkı da var; koca
tarih, onlarca insan ve
heybetiyle ürperten bir yapı…
Labirent gibi dizayn edilmiş
bir binada uzunca
koridorlar,

kapıların üstünce minicik
parmaklıklı camlar, çocuk
ıslah evi, kadınlar koğuşu,
metrelerce yükseklikte taş
surlar, gözetleme kuleleri ve
zindan. Cezaevi, her adımda
merak ile tedirginlik duygusu
arasına sıkıştırıyor insanı.
Yolu Sinop’a düşen ve buraya
gelenlerden tedirginliğinden
sıyrılıp merakının peşine
takılanlar, bir yığın gerçek
hikayeyle ve derslerle dolu
unutulamayacak bir gezi
yaşayacaklar… “Göreceğin
gün var daha, aldırma
gönül aldırma!”
Sabahattin Ali

TÜRKİYEYİ GEZİYORUZ SİNOP
gemiler. Şehirde hediye denilince ilk akla gelen seçenek
oldukça dekoratif… Ketenden
yapılan çarşaf, örtü, Ayancık
keteni, Mahrama ve Durağan
Bezi ve oya işleri bulmak da
mümkün. Ağzının tadına
düşkün olanlar için Sinop’un
meşhur Erfelek kestanesi
hediye tercihinde kuvvetli bir
seçenek.
NOTUNUZU ALMAYI
UNUTMAYIN!

SİNOP HATIRASI
Buzdolabı
süsünden daha
orijinal bir fikri var
Sinop’un; maket

SİNOPLU ÜNLÜLER
Philosoph Diyojen – Ahmet Muhip
Dıranas
Ünsal
n

ga n
az

Nec
m
in Erbakan
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Yapılışı; hamsiler ayıklanır ve kılçıkları çıkarılır (eğer kılçıkları kolay
çıksın istiyorsanız hamsiyi bir gün

ett
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Malzemeler; 1 kg Hamsi, 250 gr
pirinç, 1 baş soğan, 200 gr tereyağı (ya da sıvı yağ ), 1/2 bardak su,
2 yumurta, maydanoz, nane, tuz,
karabiber.

Ha
ka

İçli Tava

Y

Karadeniz’in bolluk ve bereketinden
nasibini almış, bin bir çeşit lezzetle
donanmış Sinop mutfağı… Şehir;
nokul, pilaki, mısır pastası, kaşık
çıkartması, keşkek, içi etli hamur,
ıslama, mısır çorbası, mısır tarhanası, sirkeli pırasa, içli tava, katlama,
kabak millesi, hamursuz tatlısı gibi
tatlarla yemek kültürünü zenginleştirmiş. Sinop yöresel lezzetlerinden
ağzınıza layık içli tava tarifi;

dinlendirmelisiniz). Diğer tarafta
soğanlar yağda kızartılıp içine pirinç
eklenir ve karıştırılarak kavrulur. Tuz
eklenerek üzerini kapatacak kadar
su konularak pişirilir. Pirinçler diri
diri olmalıdır. Pilav suyunu çekince
karabiber, bol maydanoz, nane
konularak demlenmeye bırakılır.
Sırtları unlanan hamsiler yağlanmış
tepsiye sırtları gelecek ve tavanın
her yerini kapatacak şekilde dizilir.
Burada dikkat edilecek husus hamsilerin hep aynı şekilde ve yarı yarıya birbirinin üzerine gelecek şekilde
dizilmesidir. Bu şekilde dizilmezse
pişirme esnasında araları açılır.
Tepsinin kenarlarına da bir kısmı
tepsiden sarkacak şekilde dizilmelidir ki sonradan üzeri kapatılabilsin.
Dinlenmiş pilav bunun üzerine dökülür ve yerleştirilir. Kalan hamsiler
ve tepsinin kenarından sarkanlar
ile pilavın üzeri tamamen kapatılır.
(Görünüm olarak
pasta şeklini
almalıdır) Hamsilerin üzerine
çırpılmış yumurta
sürülür. Fırına
sürülür ve çevire
çevire pişirilir.
Afiyet olsun…

Ercan

SİNOP MUTFAĞI

Tarihe tanıklık eden Sinop
Cezaevi’ni, Balatlar Kilisesi
kalıntılarını görmeden; şehrin
dört bir yanını kuşatan Sinop Kalesi Surlarını, Boyabat
Kalesi’ni gezmeden; Sarıkum
Gölü Tabiatı Koruma Alanındaki kuşları ve yılkı atlarını,
Hamsilos Koyu’nun eşsiz
güzelliğini, Erfelek Tatlıca Şelalerini
ve çevresindeki manzarayı, Osmanlı Döneminde şehri denizden
gelecek saldırılara karşı koruyan
Paşa Tabyalarını, Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesi’ni, İnaltı
Mağarasında asırların birikimini
görmeden; Çeçe Sultan ve Seyit
Bilal Türbelerini, Alaadin Camii ve
içindeki Candaroğlu (İsfendiyaroğlu) türbesini ziyaret etmeden; uzun
sahillerinde ve koylarında gezintiye
çıkmadan; Çangal ormanlarında
doğa yürüyüşü, Akgöl’e gidip eşsiz
manzarası eşliğinde piknik yapmadan; Rus donanmasının baskınında
şehit düşen denizcilerimiz adına
yaptırılan Deniz Şehitleri Anıtı’nı
ziyaret edip Şehitler Çeşmesi’nden
bir su içmeden ve Şahin Tepesi’nde
Sinop’u seyretmeden dönmeyin…

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve Belediye Başkan Yardımcıları geleneksel iftar yemeğinde
Çekmeköy Belediyesi personelleri
ile aynı sofrada buluştu. Çekmeköy
Belediyesi 7 Tepe Restoran ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar
programına katılım yoğundu.

Kur’an tilavetiyle başlayan iftar
programında mesai arkadaşlarını
selamlayan Başkan Poyraz “ Yedi
yıldır omuz omuza birlikte çalışıyoruz. Bugün burada Çekmeköy’ümüze kazandırdığımız bu kalıcı
alanda güzel bir sofrada buluştuk.
Yedi yıl önce üç yüz kişilik bir top-

lantı yapacak yerimiz yokken, şimdi
binlerce kişilik toplantılar yapacak
alanlarımız var. Çekmeköy’e birlikte
kazandırdığımız bu eserler ile vatandaşlarımızın duasıyla yolumuza
devam edeceğiz. Gayret ve çabalarınız için hepinize teşekkür ederim,”
dedi.
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HEMDEM - KALPTEN KALBE BİR
YOL VARDIR
Kitabın tanıtımına isminden mi
başlamak gerek, kapağından
mı, içeriğinden mi, faydalanılan
eserlerden mi, başlıklarından mı,
yoksa yazarın bizatihi kendisini
tanıtmaktan mı? Bu konuların her
biri tek tek üzerinde durulmayı hak
ediyor. Çünkü konuların her biri
Hemdem’de biri diğerinden ayırt
edilemeyecek kadar iç içe giren bir
anlamlar bütünlüğü oluşturuyor.
Yazar Sait Köşk Kahramanmaraşlı.
Hani geleneğinde şairler olan,
Necip Fazıl’ın kentinden.
“Gül Yetiştiren Adam” Rasim
Özdenören’in, “ACZ” ile af dileyen
Zarifoğlu’nun ve isyanını “Sükut
Suretinde” yaşayan büyük usta Nuri
Pakdil’in kentinden. Yani şiirlerin,
öykülerin kentinden.
Sosyal medya üzerinden Sait
Köşk’ü takip edenler onun
yazılarındaki samimiyeti, içtenliği,
kaleminin kıvraklığını hemen
görecektir. Okudukları her pasajdan
ayrı bir keyif alacaktır. Bu kadar
iyi cümleler kuran, kelimelere
kendisi gibi naif anlamlar yükleyen
hayata ve olaylara çok çok farklı

pencerelerden bakan bir kişinin
neden yazılı bir eseri yoktur,
diye düşünmüştüm hep. Ta ki
Hemdem’in doğuşunu görene
kadar. Hemdem için bu ülkede
yaşayan her bireyin içini ısıtacak
bir kapak düşünülmüş: bir çay
bardağı altlığı ve yanında iki şeker.
Bu kapağı gören her kişi her gün
içtiği, sohbetin bir aracı olan, çayı
ve birbirinden güzel sohbetleri
hatırlayacaktır. Çay ve sohbet hep
bir arada anılır çünkü. Ve sohbetin
bizim toplumumuzda irfani bir
geleneği vardır. Kitabın içeriği ile
kapak arasında da sanırım böyle bir
bağ kurulmuş olmalı.
Kitabı okumaya başlamadan
başlıklara bir bakma ihtiyacı
hisseder, her başlığın özenle
seçilmiş tek bir kelimeden
oluştuğunu görürsünüz. Ve
elbette her bir kelime özellikle
ilginizi cezbeder. Şüphesiz başlık
seçimi, yazının içeriği kadar yazarın
kimliğini, ruhunu, gönlünü de

yansıtır bize. Yazarın başlıklara
yüklediği anlam kadar, başlıkların
sıralanışının da adeta özel bir
anlamı vardır, Hemdem’de.
İşte Hemdem’in özenle seçilen o
başlıkları: İnsanlık, seyirlik, ömürlük,
pişmanlık, kulluk, ibretlik, gölgelik,
sonsuzluk. Başlıklar “İnsanlık” ile
başlayıp “sonsuzluk” ile sona eriyor.
Bu iki başlık arasına da insana
dair pek çok şey sıkıştırılıyor. Bu
sıralama aslında bize insanın “eşref-i
mahlukat” olma vasfıyla esfel-i
safilin olma arasındaki gel gitlerinin
hikayesini de anlatıyor. Ve elbette
insanın bu gelgitlerde eşref-i
mahlukat olarak durulabilmesi için
yaşamını Allah, insan ve erdem
merkezli olarak oluşturması
gerekmektedir.
Yazar “iç konuşma tekniği”ni
kullanarak anlatır meramını, kitap
boyunca. İç sesin yazardaki karşılığı
Feride’dir. Feride kimi zaman
yazarın bizatihi iç dünyasından
gelen ses, kimi zaman bir dost,
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alemin özü olduğunu
hatırlatıyor.
Yazar, metinlerin içerisine
bazen dilimizden
düşmeyen bir şarkıdan
mısralar, bazen Yunus
Emre’den, Yahya
Kemal’den, Nedim’den,
Nefi’den beyitler,
bazen de bir özlü söz
yerleştirerek okuyucuyu
derin anlamların ve
söz ustalarının izinden
sürüklüyor.
Kimi zaman bir kitabı bir
ihtiyaca binaen yazarsınız.
Kimi zaman da bir konuyu
araştırıp o konuyla ilgili verileri
toplayıp o çerçevede bir eser
oluşturursunuz. Hemdem bu iki
yaklaşımdan da farklı olarak, yazarın
yıllar yılı tecrübeyle, bilgi ve irfanla
heybesinde birikip oradan dışarı
taşanlardan oluşan bir eser.
gerektiğini
gözler
önüne seriyor. Para
ve çıkar merkezli bir dünyaya
karşılık erdem ve iyilik merkezli
bir dünyanın gerçekten mümkün
olabileceğini sunuyor, okuyucuya.
İnsanı köleleştiren tüm izm’lere
karşı Allah’a kul olup en özgür
varlığa dönüşmemizi anlatıyor, bize
satır aralarında. Okuyucuya “Hoşça
bak zatına kim zübde-i alemsin
sen” mısraları ile insanın aslında

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Hemdem – Kalpten Kalbe Bir
Yol vardır
YAZARI: Sait KÖŞK
YAYINEVİ: Portakal Kitap (L-M Leyla
ile Mecnun Yayıncılık)
SAYFA SAYISI: 284
BASIM YILI: 2016
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kimi zaman da yazar kendi
dilinden hatırlatıyor.
Var oluşumuzu
sorgulamamızı öneriyor,
bize sık sık. Günlük
yaşam pratiklerimizde
unutmaya başladığımız
davranışların neler
olduğunu, farklı
yerlerde farklı
örneklerle anlatıyor.
Hayatın en doğru
bilinen klişelerinin
bile lisan-ı münasiple
sorgulanması
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kimi zaman da bir öğretmendir.
Her yazıda Feride ile sohbet eder,
ona derdini anlatır, onun derdini
dinler. Feride yazara itiraz eder ve
bu itirazlar gece gündüz tartışılır.
İç konuşma tekniği psikolojik
romanlarda da sık sık kullanılır.
Böylelikle insan tahlilleri ile birlikte
yazılarda psikolojik derinlikler
de oluşur. Recaizade Mahmut
Ekrem’in Araba Sevdası’nda,
Mehmet Rauf’un Eylül’ünde, Oğuz
Atay’ın Tutunamayanlar’ında ve
daha birçok eserde iç konuşma
tekniğini bariz olarak görmek
mümkündür. Ünlü psikiyatr Carl
Gustav Jung’un da biyografik
eserinde çocukluk yıllarında
iç konuşmalar ile varlık
sorgulamaları yaptığını
görürüz. Nitekim Jung
bu konuşmalardan
hareketle devasa
akademik
bir külliyat
oluşturmuştur.
Yazar
Hemdem’de
akademik ve
kuru bir dil
yerine insanı
sıkmayan,
okuyucu
ile sohbet
ediyormuş
hissi
uyandıran
bir dil
kullanmaktadır.
Bu nedenle
Hemdem’in her
satırı çay eşliğinde
yazar ile yapılan
sıcak bir sohbet
havasındadır.
Bir deneme kitabı olarak
dikkat çeken bir önemli
husus da yazarın kitabın
sonuna eklediği kitap listesidir. 71
ayrı kitap, 71 ayrı dünya. Kitapların
isimlerini bile keyifle okuyorsunuz.
Kitabı elinize aldığınızda önce arka
sayfadaki kitap isimlerine bakmanızı
tavsiye ederim.
Yazar Hemdem’de insana dair,
yaşamın özüne ve kalplere dair
pek çok noktaları geziyor. Modern
yaşamın hengamesi içerisinde
pek çok değerimizin hayatımızdan
yavaş yavaş çıkmaya başlamasını
kimi zaman Feride’nin dilinden
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ve her şey seyrinde akarken kafası
alacalı bulacalı işlerle meşgul, içindekiler yazıya dökülünce cııss diye
ses duyulan ve bu sesin yankılana
yankılana yedi diyara ulaştığını
duyacağımız bir şey oldu. CİNS bir
şey oldu. CİNS, bir dergi oldu ve
önümüze düştü.
Bundan tam 9 ay önce CİNS
adında bir dergi, acayip kafalı
birkaç adam tarafından çıkarılmaya
başlandı. Sloganı da cins; Aylık Alan
Savunması…

B

Her ay slogan gibi bir başlıkla yayınlanan CİNS dergide, farklı alanlardan yazılar yayınlanıyor, üstatlar
anılıyor, sorular soruluyor, sorular
kimi zaman cevapsız bırakılıyor,
kimi zaman muhtemel cevaplar
işaret ediliyor. Filmler, sanatçılar ve
müzikleri, ülkeler ve şehirler havada
uçuşuyor, çiziliyor, işliyor.
CİNS 9. sayısına ulaştı. Siz hala bir
cinslik yapmadınız mı?
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undan 9 ay önce, bir tuhaflık
bir cinslik hasıl oldu.
Herkes olduğu gibi yaşarken

İsmail Kılıçarslan’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı derginin yayın
koordinatörü Furkan Çalışkan. Yani
bu Cins derginin başında yine cins

adamlar var. Tabi cins adamlar bu
kadar değil. Ekip geniş. Gittikçe
de genişliyor. Yusuf Genç, Hakan
Arslanbezer, Samet Doğan, Tesbihli
Abi bu cins adamlardan sadece bir
kaçı.
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• Bazen en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafedir. (The Painted Veil)
• Bir insan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil. (Lethal Weapon 3)
• Özel biriyle birlikte olduğunu, çenesini kapatıp karşılıklı susabildiği zaman anlıyor
insan. (Pulp Fiction)
• Bu ülkede huzur ve güven istiyorsak eğer bunun ilk şartı namuslu insanların da en
az namussuzlar kadar cesur olması (Vali)
• Derler ki ; ” Burada bir kelebek kanat çırpsa, Atlantik’te fırtınaya sebep olabilir.
” İşte biz her birimiz, tıpkı o kelebek gibiyiz, fakat bir farkla; Bizim kelebeğimiz
fırtınaya sebep olmaz! O, kanatlarını açar fırtınaya karşı koyar. (Papillon)
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016 yapımı bir animasyon olan
Zootropolis, sadece çocuklar
için değil büyükler için de eğlenceli ve birçok ders alınabilecek bir
film. Animasyon olduğunu görüp
de çocuk sadece çocuklara hitap
ettiğini düşünmeyelim.
Belki de çocuk saflığı denen duygu
durumu, bizim kendimizi anlamamız ve bu dünyada daha huzurlu,
daha barışçıl, daha birlikte yaşayabilmemize sağlayacak yegane
durumdur. Ve bu duygu Zootropolis’in bakış açısında bizlere tamamıyla yansıyor kanaatimce.
Zootropolis tüm hayvanların
‘medeni’ biçimde birlikte yaşamaya
başladıkları bir şehirdir. Karıncadan
aslana kadar tüm hayvan çeşitleri
vardır burada. Her hayvan türünün

Tüm önyargılara ve engellere
rağmen idealinden vazgeçmeyen
azimli tavşan Judy’nin, Zootropolis’te yırtıcı hayvanların arasında
‘dünyayı güzel bir yer haline getirmek için’ polis olma serüveni..
Konusu gereği hem heyecanlı bir
dedektiflik serüveni izleten film
hem de inanılmaz bir görsel şölen
sunuyor. Hayvan türlerinin her biri
için ayrı ayrı düzenlenmiş olan
yaşam alanları ve iklim biçimleri,
zürafaların içeceklerini alabilecekleri düzenekler, fillere ait kafeler
son derece iyi düşünülmüş bu
şehrin detaylarından..
Hayvanların kendi yapılarına göre
işlere sahip olması da filmin ayrı bir
eleştiri ve mizah konusu.. Tembel
hayvanlarla dolu ehliyet ofisi filmin
en komik sahnelerinden biri ve en
güçlü eleştirilerinden biri..
Irkçılık, ayrımcılık gibi meselelerin gündemimizden düşmediği
zamanları yaşarken tüm bu
meselelerin hayvanlar alemi üzerinden düşünülerek irdelenmesi son
derece zekice bir bakış açısı. Almak
isteyenler için birçok eleştiri var
Zootropolis: Hayvanlar Şehri’nde..
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Her şeyin dışardan bakıldığında son
derece güzel göründüğü bu şehirde, hayvan türleri için geçmişten
gelen ve ne yazık ki süregiden
önyargılar da mevcuttur. Herkesin istediği her şeyi olabileceği ve
yapabileceği bir yer olarak tanımlanan Zootropolis, önyargılardan
dolayı kalıplaşmış bazı davranış
biçimlerini sürdürür. Örneğin tilkiler
güvenilmez ve kurnazdır. Dolayısıyla bir tilki diğer türlerle güvenilir
organik bir ilişki sürdüremez. Eğer
polis olmak isterse güvenilmezliği
ve kurnazlığı yüzünden olamaz. Ya
da bir polis sadece yırtıcı ve büyük
hayvanlardan olabilir. Çünkü diğer
hayvanlar polis olmak için uygun
niteliklere sahip değildir. Peki,
gerçekte öyle midir? Ya bir tavşan
polis olmak isterse, hayallerinden
vaz mı geçmelidir? Yoksa herkesin
her istediği şeyi yapabileceği sloganıyla dillerde dolanan Zootropo-

lis şehrinde şansını denemeli midir?
İşte hikâye tam da bunu anlatır.
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yaşayabilmesi için o
türün doğal yapısına
ve büyüklüğüne uygun
şehirler inşa edilmiş ve
iklim yapıları uygun hale
getirilmiştir. Burada medeni biçimde yaşarlar çünkü
iki ayakları üstünde yaşarlar,
kıyafet giyerler ve çalışırlar.
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ayatımızdaki renkler, kimi
beyaz sever kimi koyu siyahı
kimi rüya gibi pembe tutkunudur, kimi hastalık çağrışımı
yapan sarıyı herkesin hayatında yeri
olan renkler. Sevdiğimizi de onunla
anlatırız sevmediğimizi de…
Size bol renkli bir sanat dalından
bahsedeceğim. İzlerken kendimizi
büyüsüne kaptırdığımız, her rengin
birbirini sorgulamadan içine kabul
ederek serbestçe dans ettiği sanat
dalı Ebru.
Sizlerle paylaşmak üzere bu konuda ders veren ebru sanatçısı sevgili
dostum Gülseher Kahraman’ dan
ebru sanatının inceliklerini dinledim . Kendisi 1996 yılından bu

yana birçok sergiye katılmış, birçok
projede yer almış ve günümüzde
hala Kocaeli İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünde ‘Minyatür’ dersleri
vermektedir. Aynı zamanda tezhip
ve minyatür dalıyla da yakından
ilgilenen sanatçımız eseri bu
sene İSMEK’in düzenlediği sanat
yarışmalarından tezhip ana sanat
dalında birincilik almıştır.
Bu özel sanattan şöyle bir bahsedecek olursak, yapım aşamasında
ebru kâğıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu bulut
manasına gelen Farsça Ebri adını
alan kâğıtlar, yüzyıllar boyunca
böyle anılmıştır. Ancak ebru

EBRU SANATI

zamanında kitap kapakları ve iç
kısmını süslemek amaçlı doğmuş
süsleme sanatıdır. Çok eski zamanlardan günümüze kadar, usta çırak
ilişkisi ile öğrenilmiştir.

kelimesi daha ahenkli bulunduğu
için, sanat isim değiştirmiş ve ebru
kâğıdı veya ebruculuk denilmeye
başlanmıştır.
Geleneksel Türk El Sanatlarından
olan ebru Osmanlı imparatorluğu

Osmanlı’da sanatsal açıdan
kemale ermiş olan ebru, gerek
kullanılan malzemeler ve boyalar
gerekse teknik açıdan asıl kimliğini
kazanmıştır. 1700’lü yıllarda İstanbul’da yaşamış olan Hatib Mehmet Efendi, ebru sanatında “hatib
ebrusu” diye bilinen, su yüzeyinde
figüratif desenler oluşturmayı ilk
olarak başaran kişidir. Bundan
sonra çeşitli Türk ebru ustaları farklı
desen ve çiçek yapım tekniklerini
başarı ile uygulayarak ebru sanatını
günümüze taşımışlardır.
Ebru sanatında kullanılan suyun
ve boyaların ayarının yapılması bu
sanatın en zor aşamasıdır. Doğ-

ru su yoğunluk ayarını yapmayı
öğrenmeden ve boyaların su-öd
dengesini hazırlamayı bilmeden
ebru yapmak mümkün değildir.
Bu sebeple ebru ancak bir ustanın
yanında onun tecrübelerinden
istifade ederek öğrenilebilir. Su
yüzeyinde yapılan, her renkli çalışmaya ebru denemeyeceği gibi, bu
sanatın hazırlık aşamasını ve doğru
malzemelerini kullanmayı bilmeden
“ebru” yaptığını sananlara da ebru
sanatçısı denemez.
Su ve boyanın yarattığı harika bir
kâğıt sanatıdır ve çok dikkat ister. Çünkü hatalarda düzenleme
yapılamaz yani geri dönüş yoktur.
Bu nedenle de çok özel bir sanat
kabul edilir çok iyi el mahareti ister.
Neredeyse unutmaya yüz tutan
ebru sanatını bile yurt dışında pek
çok ülke sahiplenmeye çalışıyor.

EBRU SANATI

Hazırlanan boyalar fırça yardımıyla kitreli suya damlatılır. Her fırça ile
atışta farklı desen ve şekiller ortaya
çıkar. Bu nedenle aynı resmi iki defa
yapamazsınız. Kâğıt tekneye serilir ve
boyayı iyice çekmesi sağlanır. Tekneden çıkarılan kâğıt kurumaya bırakılır.
Böylece renklerin su ile dansı harikalar
oluşturur. Ebru bugün sahip çıkmamız
gereken en önemli sanatlarımızdandır.
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Öncelikle tekneye kitreli su karışımı
yapılır. 2 çorba kaşığı kitre, 2 litre su
içinde 2 gün bekletilir. Kitre bu sürede şişer, daha sonra el ile yoğuru-

larak suya tam karışması sağlanmış
olur. Hazırlanan su tülbent yardımıyla
süzülür. Tekneye boşaltılır. İstenilen
renk boya ezilir ve hafif su ile karıştırılır.
Öd katılarak yaklaşık 1 ay kadar bekletilir. Boya öd asidi ile pişer. Ve kullanıma
hazır hale gelir.
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Ebruda kâğıt genellikle emici olmalıdır
bu nedenle 1. hamur kâğıt tercih edilir.
İçeriğinde kitre adı verilen özel bir
tutkal mevcuttur. Anadolu’da yetişen dikenli bir bitkiden üretilen kitre,
suyla karıştırılır. Tekne adı verilen ve
içine kitre kullanılan kaplar yanında
oksit kırmızı, siyah, oksit sarı ve lahur
çiviti renk olarak kullanılır. Fırçalar, at
kuyruğundan yapılmadır. Renklerin kitre
üzerinde kalması için, boyanın içine öd
atılır. Biz adı verilen büyük iğneler ile
boyaya şekil verilir.
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca hadis-i şerifler, ülkenin mevcut sosyal-ekonomik hayat şartları
ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınarak hesabı
yapılan “2016 yılı sadaka-i fıtır miktarı (fitre)” en düşük 15 TL (On Beş
Lira) olarak belirlendi. Zekât nisabı
malum, malın kırkta biri yani yüzde
iki buçuğu. Harçlıklarda ise sınır yok,
babamın kesesi, annemin gülümsemesi…
Ramazan bayramı vesilesiyle pazar
hareketlenmeye başladı. Tekstilden
yiyecek-içecek sektörüne toptancıdan perakendecilere kadar birçok

sektör bayram alışverişinden umutlu. Esnafın beklentisi ise büyük… Yeme-içme ve kıyafetle birlikte milyar
TL’leri bulması beklenen pazarda
fiyatlarda geçen yıla oranla bir değişiklik yok. AVM’lerde de bayram
telaşı başladı. Birçok markada yarıya
varan indirimler dikkat çekiyor…
İyi de ne alakası var fitreyle pazar
ekonomisinin? Alaka çok…
Ramazan ayı ve Bayramı’nın manevi değeri ve bereketi olduğu kadar
maddi bereketi de bir hayli yüksek.
2015 yılı içerisinde Ramazan ayının
ekonomik etkisi ile ilgili olarak HESA
Ekonomi Araştırmaları Merkezince

GÜLE GÜLE EY ŞEHR-İ İKTİSADİ RAMAZAN

HESA tarafından yapılan araştırma
“gıda, giyim ve tatil”’, “zekat”, “fitre”
ve “harçlık” olarak dört ana unsur
ele alınmış. Buna göre ilk unsur
olarak Ramazanda 77,4 milyar TL’lik
gıda, giyim, ayakkabı, hediyelik eşya,

84 milyarı aşacağı kesin…
Ha! bu arada 11 milyona yakın
emekliye banka promosyonu ödenmesi için pazarlıklar sürmeye devam
ediyor. Emekliye maaşları ödeyecek
olan bankalar, 3 yıl için 600 TL civarında ödeme yapabileceklerini ifade
etseler de SGK bu miktarı kabul etmiyor 900 TL de diretmeye devam
ediyor. Bu nedenle görüşmelerin
sonuçlandırılmadığı, önümüzdeki
günlerde tarafların yeniden masaya oturacağı ifade edilmekte. Yeni
görüşmede beklenti, bankaların tekliflerini yükseltmesi yönünde… Anlaşmanın da Ramazan Bayramı’na
kadar yapılması bekleniyor. “Hadi
gözün aydın Sarı Çizmeli Ağam” demek isterdim fakat en iyisi bekleyip
görmek…
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tatil ağırlıklı bir Ramazan ve bayramı harcaması akımı oluşmuş. İkinci
olarak her Ramazanda zenginden
yoksula doğru 5,6 milyar TL’lik bir
zekat gelir akımı doğmuş. Üçüncü
olarak zenginden yoksula doğru
759 milyon TL’lik bir fitre gelir transfer akımı oluşmuş. Dördüncü olarak
da büyüklerden küçüklere doğru
oluşan 250 milyon TL’lik bir bayram
harçlığı gelir akımı... Her yıl artarak,
zaman ve mevsim değiştirerek tekrar eden 84 milyar TL’lik Ramazan
ve Ramazan bayramı ekonomisi paketi, sadece ekonomiyi canlandırmakla kalmıyor ayrıca yoksulluğun
azalmasına sebep olurken dolaylı
olarak gelir dağılımındaki adaletsizliği de dengeye sokmuş oluyor. Bu
sene turizm gelirlerinde bir düşüş
gözlemlenmesine rağmen miktarın
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yapılan
bir araştırmanın
sonuçlarına
göre Ramazan ayı ve
bayramı vesilesiyle yapılan
harcamalar ve bağışlar (fitre, sadaka, zekat) sayesinde oluşan ekonomik hareketliliğin büyüklüğü 84 milyar lirayı bulmuş. Yani özeti şu; bu
ayda devletin kasasından bir kuruş
bile çıkmadan, tamamen toplum
tarafından finanse edilen 84 milyar
liralık bir ekonomiyi canlandırma
paketi (hareketi) oluşmakta.
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Çekmeköy’de eğitim veren
Öğretmen Semiha Yıldırım
Okulu’nda ilk mezuniyet heyecanı
yaşandı.

Mezuniyet programına; okulun
bağışçısı Başbakan Binali Yıldırım’ın
eşi Semiha Yıldırım ve çocukları,
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,
Çekmeköy Kaymakamı Cemal

Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
öğrenciler ve veliler katıldı.

haberler

Eğitimci olarak her zaman öz
güvenli ve öğrenmenin bir sınırı
olmadığını düşünen çocuklar
yetiştirmeye çalıştıklarını belirten

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,
Yıldırım’a, üzerinde “Sayın Semiha
Yıldırım, okulumuzdan ülkemizin
semalarına serpilen çiçek
tohumlarının düştüğü her yerde
sevgi, saygı, kardeşlik ve barış
yeşerteceğinden şüpheniz olmasın.
İlk mezunlarımız anısına Öğretmen

Okulu dereceyle bitiren
öğrencilere plaketlerini veren
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Çekmeköy’de
eğitim seviyesinin artması için
elimizden geleni yapıyoruz,
hayırsever vatandaşlarımızı
eğitim alanında teşvik ediyor,
bize düşen görevleri de yerine
getiriyoruz. Sayın Başbakanımızın
ailesi, Çekmeköy’de bir okul
yaptırıp Hanımefendinin ismini
vereceklerini söylediklerini dün gibi
hatırlıyorum Bugün ilk mezunları
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz,”
dedi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın çocukları
tarafından yaptırılan ve annelerinin
ismi verilen Öğretmen Semiha
Yıldırım İlkokulu, 2012’de hizmete
alınmıştı.
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Semiha Yıldırım İlkokulu ailesi”
ibaresinin yazılı olduğu plaketi
verdi. Mezun öğrencilere, Semiha
Yıldırım ve İsmet Yılmaz tarafından
çeşitli hediyeler ve plaket verildi.
Semiha Yıldırım, bazı öğrencilerle
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Programda
bir konuşma yapan Semiha Yıldırım,
özellikle ilköğretim çağındaki
çocukların eğitimi ve onları
geleceğe hazırlayan öğretmenlerin
gayretlerinin son derece mühim
olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Bugün dünya
aslında büyük bir sınıf
ve çocuklar o sınıfın
en zeki ve değerli
öğrencileridir. Bu
yüzden ilkokul
sınıf öğretmenleri,
7 yaşında da
70 yaşında da
insanın hafızasında
müstesna bir
yere sahiptir.
Öğrencilerinin
hayatında daima
özel bir yere sahip
olacak siz değerli
öğretmenlerimize başarılar
diliyorum. Diplomasını alan
225 çocuğumuzu gözlerinden
öpüyor, anne ve babalarını en kalbi
duygularımla tebrik ediyorum” diye
konuştu.
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Veda programından sonra
iftar yemeğine geçildi. Yapılan
programın ardından Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı ve Belediye Başkan
Yardımcıları Çekmeköy Belediyesi

Ramazan etkinlik alanını dolaşarak
vatandaşlar ile muhabbet etti.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,
Ramazan etkinlik alanında
bulunan hemşehri sokağında
dernek stantlarını tek tek dolaştı.
Yöresel lezzetleri tadan Bakan
Yılmaz, stantları başında bekleyen

vatandaşlara bereketli işler diledi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türk
Milli Takımı’nın maçını Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı ve vatandaşlarla birlikte izledi.

İÇİNDEKİLER

1968 Kars doğumluyum. 9 kardeşli
bir ailede dünyaya geldim. 1973’te
ailemle birlikte İstanbul’a geldim ve
2 yıl sonra eğitim hayatıma başladım. Yaz dönemlerinde pazarlarda
meyve-sebze bölümünde limon
satarak aileme katkıda bulunmaya
çalıştım ve lise mezuniyetimden
sonra aktif olarak pazarcılık mesleğine devam ettim. Pazarlarda 25
yıl aktif olarak çalıştığım için birçok
düzensizlik gördüm. Yıllarca ‘pazardaki aksayan durumları nasıl düzeltebilirim’ düşüncesiyle çalıştım ve

ekibimle birlikte 2010 yılında yapılan seçimle yönetimi devraldım. 6
yıldır bu görevi elimden gelenin en
iyisini yapmaya çalışmaktayım.

Anadolu Yakası Pazarcı ve
Seyyar Esnaf Odası hangi
amaçla kuruldu ve ne tür
faaliyetlerde bulunuyor?
Odamız 30.09.1965 tarihinde,
İstanbul Maltepe’de, Ziya Yılmazer önderliğinde bir dernek olarak
kurulmuştur. Kurulma amacı bu
mesleği icra edenlerin bir dayanışma içerisinde olabilecekleri bir or

ihtilalden dolayı sıkıntılı bir süreçten
geçer, bir dönem faaliyeti durdurulur, kayyum atanması ile tekrar
faaliyetine başlar. 1989 yılında çıkan
yeni yasayla birim üs kuruluşlarımızın müracaatıyla da oda statüsü
kazanır. Amacımız pazarcı esnaflarımızın faaliyetlerinin kolaylaştırılması
resmi kurum ve kuruluşlar arasında
bir köprü görevi ile sağlıklı iletişim
sağlamaktır. Konuyla ilgili esnafımızı
temsilen sorunlara ilgili kurumlar
nezdinde çözüm bulmak ve esnafı
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Memet Emin Yarar kimdir?

tam oluşturarak tüm esnaflarımızı
bir çatı altına toplamaktır. Dernek
1965 ve 1970 yıllarında yaşanan
siyasi olaylar akabinde 1980’de
yaşanan
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ANADOLU YAKASI
PAZARCI VE SEYYAR
ESNAF ODASI
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mızın çalışma hayatına daha sağlıklı
devam edebilmesi için çaba sarf
eden bir meslek kuruluşudur.

Başkanlık süreciniz
boyunca ne gibi yenilik ve
iyileştirmeler yaptınız?
Görevi devraldığımızda odamız
sıkıntılı süreç içerisindeydi. Yönetimde çok büyük eksiklikler vardı.
Bu eksikliklerin doğurduğu sonuç;
resmi kurumlarla esnafların kopuk
iletişimi ve haklarını tam olarak
bilmediği için kendilerini savunamayan esnaflardı. Yönetime aday
olurken hedefimiz yönetim ile
esnafın iç içe olacağı ve her üyenin

kanunlar çerçevesinde haklarının
savunulacağı bir kuruluş oluşturmaktı. Bu hedefi gerçekleştirmek
için birçok faaliyette bulunduk.
Üyelerimizle bir araya gelerek
çeşitli toplantılar gerçekleştirdik,
üniversite profesörleri eşliğinde
eğitim seminerleri düzenledik. Yönetim ile esnaflar arasındaki iletişim
kopukluğunu giderdik. Şu anda
adına yakışır bir kuruluş olmanın
haklı gururunu yaşamaktayız. Hem
üyelerimizle hem de resmi kuruluşlarımızla sağlıklı iletişim içerisindeyiz, böyle kuruluşların yönetim ve
genel sekreterden ibaret olmadığını
gösterdik. Kuruluşumuz hakkında

kötü izlenim ve düşünceleri tam
anlamıyla ortadan kaldırdığımıza
inanıyorum. Anadolu Yakası Pazarcı
ve Seyyar Esnaf Odası’nın yönetim
kurulu, denetim kurulu, üyeleri ve
iletişimde olduğu kurumlar olarak
bir bütün olduğunu gösterdik.

Oda olarak sosyal yardım
faaliyetlerinizden bahseder
misiniz?
Türkiye bir bütündür. Nerede olursa
olsun yardıma ihtiyaç duyulduğunda birbirimizin yaralarını sarmak ve
acıları paylaşmak adına her kurum
ve kuruluşun bu tip yardımlar yapması gerektiğine inanıyorum. Bu

bağlamda; pazarcı esnafımızın
da katkılarıyla Elazığ depreminde 1 kamyon, Van depreminde
1 kamyon olmak üzere arkadaşlarımız vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak şekilde
ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.
Somali’de açlığın ve kuraklığın
vurduğu, insanlık dramının yaşandığı bölge halkına esnafımızın ve
yönetimimizin katkılarıyla devletimizin açtığı hesaplara nakdi yardımda bulunduk. Bir nebze de olsa
faydamız dokunabildiyse ne mutlu
bizlere…

Önceleri kurulan pazarlar ile
şimdiki pazarlar arasında ne
gibi farklar görüyorsunuz?
Göreve geldiğimiz dönemde İstanbul’da pazarlar cadde ve sokaklarda kurulduğundan orada yaşayan
halkın belediyelere şikayet dilek-

Belediyelerimizin kentsel
dönüşümle birlikte pazarların tamamen kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi
gerektiğini düşünüyorum.
400 pazar kurulacağına 200
kurulsun hem kötü hava şartlarından etkilenmeyen hem de
daha derli toplu pazar alanlarına
kavuşalım. Konuyla ilgili birçok
belediye ile görüşüyoruz. İstediğimiz pazar uygulamasının
örneği Çekmeköy’de yapıldı.
Pazar alanının yapımında
hiçbir şeyden kaçınmayan
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’a, pazarın bu şekilde olmasında büyük ölçüde etkisi
olan, halkına örnek bir pazar
yeri kazandıran Çekmeköy
Belediye Başkanımız Sayın Ahmet
POYRAZ’a ve emeği geçen tüm
kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi
iletiyorum.

Türkiye’nin Rusya ile
yaşadığı sorunlardan dolayı
ihraç edilen meyve ve

Siyasi gelişme olarak bizim pek ilgi
alanımıza girmiyor fakat üreticiler
için meyve ve sebzenin satılamayışı sıkıntı olmaktadır. Doğal olarak
ihraç edilemeyen kaliteli mallar
tezgâhlarımızda uygun fiyata satılmaktadır. Bu bağlamda üreticilerin
dezavantajı olan bu durum, bizim
pazarlarımıza olumlu yansımış
durumda.

Türkiye’de yaklaşık 47
milyon ton yaş meyve ve
sebze üretiminin olduğunu
biliyoruz ve bu üretime göre
pazardaki etiket fiyatları
hakkında düşünceniz nedir?
Pazardaki fiyatlar uygun her zaman
uygun ama marketler tarafından
müşteri kaçırmamak için pazar
kurulduğu günü halk günü ilan ediliyor ve aldığı fiyata verip “bir gün
benden olsun altı gün kazanırım”
düşüncesiyle pazar pahalı gösteriliyor. Ama bir kez daha belirtmek istiyorum pazarlardaki fiyatlar uygun.
Pazarlar olmasa marketler iki-üç
katı fiyata satış yapacaktır. Bizim
Pazar yerleri değiştiğinde esnafın
alışamamasından dolayı bir iki hafta
pazar kurulmadı ve o bölgedeki
marketler üç katı hatta dört katı
satış gerçekleştirdi. Yani hem taze
hem uygun ürün için tercih her
zaman pazar olmalıdır.
TEMMUZ 2016

Sizce sokaktaki Pazar
uygulaması devam
etmeli mi?

sebzelerin durdurulması
bizim tezgâhlarımıza nasıl
yansıdı?
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çeleri çok fazla idi pazarcılarla
ilgili şimdi bir hayli azaldı. Artık
pazarlarımız daha düzenli ve
çevreyi kirletmiyor. Hem esnafımız hem de toplumumuz
memnun. Bu durum ciddi
bir ilerleme ve iyileşmenin
göstergesidir.
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Emin Kaynar/Mimar Sinan
Mahallesi
Emin Amca’nın ailesi Çekmeköy’e
ilk yerleşenlerdendir. 300 sene evvel Emirli Köyü’nden Çekmeköy’e
gelen dedesi İnceoğlu Mehmet,
burada vefat etmiştir. 300 sene
geriye kadar giden Çekmeköy’ün
mezar taşlarına bakarak bu hikâyeyi teyit eder Emin Amca’nın
ailesi. Çekmeköy’ün sahip olduğu
zengin kaynaklar sayesinde aile
uzun yıllar rençberlikle uğraşmış.

Emin Amca’nın rençberlik anlatısı,
Çekmeköy’ün tarım potansiyeline
de ışık tutar:
Biz burada rençberlik yapıyorduk.
At arabası koşuyorduk. Ziraatçılık,
sebze, hayvan bunlarla geçiniyorduk. Arpa ekerdik, buğday, mısır
tahıl olarak bunları. Kendi yediğimiz
kadar, yemediğimizi de hayvanlara verirdik yani. Atla dövüyorduk
harmanı o zaman. Sebzeden ticaret
yapıyorduk. Domates, fasulye,
patlıcan bunları ekiyorduk. Bunları

Kadıköy’de Üsküdar’da hal var, hale
veriyorduk. Orada satılıyordu.
Okula gitmenin teferruat olduğu
çocukluk yıllarında, ailenin geçimine ve bağ bahçe işlerine yardım
için ilkokuldan sonra okulu bırakır
Emin Amca. Ancak Çekmeköy’e
okul yapılışı ilginç çocukluk anılarından biri olarak dökülür dudaklarından:
45 senesinde Alman Harbi’nin
sonunda buraya çok af buyurun
develer geldi, askeriye deve getirdi

Ulaşımın at arabalarıyla sağlandığı
Çekmeköy’de geniş çaplı yol yapılışı 1955 yılında başlar. Yol yapımına
paralel olarak ilk otomobilin gelişi

yayan çıktık vasıta falan yoktu o
zaman. Dudullu’dan yarım saat.
Oradan otobüsle Üsküdar’a, Üsküdar’dan Zeynep Kamil’e tekrar
yürüyerek. Oradan iaşe verdiler.
Geçmiş gün üçer lira mı dörder lira
mı yol parası, birer de sülüs elimize.
Haydarpaşa’ya, Haydarpaşa’dan
doğru Malatya’ya.

Biz kahvede toplandık sekiz arkadaş
beraber gittik askere. Aynı doğumluyuz hepimiz. Büyüklerimizin
hepsiyle vedalaştık, ellerini öptük,
giderken de böyle olmayanlara
biraz yardım ederlerdi, harçlık verirlerdi. Buradan Dudullu’ya yürüyerek
gittik. Dudullu’dan otobüse bindik,
gittik Üsküdar’a. Üsküdar’dan da
askerlik şubesine, Zeynep Kamil’e

Şimdi yeni yolları, gelişmiş ulaşım
ve eğitim ağı ile diğer ilçelere de
model olan modern Çekmeköy’de
yaşamaktan oldukça mutlu olan
Emin Amca, semtinin gelişimini büyük bir şaşkınlık ve mutlulukla takip
ediyor. Çocuklarına ve torunlarına
kendi yaşadığı sıkıntıların yaşanmayacağı bir doğayı emanet etmenin
gönül huzuru da beraberinde..

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

buraya. Çavuşbaşı Caddesi’nden
hemen içeride sağ tarafta betonarme bir okul yapılıyor o zaman, betonarme demeyeyim de tuğladan,
yığma tuğla ve biz okulun oraya
giriyorduk o develeri seyretmeye.
O develere de hamur yoğuruyorlar böyle tahta şeylerin içerisinde
hayvanlara yem veriyorlar.

ise 1960’larda olur. Emin Amca’da
1968 yılında minibüsçülüğe başlar
ve modern Çekmeköy’de de bu
işi yapmaya devam eder. Ulaşımın
olmadığı, yürüyerek az gidilen uz
gidilen zamanları da şimdi ince bir
tebessümle hatırlar. Askerlik görevi
için Malatya’ya giden Emin Amca,
oldukça uzun bir yol kat eder:
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2 BİN TL’YE “3D YAZICI VE LAZER KESİCİ YAZICI” ÜRETTİLER
Piyasada yüksek değerlerde satılan
3D yazıcı makinesini kendi imkânlarıyla üreten Niğde Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yazıcı ile istenilen şekilleri
üretebiliyor. Öğretmenler, prototip
olarak ürettikleri 3D yazıcıyı istenilen boyuta çıkarılabilecek şekilde
geliştirdi. Öğretmen ve öğrenciler

kısıtlı imkânlarla yaptığı 3D yazıcı
makinesini hazır satılanlarla hiçbir
farkı olmadığını kanıtladı.
2 bin TL’ye mal ettikleri makinenin
piyasada 60 Bin TL’ye kadar satıldığını belirten bölüm Şefi Murat Kaya,
3D yazıcı ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Yaptığımız 3D yazıcı ve lazer kesici
makinelerinde genel olarak bütün

DÜNYADA BİR İLK!
Dünyada ilk defa 3D yazıcı ile
motosiklet icat edildi. Elektrikli bir motora sahip olan ve
35 kilo ağırlığında olan
motosiklet, 3 saniyede
45 km hıza ulaşabiliyor. Motosikletin ulaşabildiği maksimum
hız ise saatte 80
kilometre. Tek şarjla
60 km seyahat edebilen Scalmalloy isimli
motosikletten sadece 50
adet üretildi. Henüz satışına başlanmayan ürünün fiyatı
56 bin dolar (165 bin TL).

noktaları ekibimize aittir. Elektrik-elektronik kontrollerini her birini
farklı noktada toplanmış parçalarla
birleştirerek ve bir kısmını kendimiz
üreterek bu hale getirdik. 3D yazıcının üretiminde eski makinelerden çıkan malzemeleri kullanarak
yaptık. 3D yazıcımızın maliyeti 2 bin
lira civarındadır.”

ÜNİVERSİTELİLERDEN GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN ‘AKILLI YELEK’
Üniversite öğrencileri, düşen vücut
ısısının batarya ve sensörler aracılığıyla tekrar yükselmesini sağlayan
“akıllı yelek” tasarladı.
Trakya Üniversitesi Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf
öğrencileri Mehtap Dinç, Hatice
Nur Doğru ve Emrah Kılıç, bitirme
tezi olarak düşen vücut ısısının
tekrar yükselmesini sağlayan yelek
projesi hazırladı.
Silikon Vadisi’nde eğitim hakkı
Projeyle Trakya Kalkınma Ajansının
yeni fikirleri olan, teknoloji üreten
girişimcileri cesaretlendirmek için

açtığı “Let’s Up Programı” kapsamındaki Silikon Vadisi ödüllü yarışmaya başvuran öğrenciler, jüriyi
etkileyerek Silikon Vadisi’nde eğitim
almaya hak kazandı. Öğrenciler,
15 Ağustos’ta San Francisco’ya
gidecek.
“Akıllı yelek soğuk havalarda asker
ve polislerin içini ısıtacak”
Akıllı giysinin özellikle soğuk havalarda askeri amaçla kullanılabilecek.
Yeleğin şu an için sadece düşen vücut ısısının yükselmesini sağladığını
dile getiren Dinç, ‘’Şu an sadece
yelek, sıcaklık sensörü ile soğuk havalarda ısınmayı sağlıyor. İlerleyen

aşamalarda yeleği geliştirerek nabız
ve tansiyon ölçer hale de getirmeyi düşünüyoruz’’ dedi. Hatice
Nur Doğru da giysinin karbon fiber
iplikten tasarlandığını, bu malzemenin çelikten 5 kat hafif, 3 kat daha
dayanıklı olduğunu söyledi. Yeleğin
içinden akım geçirerek ısınmayı
sağladıklarını anlatan Doğru, ‘’Elbise
karbon fiber ipliklerden yapıldığı
için hiçbir şekilde rahatsız etmiyor,
çok hafif ve hareket kabiliyetini de
kısıtlamıyor. Kolay kullanım sağlıyor.
Batarya ve sensörler aracılığıyla ısıyı
sağlıyor. Bataryası da yaklaşık 5 saat
dayanıyor.’’ diye konuştu.

ATV’DEN EL YAPIMI MİNİ OTOMOBİL
ATV motorlar, tüm arazi ve hava
koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış, 3 ve 6 tekerlekli modelleri
de olmasına rağmen daha çok 4
tekerlekli olarak üretilen, benzinli
içten yanmalı motorlar ile çalışan
araçlardır. İlk olarak zorlu arazi
koşullarında ulaşım kolaylığı sağla-

ması amacı ile üretilmiş olan ATV’ler
ilerleyen süreçte keyifli doğa gezileri
için de kullanılan bir araç haline
gelmiştir. Bunun yanı sıra babadan
kızına ilginç sürprizi ile bir değişime
de imzasını atmıştır. Çocuğunun
bozulan ATV’sini elden geçiren baba
bu motorlu taşıttan mini bir otomo-

bil elde etmiştir. ATV’nin son halini
gören kız çocuğu bunun kendisinin
bozulan ATV’si olduğuna inanamamıştır. Adım adım çekilen fotoğraflar
ile birlikte bozuk bir ATV’nin inanılmaz değişimi, son hali ile dikkatleri
üzerine çekmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

TÜRKİYE’NİN İLK SIĞINAK DELİCİ BOMBALARI
Kırıkkale’de üretilen Nüfuz edici
bomba, düşük çarpma hızlarında
ve açılarında dahi yüksek delme
kabiliyeti, ön delici tasarımda
kullanılan önceden şekillendirilmiş
parçacıklarıyla ikincil hedeflere karşı
yüksek etkinliği, programlanabilir
ateşleme zamanları, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özellikleri
ile MK-84 genel maksat bombasıyla uyumlu tüm güdüm kitleriyle
kullanılabilme potansiyeline sahip.

Nüfuz edici bombanın hassas
güdüm kiti HGK ve GBU-10-EB
lazer güdüm kitiyle kullanılmaya da
uyumlu. Bombanın MK-84 genel
maksat bombasıyla uyumlu tüm
güdüm kitleriyle kullanılabilme potansiyeli de var. Nüfuz Edici Bomba
(NEB), yer üstü ve yer altındaki
hedeflere karşı kullanılmak üzere
tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de
geliştirilen ilk beton delici mühim-

mat olma özelliğini taşıyor. Hedef
tipleri, gömülü sert hedefler; Bunlar
mühimmat depoları, yer altı petro
kimya depoları, sığınaklar, uçak
hangarları, komuta kontrol merkezleri. Yer üstü hedefler; uçak pistleri,
barajlar, köprüler, kritik binalar, alan
hedefleri; radar antenleri, sahip
füze bataryaları, endüstriyel tesisler
ve park halindeki uçaklar.

yiliği ve tamiratı yapan ortaokul ve
lise diplomalarını dışarından alan
Celal Göger, İstanbul’da tramvayda
giderken cep telefon ile e-maillerini okuduğu sırada yanındaki
birisinin sürekli cep telefonuna
bakmasından rahatsız olduğunu
söyledi. Göger, 4 ay süren çalışmayla görünmez hale getirdiği cep
telefonu ekranındaki menünün,
ancak gözlük takıldığında görülebildiğini belirterek, “Bu çalışmayla, Diyarbakır’ın bilimle anılmasına vesile
olmak istedim” dedi.

“Tablet, bilgisayar, televizyona da
uygulanabilir”
İlk etapta cep telefonlarında
kullanılabilen bu sistemin tablet,
bilgisayar ve televizyonlarda da
uygulanabilecek. Kendisine olanak
tanınması halinde tomografiye
gerek duyulmadan gözlükle insan
vücudundaki tıkalı damarları görecek gözlük yapmayı hedeflediğini
belirten Göger, en büyük hedefinin
ise CERN’de görevli Türk profesörlerin kendisine davet göndermesi
olduğunu bildirdi.

DİYARBAKIRLI
TAMİRCİ EKRANI
SADECE ÖZEL
BİR GÖZLÜKLE
OKUNAN CEP
TELEFONU YAPTI

Diyarbakır Bismil’de telefon tamiri
yapan Celal Göger, cep telefonlarının ekranını görünmez yapıp özel
gözlükle okunabilir hale getiren bir
icada imza attı. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde cep telefonu bayii ve
tamircisi 40 yaşındaki Celal Göger,
cep telefonlarının ekranını görünmez kılan ve chip takılı özel tasarım
gözlükle görünebilir hale getirdi.
Cep telefonuna bakılmasından
rahatsız oldu
Bismil ilçesinde cep telefonu ba-

Türkiye’deki
DÜNYA MİRASl-1

Nevşehir / Göre-

me Milli Parkı ve Kapadokya
(Peribacaları)
Kapadokya bölgesinin en
önemli özelliği, Erciyes Dağı ve
Hasan Dağı tüflerinin, rüzgar
ve su aşındırması sonucu oluşan olağanüstü kaya şekilleri ile
kışın ılık, yazın serin olan her
mevsim için uygun iklim koşullarına sahiptir. Peribacaları,
Kapadokya’ya dünya çapında
ün kazandırmıştır. Göreme Milli
Parkı ve Kapadokya, doğal ve
kültürel miras olarak UNESCO
Dünya Mirası Listesinde yer
alıyor.

Muğla / Xanthos - Antalya /

Letoon
Xanthos, Antik Çağda Likya’nın en büyük
idari merkezi olan kent sonrasında birçok
uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yerleşen
her uygarlığın inşa ettirdiği yapılarda Likya
gelenekleri, Helenistik ve Roma dönemi
etkilerini gösterir.
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Adıyaman

/
Nemrut Dağı
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin
kesişme noktası, dünyanın sekizinci harikası Nemrut, devasa
yükseklikteki heykelleri ve metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle
1987 yılında UNESCO Dünya
Kültür Mirası Listesine girdi.
Kommagene Kralı I. Antiochos,
tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı
mezarı, anıtsal heykelleri, eşsiz
manzarası ile Helenistik Dönemin önemli ve görkemli kalıntılarından birisidir.
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Çorum / Hitit Başkenti -

Boğazköy / Hattuşa
Anadolu’nun en önemli arkeolojik
varlıklarından Hattuşa, bu
bölgede ilk yerleşim yeri olarak
Hittiler tarafından kurulmuş,
başkenti “Hattuş” olup şehir,
Hitit egemenliğine geçtiğinde
İmparatorluğun başkenti olmuştur.
Hititler burayı “Hattuşa” diye
adlandırmışlardır. Günümüzde
görülen eserlerin büyük çoğunluğu
Büyük Kral IV. Tudhaliya dönemine
ait tapınaklar, kraliyet konutları ve
surlar bulunmaktadır.

TÜRKİYEDEKİ DÜNYA MİRASİ-1

İstanbul

İstanbul; Avrupa ve Asya’yı birbirine
bağlayan stratejik konumu
sayesinde Roma ve Osmanlı gibi
büyük imparatorluklara başkentlik
yapmıştır. Yüzyıllar boyunca
Bizans ve Osmanlı mimarlarının
mükemmel dehasının oluşturduğu
eşsiz ve evrensel değer niteliği
taşıyan eserleri bağrında saklar
İstanbul. 1985’te Hipodrom,
Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya
Camii ve Topkapı Sarayı’nı
içine alan Sultanahmet Kentsel
Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye
Camii ve çevresini de içine alan
Süleymaniye koruma alanı; Zeyrek
Camii çevresi ayrıca surları koruma
alanı olmak üzere toplam 4 bölge
UNESCO Dünya Miras Listesine
eklenmiştir.

Sivas / Divriği Ulu

Camii ve Darüşşifası
Bu yöreye en erken yerleşim
Hititler Dönemi’ne kadar inmektedir. Cami ve Darüşşifa,
Mengücek hükümdarı Ahmet
Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228 - 1229 yıllarında
yaptırılmıştır. İslam mimarisinin başyapıtı olan cami, iki
kubbeli türbeye sahip ve ona
bitişik hastaneden oluşmaktadır. Mimarisinin yanı sıra
Anadolu’nun geleneksel taş
işçiliğinin zengin bir örneği
olması nedeniyle de göz
dolduruyor.

Denizli / Pamukkale -

Hierapolis
Çaldağı’nın güney eteklerinden
gelen kalsiyum oksit içeren suların
oluşturduğu görkemli beyaz
travertenler Pamukkale’ye eşsiz
bir güzellik katıyor. Bu bölgede
inşa edilmiş geç Helenistik ve
erken Hıristiyanlık dönemlerine ait
kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik
kenti, antik çağlardan bugüne kadar
ulaşan en çarpıcı merkezlerden
biri, önemli bir arkeolojik mirastır.
Pamukkale ve Hierapolis, doğal
ve tarihi değerleri 1988 yılında
UNESCO tarafından Dünya Mirası
Listesine eklendi.

mahallemİZİN MUHTARI

KİRAZLIDERE
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Yusuf Yakup kimdir?
1942 Trabzon doğumluyum.
Ailemin imkânsızlıkları dolayısıyla
okuyamadım, mesleki eğitim kurslarına katıldım. İstanbul’a geldiğimde Nişantepe’de ilkokul eğitimimi
tamamladım. Askerlik dönemimi
bitirdikten sonra 1969 yılında iş
hayatına atıldım. Bir firma içerisinde
çeşitli kademelerde yer aldım. 29
yıl aktif olarak aynı firmada görev
aldım ve 1994 yılında emekli olduktan sonra 5 yıl kadar çalışmaya
devam ettim. Daha sonra benim
için muhtarlık görevi başladı ve

günümüzde de aynı görevi
sürdürmekteyim.

Neden muhtar olmak
istediniz? Görevinizi ne
zamandır sürdürüyorsunuz?
Muhtarlığa çevremdekilerin desteği
ve isteği üzerine aday oldum, ilk
adaylığımda seçimi çok az bir farkla
kaybettim. İkinci adaylığımda; yani
1999 yılında 4 aday arasından seçilerek muhtarlık görevine başladım
ve hala devam etmekteyim.

Kirazlıdere Mahallesinden

bahseder misiniz?
13.000’e yakın nüfusa sahip Kirazlıdere Çekmeköy’ün en güzel mahallelerinden biri. Genellikle Sinop,
Tokat, Sivas başta olmak üzere her
memleketten insan var diyebilirim.
Tam teşekkürlü bir sağlık ocağımız,
iki camimiz, içerisinde spor aletlerinin de bulunduğu 7 çocuk oyun
alanımız ve bir ilkokul, iki lisemiz
mevcut. Mahallemize Adnan Men-

Görev süreniz boyunca
mahallede ne gibi yenilik
ve değişikliğe ön ayak
oldunuz?
1991 yılında göreve başladığımda
mahallede yol, elektrik, su, okul,
sağlık ocağı hiçbir şey bulunmuyordu. Mahallede köy havası hâkimdi
ve Kirazlıderelilerin eğitim, sağlık
gibi temel ihtiyaçları karşılayabilecek yapılar yoktu. Kişisel gayretim
ve resmi kurumlarımızın desteğiyle
şu anda oyun parklarımız, okullarımız, yollarımız, camilerimiz mevcuttur.

hitap edecek duruma geldiler.
4 dönemdir muhtarlık görevimi
sürdürdüğüm için mahallelinin
takdirini kazandığım sonucunu
çıkarabiliyorum. Ama kimse dört
dörtlük değildir ben de aynı şekilde,
belki takdir göremediğimiz insanlar
da vardır ve olacaktır.
Kirazlıdere’de mahalle halkını bir
araya getiren bir organizasyon düzenlemiyoruz. Fakat yardımlaşma
adına her türlü faaliyeti yürütmeye
gayret gösteriyoruz. Örneğin; kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen kişiler muhtarlığın
kapısını çalarak beni aracı koyuyor.
Tabii böyle durumlarda ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve bir nebze de
olsa onlara katkıda bulunabilmek
bizleri mutlu ediyor.

Mahalle sakinleriyle
iletişiminiz nasıl? Kirazlıdere
sınırları içerisinde bayram
vb. özel günlere dair
organizasyonlar yapılıyor
mu?

Kirazlıdere Mahallesi
Çekmeköy’ün
gelişim hızına
ayak uydurabiliyor
mu? Konuyla ilgili
belediyemizden
beklentiniz
nelerdir?

Yıllardır görev sürmenin bir avantajı
olsa gerek, mahallenin çocukları
muhtar dede, muhtar baba diye

Çekmeköy, Belediyemizin ve Başkanımız
Ahmet Poyraz’ın

gayretli çalışmalarıyla kısa sürede
dev adımlarla kendini geliştirmekte ve İstanbul’a yakışır bir ilçe
olmaktadır. Kirazlıdere’de güzide
ilçemizin temiz ve güzel mahallelerinden biri. Bir ailenin yaşam
alanı olarak ihtiyaç duyabileceği
her şeye sahip. Mahallemizin tek
sıkıntısı elektrik trafoları ve yarısı
yer altında yarısı yer üstünde olan
elektrik kabloları. Öncelikli isteğimiz
nüfusun yoğunlaşmasıyla birlikte
yetersiz kalan trafoların yenilenmesidir. Çünkü özellikle kış aylarında
çok sık elektrik kesintisi yaşıyoruz
ve elektrik kesintisi demek bir nevi
hayatın durması demek. Daha sonra mahallede yer alan tüm elektrik
kabloları yerin altına taşınırsa Çekmeköy’e yakışır bir mahalle olma
yolunda bir adım daha ileri gitmiş
olacağımızı düşünmekteyim.
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deres Gençlik ve Kültür Merkezi’nin
yakın olması dolayısıyla faaliyetlerden de faydalanabiliyoruz. Kirazlıdere’de askeri hava-kara lojmanları
- ve büyük siteler de yer almakta.
Kısacası mahallemizde yok yok…
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tEKNOLOJİ

Oğuzhan Aydemir
Gelecekten Gelenler Bilim ve
Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

MEKANİK İNSAN HAYALLERİ
Hayallerimiz gelişen teknoloji ile
birlikte bir nevi evrim geçirdi. Eski
inanışlar, sihirli iksirler, gizli taşlar ve
büyülerin yerini şimdilerde cyborg
denilen mekanik insan hayalleri
aldı. Derinlik psikolojisi üzerine
uzmanlaşanlar ya da bu bilim
kolunun ana konuları üzerinde
(farkında olmadan) düşünen
milyonlarca insan (belki de
milyar...) ruh kavramının bir
şekilde gerçek olduğunu
ve mekanik devrelere
aktarılmasının mümkün
olmadığını düşünüyor. Bu
bilim alanında uzmanlaşmış
bazı biliminsanları ise
Einstein’ın formülünü
kullanarak ruhu bir enerji
biçimi olarak tanımlamaya
çalışıyor. Ortalama bir insanın
barındırdığı potansiyel enerji
gerçekten de muazzamdır.

Peki ruh bu muazzam
enerjinin içinde bir yerlerde
olabilir mi? Yaklaşık olarak;
7.000.000.000.000.000.000

joul’lük bir potansiyelden
bahsediyoruz ve okumakta bile
zorlandığımız bu rakamsal gücün
içinde ruh kavramını bulmak hiç de
kolay olmayacaktır.
Biz mekanik insan düşünün
matematiği içinde beyin fırtınası
yaparken elektronik nesnelerin
düşünmesini sağlayabilecek
teknolojiler kapımızda…
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Düşünün bilgisayarlar, öğreniyor,
düşünüyor ve geliştiriyor…
Karmaşık organımız beynin,
86 milyar nöronu ve zamanla
güçlenip zayıflayabilen trilyonlarca
bağlantısı- ya da sinapsı- var.
Nano Letters’da yayımlanan yeni
bir çalışmada bilim insanları,
gerçeğinde olduğu gibi plastisite
sağlayan ilk sentetik sinapsı
geliştirdiklerini duyurdular. Bu
gelişme, bizleri, insan zekası gibi
işleyebilen yapay zekaya bir adım
daha yaklaştırıyor.
İnsan beyninin henüz çözülmemiş
birçok gizemi olsa da, nöronal
sinapsların plastisitesinin kritik bir
özellik olduğunu biliyoruz. Sinaps

içerisinde salınan sinyal molekülü
sayısı ve bu salınımların zamanı
gibi değişebilen birçok faktör
mevcut. Bu değişkenlik sayesinde

nöronlar hafızayı kodalayabiliyorlar,
öğrenebiliyorlar ve kendilerini
iyileştirebiliyorlar.

tEKNOLOJİ

PHİLAE MODÜLÜ UZAYDA OKSİJEN KEŞFETTİ
BBC’nin haberine göre, bilim
insanları yaptıkları incelemede
kuyrukluyıldızın etrafını saran
gaz bulutunda serbest oksijenin,
su buharı, karbonmonoksit ve
karbondioksitten sonraki en yaygın
dördüncü gaz olduğunu gördü.
Philae uzayda yaşamın izini buldu.
Nature dergisinde yayımlanan
çalışmada, keşfin, gezegenler
oluşurken oksijenin diğer
elementlerle tepkimeye girdiğini
düşünen bilim insanları için tam
bir sürpriz olduğu ve Güneş
Sistemi’nin nasıl oluştuğuna
ilişkin mevcut görüşlerin yanlış
olabileceğine işaret ettiği belirtildi.
Bern Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Kathrin Altwegg, ekibin oksijen
moleküllerini ortaya koyan veriyi
ilk kez gördüğünde sonucun hatalı
olduğunu düşündüğünü söyledi.

‘Oksijen Oraya
Nasıl Geldi?’
Uzay modülü
Philae 7 ay sonra
‘uyandı’ Güneş
Sistemi çevresinde
gezegenler ve
kuyrukluyıldızların
nasıl oluştuğuna
dair mevcut
teorilerin büyük
bölümünde,
sonrasında diğer
elementlerle tepkimeye giren
donmuş oksijeni çözen şiddetli bir
sürecin yaşandığı ileri sürülüyor.
ESA’ya ait güneş enerjisiyle
çalışan Philae isimli modül, 12
Kasım 2014’te “67P ChuryumovGerasimenko” adlı kuyruklu yıldıza
inmişti. Bir kuyruklu yıldıza ulaşan
ilk uzay modülü özelliği taşıyan

Philae’nin 67P’nin yüzeyine inişi 7
saati bulmuş, modül pili bitmeden
önce 60 saat çalışabilmişti.
Pillerinin tükenmesinin ardından
15 Kasım 2014’te girdiği uyku
modundan haziran ayında çıkan
Philae, kuyruklu yıldızın yüzeyinden
organik moleküller toplamış ve
Dünya’ya bilgiler göndermeyi
başarmıştı.

gerçekleştirmek
hedeflenir. Katalizörlerin
bir veya daha fazla
kimyasal fonksiyonları,
görevleri ya da yetenekleri
olabilir. Bu çalışma
özelinde kullanılan
katalizörün ise farklı iki
madde tarafından temsil
edilen iki fonksiyonu
bulunuyor: bir metal
(platin) ve katı-fazlı asit.
Dizelin üretim süreçleri
arasında moleküller metal ve asit
faz arasında geçiş yapar dururlar.
(bir özellikten diğerine doğru
sürekli değişim gösterirler.) Bir

katalizör molekülü, materyallerden
herhangi birine her temasında bir
miktar değişiklik geçirir. Sürecin
sonunda ise moleküller dizel yakıt
için kullanıma hazır hale gelir.

BİLİM İNSANLARI, KİMYASAL REAKSİYONUN GERÇEKLEŞME ANINI GÖZLEMLEMEYİ
BAŞARDILAR
Birkaç kimyasalı birbiriyle
karıştırırsınız ve bir anda tamamen
farklı bir madde elde edersiniz.
Bu gizemli havadan olacak ki,
reaksiyona giren maddelerin
tam olarak hangi anda ürünlere
dönüştüğünün gözlemlenmesinin
imkansız olduğu görüşü de
oldukça yaygındır.
Transitionstate Fakat, bilim insanları,
reaksiyon gerçekleşirken ilk defa bu
anlık formları, yani reaksiyona giren
maddelerin tam olarak ürünlere

dönüştüğü anı gözlemlemeyi
başardılar. Massachusetts Institute
of Technology’den
(MIT) bilim
insanları, kimyasal
reaksiyonların
karmaşıklığından
dolayı daha
önceleri reaksiyon
sırasında
ölçülmesinin
imkansız olduğu
düşünülen geçiş

evresinin (transition state) enerjisini
ölçtüler.
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Keşfedilen bu yeni metot ile çok
daha ‘temiz’ dizel yakıt üretilebilir.
Endüstriyel kullanıma hızlıca
adapte edilebilir ve genişletilebilir.
Yakıt üretim sürecinde birçok
katalizör madde veya solüsyon
kullanılmaktadır. Bu maddeler
ham maddenin yakıt (yakıldığında
veya kullanıldığında enerji açığa
çıkaran maddelerin genel adı)
malzemelerine dönüşmesini
sağlayan kimyasal reaksiyonları
tetikler ya da hızlandırırlar. Dizel
durumunda ise, ham maddeye
küçük katalizör granülleri eklenerek
ham maddeden kullanılabilir
yakıt üretimini yeterli miktarlarda
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MECLİS ÜYELERİMİZ

Halk tarafından
seçilen, halkın
temsilcilerinden
CHP Meclis
üyesi Muzaffer
Tokmak
Muzaffer Tokmak kimdir, kısaca
tanıyabilir miyiz?

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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1975 Tunceli Ovacık doğumluyum.
İlk, orta ve lise eğitimimi Tunceli
Ovacık’ta tamamladım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümü
ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunuyum.2002 den beri
Beyoğlu, Ümraniye ve son olarak
Çekmeköy’de kendi hukuk büromda serbest avukatlık mesleğini icra
etmeye çalışıyorum. Evliyim eşim
Gülümser Kızıltaş Tokmak Cerrahpaşa Tıp mezunu olup, halen Nörolog Uzm. Dr. olarak özel bir hastanede çalışmaktadır. Munzur Deniz
adında oğlumuz ve yine yakın
zamanda aramıza katılacak kardeşi
Kalan Cem ile birlikte Çekmeköy’de
hayatımızı idame etmekteyiz.
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Siyasi süreciniz nasıl başladı?
Ve bu süreçte ileriye yönelik
beklentileriniz neler?
Doğduğumuz coğrafyanın havasından mı yoksa suyundan mı
bilinmez ama kendimi bildim bileli
politik yaşamın bir parçası olmanın
ötesinde, lise ve üniversite yılları süresince aktif olarak siyaseti özümseyip, tam da ortasında yer aldığımı
söyleyebilirim.2007 yılından itibaren
Çekmeköy Cumhuriyet Halk Partisi
çatısı altında devam eden siyasi süreci içerisinde CHP Belde Başkanı,
Çekmeköyün 5747 sayılı kanunla
ilçe olmasından sonra Kurucu CHP
ilçe Başkanı ve son yerel seçimlerde Çekmeköy CHP belediye meclis
üyesi seçilerek Çekmeköy’ümüze
hizmet etmeye gayret ediyorum.

Siyasi beklenti olarak kişinin kendisini tarifini doğru bulmuyorum.
Tevazu had bilmeyi gerektirir. Gerisi
de halkın takdirine mazhar olmayı
gerektirir.

Meclis üyeliğinde hangi
komisyonda görev
almaktasınız? Bulunduğunuz
komisyon Çekmeköy’e ve
Çekmeköy halkına ne gibi
hizmetlerde bulunuyor?
Meclis üyesi olarak, Çekmeköy
Belediyesi Hukuk ve tarife komisyonunda görev almaktayım. Hukuk ve
tarife komisyonun görevleri 5393
sayılı belediye Kanunuyla çerçevesi
belirlenmiş, bu bağlamda Çekmeköy Belediyesinin hukuk ve tarife
komisyonu;
Belediyenin; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine,
tahsis şeklinin değiştirilmesine veya
tahsisli bir taşınmazın kamu hizme-

tinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde
tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan
fazla kiralanmasına ve süresi otuz
yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine ilişkin
rapor hazırlanması ve belediyenin
Borçlanmaya ilişkin rapor ve görüş
belirtilmesi yine;
Kanunlarda vergi, resim, harç ve
katılma payı konusu yapılmayan ve
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler
için uygulanacak ücret tarifesini
belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında
kalan ve miktarı beş bin YTL’den
fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,
kabul ve feragate karar vermek.
Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar
kurulmasına veya bu ortaklıklardan
ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin karar görüş ve raporlarının
meclise onayına sunmak gibi

görev ve sorumlulukları
bulunmaktadır

Hayatınız bir kaset misali
başa sarılsa ve ne olacağına
siz karar verebilseniz nasıl bir
yaşantı içinde olurdunuz?
Birlikte yaşamı şiar edinmiş, sevinçte ve kederde paydaş olmayı savunan biri olarak tek başına çizilmiş
ve güllük-gülistanlık bir hayat tahlilini zul addederim. Ancak bir şeyleri
başa alıp ne olacağına ilişkin karar
mercii olsam, başta bu topraklarda
devam eden ve her geçen gün içimizi dağlayan acıları dindirmek için
“kardeşlik ve barış” derdim.

Muzaffer Tokmak’ın olmazsa
olmazları neler?

bilinen şekliyle eş, çocuk,
aile, dost vs. bunlar hiçbir insanın
vazgeçemeyeceği olmazsa olmazıdır. Ancak doğruluk, onur ve vefa
da bir o kadar olmazsa olmazımdır.

Sizin için iyi-kötü nedir?
İyi olmayı adil ve vicdanlı olmakla,
kötüyü de olmamakla açıklayabilirim

Sizce Çekmeköy’ün
günümüzdeki ihtiyacı nedir? 15
yıl sonra gözünüzde nasıl bir
Çekmeköy canlanıyor?
Sosyal duruma ilişkin olarak; İstanbul’un yeni, güzide, yaşanması bir
o kadar zevkli,
adli vakası en
düşük, küçük
olması itibariyle
insani ilişkilerin
halen samimi ve
yüz yüzeliği az da
olsa devam eden
şanslı ilçelerinden
birinde yaşıyoruz.
Kent ve kasaba
ilişkilerinin har

manlandığı ve birlikte yaşam
bulduğu bu dokuyu kaybetmeden entegrasyonunu sağlamak ve
güçlendirmek sosyal bakımdan en
büyük ihtiyaç gibi durmaktadır. Yine
belediyecilik ve ilerisi için düşünecek olursak, konum ve coğrafi
yerleşkesi düşünüldüğünde her bir
noktasını planlamak ve geleceği
inşa etmek adına her bir adımı müteahhit ile değil şehir planlamacısı
meslek erbapları ile yapmak doğru
bir yaklaşım olacaktır.
Çekmeköy 2023 dergisi aracılığı ile
idrak ettiğimiz ramazan ayının ve
bayramının milletimiz için hayırlara vesile olması diliyor saygılarımı
sunuyorum
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‘’Sertlik ve diyalog’’ gibi kavramlar
siyasi bağlamdan öte, bulunduğumuz coğrafya ve süregelen koşulların zorluklarından da olsa gerek,
hem iş hem de sosyal hayatımızın
bir parçası, mizacı. “İnsani diyalog’’
bakımından Toplumsal tecrübeyle
sınanmış, insan odaklı kültürün
mirasçısı olmak işi biraz daha
kolaylaştırdığı gibi yapmaya çalıştığım mesleğimin gereği sulh ve
diyalog yollarını daima açık tutmayı
da hayatı dengelemek bakımından
elzem kılıyor.
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Siyaset, belirli kurallar
çerçevesinde sert ama aynı
zamanda insani diyaloglarla
uyumlu olmaya zorlar kişiyi.
İş ve sosyal hayatınızda bu
dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
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KENDİ İCATLARIYLA ÖLEN MUCİTLER

Yeni bir şey icat etmek, insanlığın
faydasına uğraş vermek ve adını
tarihe yazdırmak hiç şüphesiz
tüm mucitlerin rüyasıdır. Çoğu
mucit, bu rüyasını gerçekleştirmiş
ve insanoğlunun parçası haline
gelen icatlar tasarlamıştır. Bu
madalyonun bir yüzüdür, ya diğer
yüzü?

Bilim merakın başladığı yerde
başlar. Mucit olanlar meraklarını
bir adım öteye taşıyarak hep daha
ilerisini düşleyenlerdir. Şansları
her zaman yaver gitmeyebilir;
maceracı ruhlarının getirdiği
tedbirsizlik ya da acemilik kötü
sonuçlara sebep olabilir. İşte bu da
madalyonun hiç bahsedilmeyen

diğer yüzüdür…
Bilimin gelişmesinde emeği olan
tüm insanlara sonsuz saygılar.
“Çok zeki olduğumdan değil,
sorunlarla uğraşmaktan
vazgeçmediğimden başarıyorum.”

Albert Einstein

Soucek Karel - Kapsül (1985)
Kanadalı profesyonel bir dublör olan Karel Soucek Niagara
Şelalesi’nden aşağı atlamasını sağlayacak modifiye edilmiş
bir varil geliştirdi. Niagara şelalesinden atladıktan sonra
ufak birkaç kanamayla hayatta kaldı. 1985 yılında Teksas’ta
Houston Astrodome adındaki özel olarak yapılmış 180 fit
yüksekliğindeki şelaleden yapacağı atlayışı finanse etmesi
için bir şirketi ikna etti.Maalesef atlayış başarısızlıkla sonuçlandı ve Karel Soucek havuzun merkezi yerine kenarına
çarptı. Kapsül parçalara ayrıldı ve Karel Soucek hayatını
kaybetti.

Henry Winstanley (Deniz Feneri )

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Eddystone kayaları üzerinde bulunan ilk deniz fenerini yapan İngiliz deniz feneri mimarı
Winstanley, yaptığı deniz fenerinin sağlamlığını kontrol etmek için
bir fırtına sırasında deniz fenerinin içinde bulunmak istedi deniz
feneri yıkıldı ve Winstanley yanındaki beş kişiyle birlikte hayatını
kaybetti.
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Michael Dacre - Uçan Taksi (2009)
Michael Dacre, 8 koltuklu uçan taksisi ile malezya’da bir tarlaya çakılarak ölmesine sebep
oldu.

William Bulluck (Baskı Makinesi)
1867 yılında Bullock zaten kullanılmakta olan baskı
makinesinin bir üst versiyonunu yapmaya çalışıyordu.
Yaptı da, ancak makine çalışırken bazı sorunlar oluştu.
Bullock bunları düzeltmeye çalışırken bacağını makineye kaptırdı. Bacağını kurtarmasına rağmen bir terslik
vardı. Kangren olduğu ortaya çıktı. Uzun süre bunu
önemsemedi ve hastalığın son raddelerinde bacağı
kesildiği sırada öldü.

KENDİ İCATLARIYLA ÖLEN MUCİTLER

Otto Lilienthal ( Glider )
1896 yılında Lilienthal gökyüzünde kuşlar gibi uçabilmeyi
sağlayacak gliderleri icat etti. İlk denemeler gayet başarılıydı ve büyük ses getirdi. Ancak, dördüncü denemede mucit
icadını kendi kullanmak istedi. Fırtınalı bir günde uçmak
istemesinin ardından Glider kırıldı ve kontrolü kaybeden
Lillienthal kendi evinin çatısına düşerek öldü. Lilienthal
kazadan 36 saat dayanabildi. Çocukluğundan beri en büyük halin uçmak olan Otto Lillienthal planörü icat ederek
havacılık tarihine büyük katkıda bulunurken kendi hayatının
da sonunu hazırlamıştır

Henry Smolinski - Uçan araba
(1973)
Bir diğer uçan araba trajedisi 1973’te gerçekleşti. Smolinski, mekanik bir arıza sebebi
ile düşen ‘uçan araba’sında hayatını kaybetti

Soucek Karel - Kapsül (1985)

Radyoaktivite’nin annesi, yaptığı çalışmalar sayesinde
kocasıyla birlikte ortak Nobel ödülü kazanmış bir dahi aynı
zamanda Nobel Ödülünü alan ilk kadın ve bu ödülü iki kez
kazanan ilk bilim insanı olmuştur. Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryum un radyoaktif
özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. O zamanlar
radyasyonun zararları bilinmediğinden dolayı çoğu zaman
çalıştığı tüpleri cebinde taşıyan Curie, neredeyse tamamen
radyasyondan kaynaklı kansızlık hastalığına yakalandı ve aşırı
radyoaktiviteye bağlı kan kanserinden öldü.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Marie Curie - Radyum / Radyasyon (1934):

TEMMUZ 2016

Kanadalı profesyonel bir dublör olan Karel Soucek Niagara
Şelalesi’nden aşağı atlamasını sağlayacak modifiye edilmiş
bir varil geliştirdi. Niagara şelalesinden atladıktan sonra
ufak birkaç kanamayla hayatta kaldı. 1985 yılında Teksas’ta
Houston Astrodome adındaki özel olarak yapılmış 180 fit
yüksekliğindeki şelaleden yapacağı atlayışı finanse etmesi
için bir şirketi ikna etti.Maalesef atlayış başarısızlıkla sonuçlandı ve Karel Soucek havuzun merkezi yerine kenarına
çarptı. Kapsül parçalara ayrıldı ve Karel Soucek hayatını
kaybetti.
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Donald Campbell - Mavi Kuş K7 (1967)
Hydroplane türü jet motorlu bir deniz aracıyla rekor üzerine rekor kırarken Mavi Kuş adlı deniz aracı ile 510 kilometreye ulaştığı sırada kaza geçirip feci şekilde öldü. 1967’deki
kazanın enkazı 2001’de çıkartıldı.,

Franz Reichelt – paraşüt
Uçan Terzi olarak tanınan Avusturyalı terzi.
Modern bir paraşüt gibi giyeni yavaşça yere
doğru indiren bir palto geliştirdi. Giysisini
Eyfel kulesinin ilk güvertesinden, 60 metre
yükseklikten denedi. Bir izleyici grubu ve kamera ekibinin de bulunduğu deneyde dümdüz aşağı doğru düşerek hayatını kaybetti.

Thomas Midgley - Otomatik hasta yatağı
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Thomas Midgley, bilimin endüstriyel uygulamalarına merak salan Amerikalı kimyager ve mühendisti. Hayatı boyunca övülmesine rağmen, kurşunlu benzini ve kloro floro
karbon gazını bulması nedeniyle atmosfere en çok zararı
dokunan kişi olarak tarihe geçti. Daha sonra
kurşun zehirlenmesi ve çocuk felci yüzünden kötürüm
oldu ve kendini yataktan kaldıracak bir düzenek geliştirdi.
Fakat 55 yaşında bu düzeneğin makarası tarafından boğularak hayatını kaybetti.
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Aurel Vlaicu (Tek Kişilik Uçak)
1913 yılında Romanyalı mucit Vlaicu kendi adını verdiği bir uçak geliştirdi. Bu uçakla ilk denemesini Karpat
Dağları’nın üzerinde yapacaktı. Ancak, sürüş başarısız
oldu. Uçak çakıldı ve mucit hayatını kaybetti.

KENDİ İCATLARIYLA ÖLEN MUCİTLER

Max Valier (Roket Araba)
1930 yılında Avusturyalı mucit Valier alkolle çalışan bir
roket araba icat etti. Berlin’de bir pistte halk önünde deneme yapacaktı. Ancak, araç test sürüşü sırasında havaya
uçtu. Valier yanarak can verdi.

Li Si (İşkence sandelyesi)
İşkence sandalyesinin mucidi olan Li Si,
vatan haini ilan edildi ve kendi icadında kan
kaybederek yaşamını yitirdi.

Horace Lawson Hunley (Denizaltı)

1772 yılında Freminet ilk oksijen tüpünü icat etti ve bunu
kendisi denemek istedi. İcadına güvenip suya dalan mucit ilk
dakikalarda başarılı buluşunun sevincini yaşasa da tüp tam
olarak çalışmadığından boğularak can verdi.
Henry Fleuss (Geliştirilmiş Oksijen Tüpü)
1876’da daha önceki başarısız denemeden haberdar olan
Fleuss daha güvenli bir oksijen tüpü icat etti. Tasarladığı
kompresör sistemiyle oksijen kesilmeyecek, Freminet gibi
nefessiz kalıp ölmeyecekti. Ancak, işler bu sefer de ters gitti.
İcadını deneyen Fleuss oksijensizlikten değil de aşırı oksijenden öldü.
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Sieur Freminet (Oksijen Tüpü)
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1863 yılında Lawson savaşlarda
kullanılabilecek, insan gücüyle çalışan bir denizaltı icat
etti. Ancak, icat daha ilk denemesinde suyun dibinde kaldı.
Lawson boğularak hayatını haybetti.
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M

uhacirlerin büyük
çoğunluğunun Anadolu’ya gönderilmesinden
sonra az sayıda Hopa
civarından gelen muhacir grubu
kalmıştı. Hopa muhacirleri ya da
Laz muhacirleri diye isimlendirilen
bu grubun nereye yerleştirileceği
hususunda henüz bir karar verilmemişti. Laz muhacirler, Batum Vilayeti’ne bağlı Hopa Kazası’nın Çigala
(Başköy) ve Beglevan köylerinden

deniz yoluyla İstanbul’a gelmişlerdi. Kısa bir süre Beyoğlu civarında
kaldıktan sonra bunlar da diğer
muhacirler gibi Alemdağı civarındaki Hazine-i Hassa’ya ait çiftliklere
geçici olarak iskân edilmişlerdi.
Muhacirlerin büyük çoğunluğunun Anadolu’nun çeşitli yerlerine
dağıtılıp iskân edilmesine karşın,
Batum’dan hicret edip Alemdağ’a
kadar gelen ve burada geçici olarak
iskân edilmiş olanların Anadolu’ya

gönderilmemesinin birçok
nedeni bulunmaktaydı.
Bunların en önemlisi, o
tarihlerde Alemdağ ve civarındaki köylerde bulunan
Ermeni ve Rum azınlıkların
ayaklanma içerisine girerek, bu bölgenin asayiş ve
güvenliğini tehdit eder hale
gelmeleriydi. Bunlara karşı
bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünen yetkililer, Batum veya diğer bir isimlendirmeyle Laz muhacirlerin
bu bölgede iskân edilmesini
sağladılar. Bununla birlikte,
Padişahın maiyet çavuşlarından Mustafa Çavuş’un
da muhacirlerin burada
kalmaları için devletin ileri
gelenlerini ikna ettiği rivayet
edilir.
Ancak bölgede Hopa muhacirlerinden kaynaklanan bazı sıkıntıların
yaşandığı da arşiv belgelerinden
anlaşılıyordu. Bu sıkıntıların başında
muhacirlerin orman lara verdiği
zarar gelmekteydi. Arazinin elverişsiz olmasından dolayı ziraat yapılamaması sonucu geçim derdine
düşen muhacirler odun keserek

Bu tür şikâyetler bir süre daha
devam etti. Şikâyetler üzerine
yapılan değerlendirmeler sonucunda hem ormanların zarar görmesi
hem de arazinin ziraate elverişsiz
olmasından dolayı Hopa muhacirlerinden oluşan yaklaşık 35 kadar
hanenin başka yerlere nakledilmeleri düşünüldü. Fakat muhacirlerin
rızasının alınmadan başka yerlere
nakilleri hususu maslahata uygun
olmadığından, bu konuda verilecek
en doğru kararın şimdiye kadar
ormandan ağaç kesmek suretiyle
açmış oldukları yerlerin kendilerine
tahsis edilerek sınırlarının belirlen-

Diğer taraftan muhacirlerin Bursa’ya gönderilmeleri hususu da
uzun süre gündemde kaldı. Kısa
süre içinde Anadolu’daki çeşitli yer-

Arif Kolay – İstanbul’un Yaşam
Pınarı: Çekmeköy isimli eserden
alınmıştır.
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para kazanmaya çalışıyordu. Bu
durum da civar köylerdeki ahalinin
ve idarecilerin tepkisini çekiyordu.
Bu yüzden civar köylerden birçok
şikayet geliyordu.

mesi ve bundan
sonra da sınırları
dışına çıkmalarının önlenmesi
gerektiği sonucuna varıldı.
Eğer aksi yönde
hareket eden
olur ise gerekli
kanuni hükümlerin uygulanması
da düşünülen
şıklardan birisiydi. Neticede Padişah II.
Abdülhamid’in
iradesi üzerine
muhacirlerin
Hüdavendigar
Vilayeti (Bursa) dâhilinde uygun bir
yere gönderilmeleri kararlaştırıldı.
Bunun üzerine yetkililerle muhacirler arasında yapılan görüşmeler
sonucunda muhacirler, Bursa veya
akrabalarının bulunduğu İzmit’e
gönderilmelerine razı oldular.
Bundan sonra da muhacirlerin
yerleştirilecekleri yerler konusunda
araştırma yapmak için çalışmalara başlanıldı. İzmit’teki yetkililerle
yapılan görüşmelerden sonra, sözü
edilen yerlerdeki arazinin sadece
mevcut muhacirler için yeterli
olduğu belirtilmiş ve uygun bir yer
bulunamadığı anlaşılmıştı.

lerine çok sayıda
muhacir gönderilmesine karşın,
Alemdağ’da
bulunan 35 hane
kadar muhacirle
ilgili bir sonuca
varılamadı. Aslında
muhacirlerin
başka bir bölgeye
nakledilmesini
Zabtiye Nezareti
gerçekleştirecekti. Fakat Zabtiye
Nazırı Hüseyin
Nazım Paşa bu işe
sıcak bakmıyordu.
Çünkü hem yetkili
birimler kararsızdı
hem de bunun
için ayrılmış para
yoktu. Ayrıca bölgedeki Müslümanlar aleyhine değişen nüfus dengesi
de bir başka husustu. Bu açılardan
bakıldığında muhacirlerin Alemdağı bölgesinde kalmalarının daha
iyi olacağı düşünülüyordu. Bunun
yanında muhacirler başka yerlere
nakledilmeleri hususunda çıkan padişah iradesine boyun eğeceklerini
belirtmişlerdi. Fakat kendileri açısından haklı oldukları bazı sebeplerle
de gitmek istemiyorlardı. Konuyla
ilgili kararı tebliğ eden memurlara
da, yaklaşık 10 yıldır burada kaldıklarını, arazileri ziraate elverişli hale
getirdiklerini, bulundukları ortama
alıştıkları ve tekrar Batum’dan hicret
ettikleri dönemdeki sıkıntıları tekrar
yaşamak istemediklerini, aksi halde
çok mağdur olacaklarını açık olarak
söylemişlerdi. Hem muhacirlerin bu
haklı talepleri ve hem de bölgede
bulunan köylerin etnik yapısından
kaynaklanan güvenlik sorunları ve
bu sorunlardan dolayı güvenlik kuvvetlerine duyulan ihtiyaçtan dolayı
bunların başka yerlere gönderilmesi
konusunda radikal kararlar alınmadı. Çünkü çetelere karşı yapılacak mücadelede muhacirlerden
faydalanılabileceği düşünülmüştü.
Neticede bu gibi sebeplerden dolayı Hopa muhacirlerinin gönderilmesi hususunda sürekli ertelemeler
olmuştu.
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Gel Bu
Yaz, Kur’an’ı Gönlüne Yaz” sloganı
ile başlattığı Yaz Kur’an Kursları’nın
Çekmeköy açılış töreni, Taşdelen
Yusuf Cebir Camii’nde yapıldı.
Törene Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı, Çekmeköy Müfütüsü Muhammed Suiçmez, Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel,
öğrenciler ve velileri katıldı.
Yusuf Cebir Camii Müezzini Erhan

Ayvalı’nın Kur’an tilaveti ile başlayan
program Kur’an Kursu öğrencilerinin okuduğu “Daha Kur’an Ne
Desin?” şiiriyle devam etti.
Devam Et, Sınavı Geç, Ödülü Kazan
Çekmeköy Belediyesi Yaz Kur’an
Kursları’nda öğrencilerin ilgilisini
canlı tutmak ve öğrenme becerilerine katkıda bulunabilmek amacıyla
kurs sonunda öğrencilere başarılarına göre hediyeler verecek. Tüm
ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin
katılabileceği Kur’an kursları bilgi
yarışmasında ödül kazanmanın

birinci şartı kurslara eksiksiz devam
etmek. ikinci şartı da sınavlarda
başarılı olmak. 17 Ağustos günü
yapılacak yazılı sınav neticesinde
öğrenciler ödüllerini 26 Ağustos saat 11:00’da Taşdelen Yusuf
Cebir Camii’nde yapılacak törenle
alacaklar. Öğrenciler sınavda elde
ettikleri başarı sırasına göre; 60
Adet Laptop, 60 Adet Tablet, 60
Adet Fotoğraf Makinesi, 60 Adet
Kol saati ve 60 Adet MP3 Çalar
kazanacaklar.

Şimdi öğrendik mi? Değiştirmeye
değil; Geliştirmeye çalışmalıyız.
Değiştirmeye çalışırsanız ya kırıp
dökersiniz ya da kaybedersiniz. Geliştirmeye çalışırsanız olumlu sonuç
alma ihtimaliniz çok yüksektir. Bu
bahsettiğim davranışlar hem kadın
hem de erkek için geçerlidir. Yani
hem kadın kocasını hem de erkek
karısını geliştirebilir, bu konuda
birbirlerine yardımcı olmalıdırlar.
Bana deseniz ki, “Vallahi hocam,
çok uğraştım bu kadını/erkeği
değiştiremedim. Firavun inadı var
bizimkinde”, size derim ki; “Hımm,
demek ki Ana Yazılımı değiştirmeye
çalışmışsınız, zaten gittiğiniz yol
yanlış.” Sonra diyorsunuz ki “değişti
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Evli hanımlar, kocalarını değiştirmeye çalışıyorlar, elde ettikleri bir
başarı da yok. Zaten insan değişmez ki, hem de değişmemeli. İnsan
değişmez ama gelişir. Kocasını, karısını değiştirmek isteyenler farkında
olmadan Ana Yazılımı değiştirmeye
kalkışıyorlar. Bu nedir biliyor musunuz? Haşa, Tanrılığa soyunmaktır.
Eşini değiştirmek isteyen, haşa
onun yeni Tanrısı olup Ana Yazılımı
değiştirmeye çalışıyor. Bu davranış
boşunadır, boşa kürek çekersin,
üstelik her şeyi kırıp dökersin.
Oysa yapılması gereken nedir
biliyor musunuz? Ana Yazılıma
dokunmadan Yeniden Ek Yazılım
yapmaktır. Bu da Gelişim demektir.
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remedim.” Ben defalarca söyledim,
değiştirmeyin, geliştirin.
Kadınların en büyük projeleri, erkeği
değiştirme projesidir. Oysa değişim
yoktur, gelişim vardır, anlatamadık
gitti.
“Peki hocam, tamam, geliştirelim
ama yine olmuyor” diyorsanız o
zaman ben de derim ki, “Demek ki
üslubunuz yanlış.”

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

TEMMUZ 2016

“Of hocam ya, bu iş ne zormuş,
en iyisi olduğu gibi kabul etmek”
diyorsanız, ben de “Evet haklısınız”
derim.
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Kadınlar Sevgiye Erkekten Daha
Çok Muhtaçmış Yalanı
Bu sözü çok duydum, herkes bu
bilgiyi baş tacı yapmış durumda.
Oysa bu sözü kim uydurduysa
iyi pazarlama yapılmış olmalı ki
tutmuş. Hâlbuki bu söz kökünden
yalan, icadından iflas, toptan uydurmadır.
Kadınların erkeklere göre daha çok
sevgi ve ilgi istediği vallahi de yalan
billahi de yalan. Doğrusu nedir
biliyor musunuz? Kimse duymasın
ama; erkekler de en az kadınlar
kadar sevgiye ve ilgiye muhtaçtır.
Bakın, en az diyorum, belki bazıları daha çok muhtaç olabilir. Ama
gelin görün ki erkekler bunu dile
getiremezler.
Şimdi anladınız mı? Kadınların
erkeklere göre daha çok sevgi ve
ilgi istediğine inanmamızın nede-

nini, kadınlar bunu dile getirmeleridir. Kadınlar çeşitli şekillerde “sev
beni, sev beni” diye ilgi ve sevgi
ihtiyaçlarını bayrak yaptıkları için
böyle sanılıyor. Oysa erkekler de
aslında “keşke sevse beni, keşke
sevse beni” diye içinden geçirir ve
sevgisizlikten, ilgisizlikten canı çıkar
ama bunu kadınların anlayacağı
dille söyleyemezler. Daha doğrusu
hiç söylemezler, söyleyemezler.
Neden söyleyemezler? Çünkü
erkek adamın bilinçaltı, “ne o öyle
kadın gibi, sevgi dilencisi olacak
kadar sözüm ona düşkün olmamalı
(!)” şeklinde düşünür.
Bu kültür her kültürde bir şekilde
Ek Yazılım olarak Ana Yazılımda yer
alıyor.
Kadınların bir gururu olduğu gibi,
erkeklerin de onuru vardır. Kadın
gururu o kadar mukaddes ki, eşine
sımsıkı sarılıp kalpten bir ilişki isteğini dile getirir. Kadınlığım, gençliğim,
dişiliğim sana feda olsun tarzında
zımnen bağlılığını dile getirir. Aile
imparatorluğunun sağlam olması
için çok çaba sarf eder. “Yuvayı
dişi kuş yaparmış” sözü doğrudur.
Çünkü bu evlilik imparatorluğunun
imparatoriçesi kadındır.
Erkekler de sevilmek ister. Erkek
çocuklarının anne sevgisiyle mest
olmaları buna örnektir. Erkek,
çocukluğunda annesi tarafından,
yetişkinliğinde eşi tarafından sevilmek ister.

Hem de çok ister.
Evli erkeklerin eşlerinin tutumundan aşırı etkilenmelerinin nedeni de
budur. Eşiyle bir gün problem yaşayan erkek, bu problem çözülünceye kadar rahatlayamaz. Eşinin onayı
ve sevgisi olmadan erkeklerin rahat
ettiği, mutlu ve başarılı olduğu pek
görülmemiştir.
Hayatın ipleri kadınların elindedir ve
de doğrudur. Eğer yaşamın ipleri
tamamen erkeklerin elinde olsaydı, insanlık şu aşamada yakalamış

olduğu medeniyeti sanırım asla
yakalayamayacaktı.

Erkekler de Sevgi İster
“Kadınların, erkeklere göre daha
çok sevgiye ihtiyacı var” sözü külliyen yalandır. Ya da “Kadınlar, erkeklere göre daha çok sevgi ister”
sözü de yalandır. Sadece fark şu;
kadın sevgi isteğini bayrak yapar,
anons eder, yedi düvele duyurur.
Erkek ise bir kez olsun “sev beni”

diyemez. Oysa içerik aynı, erkek de
kadın da hemen hemen aynı seviyede sevgi ister, ikisinin de sevgiye
ihtiyacı vardır. Erkekler; “erkekliğine
yediremez, sev beni diyemez”. Olay
budur.

Bilmem ki Nasıl Sevmeli?
Kadın-erkek ilişkisindeki çok bilinmeyen ya da çok farkında olunmayan “sevme ve sevilme biçimleri” söz konusudur. Kadın, erkek

tarafından babacan bir tavırla ve
alabildiğine şefkat ve hoşgörü soslu
bir sevgi isterken; erkek, yiğitleştirici
ve gururlandırıcı bir sevgi ister.
Kadın, “kadınım, çatal karam çingenem” tarzı bir sevgi isterken; erkek,
“yiğidim, aslanım, gururum” tarzı bir
sevgi ister.
Kadın, İbrahim Tatlıses’in şarkısında
olduğu gibi; “Bebeğim, sana ömrümü verdim.”
Erkek de Yalın’dan “Sen gelmeden
uyumam bu gece” tarzını ister.
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SOKAĞIN SESİ

Huzur ve maneviyatın dolu
dolu yaşandığı Ramazan
ayı, tekrar kavuşmak
ümidiyle uğurlandı ve
işte beklenen Ramazan
Bayramı… Her günün,
her kese bayram tadında
olması dileğiyle…
Çekmeköy2023 sokağa
sordu: “Bayram sizin
için ne ifade ediyor? Ve
bayramda sevdiklerinizesevenlerinize neler söylemek
istersiniz?”
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Ayaz Koç
4 Yaşında
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Bayramlarda misafirler
geliyor, misafirliğe
gidiyoruz. Şeker çikolata
veriyorlar ben çok
seviyorum. Herkese mutlu
bayramlar diliyorum

Dursun Öztürk
75 Yaşında
Bayram; sevgi ve dostluk ortamında birlik beraberliktir. Bizim zamanımızda her bayram
sevinçle karşılanır, tanışılan-tanışılmayan herkesle bayramlaşılırdı. Artık kimse kimseyi tanımıyor, herkes başka yerlerde,
komşuluk ilişkileri bile kalmadı.
Bayramların eski neşe ve coşkusu maalesef günümüzde
yaşanamıyor. Bayramda herkese mesajım; bayrağımızın
gölgesinde yaşayan herkesin
bayramını kutlarım, bu bayram
ve her bayram birlik beraberlik
içinde geçsin inşallah…

Alperen Coşkun
5 Yaşında
Bayram şekerlerin,
harçlıkların verildiği
gündür. Bayramları çok
seviyorum. Bu bayramda
tüm çocuklar şeker yesin
mutlu olsun.

SOKAĞIN SESİ

Eylem Arslan
40 Yaşında
Bayram hasretlerin giderilmesi demektir. Anne-babam memlekette oldukları için onlardan uzak yaşıyorum. Bu yüzden
her bayram gidip görmek istiyorum. İstanbul’da kimse yok,
bayram geldiği zaman inanın ziyarete gidebileceğim kimseyi bulamıyorum İstanbul’da. Tüm büyüklerimiz memlekette.
Sizin aracığınızla başta anne-babamın ve tüm büyüklerimizin
saygıyla muhabbetle ellerinden öperim. Herkesin bayramı
kutlu olsun!

Dursun Öztürk
75 Yaşında
Eskiden bayramlar akraba
ziyaretlerinin gerçekleştiği
herkesin birbiriyle görüştüğü günlerdi, şu anda bayram sadece tatil insanlar için.
Herkese mesajım bayramı gerektiği
gibi yaşamalarıdır. Büyükler aranmalı, varsa hasta ziyaretleri yapılmalı, çoluk-çocuk tüm aileler birbiriyle görüşmelidir. Bizler bugünümüzü bu şekilde yaşamazsak
değerlerimiz ileride çocuklar tarafından öğrenilmediği
için unutulacaktır. Çocuklarımıza örf adetlerimizi öğretmeliyiz. Ardımızda bırakacağımız en güzel miras
çocuklarımıza kazandırdıklarımız ve öğrettiklerimizdir.

Şahin Soylu
53 Yaşında

Zeliha Softa
69 Yaşında
Bayramlar eskiden yaşanırdı. Kapıların ardına kadar açık olduğu, küçüklerin büyüklerini ziyarete gittiği ve büyüklerinde
sabırsızlıkla misafir beklediği günlerdi. Hala büyükler bir sürü
hazırlık yaparak küçüklerinin ziyaretini bekliyor fakat artık kapılar eskisi kadar sık çalınmıyor. Bu bayram kimse büyüklerini
ihmal etmesin, birlik beraberlik içinde yaşanan mutlu bir bayram olsun inşallah.
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Bayram benim için paylaşmak
ve paylaştığından mutlu olmaktır. Çocukluğuma dönüp
baktığımda her bayramı buruk
yaşadım. Çünkü gurbet elde
tek başıma yaşıyordum. Evlendikten sonra bayramın bayram
olduğunu idrak edebildim. Artık
ailemle ve sevdiklerimle neşe
içinde bayramlaşmanın tadını
çıkarıyorum. Herkese; sevdikleriyle hayattayken ihmalkar davranmadığı ve kimseyle küs kalmadığı bir bayram diliyorum.
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SOKAĞIN SESİ

İsmail Softa
69 Yaşında
Bayram insanları birbirine bağlayan, saygının sevginin hoşgörünün yaşandığı günlerdir, bilene… Bilmeyene ise tabiri caizse
her gün bayram. Herkese akrabalık ilişkilerini pekiştirdiklerini
mutlu bayramlar diliyorum. Hiçbir evlat anne-babasını ihmal
etmesin, büyüklerini bekletmesin. Bir şey daha eklemek istiyorum, 70 yaşında bir vatandaşım ve günümüz hükümeti
kadar düzgün hizmet veren bir hükümet görmedim. Allah
devletimize-milletimize ve Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’a zeval vermesin.

Muhammet Perihanlıtepe
9 Yaşında
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Bayram, herkesin büyüklerimizi ziyaret edip bayramlaşması demektir.
Şeker bayramı; kapı kapı dolaşıp şeker ve harçlık toplamayıp bayramlaşmayı hatırlatıyor. Herkesin bayramını kutlarım. Annem ve babama
beni iyi bir evlat olarak büyüttükleri
için çok teşekkür ederim. Annemin
ve babamın bayramlarını kutlarım
ellerinden öperim.
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Burcu Gündüz
22 Yaşında
Bayram benim için çocukluğumdur. Mutluluk içerisinde geçen
günlerdir. Her bayramı öncelikle
sıla-i rahim yapmaya, akraba ziyaretlerine ayırıyorum. Daha sonra
fırsat kalırsa gezmek amacıyla bir
yerlere gitmeye çalışıyorum. Tüm
Müslümanların bayramı mübarek
olsun. Nice güzel, mutlu ve sağlıklı bayramlar geçirmek dileğiyle…

Hüseyin Ateşoğlu
63 Yaşında
Bayram, adı üstünde bayramdır.
Herkesin mutlu olmayı hak ettiği özel günlerdir. Çocukluğum
köyde geçti, bizim köyde her
bayram bol bol yemek yapılır
herkes birbirini ziyarete giderdi. Keyifli sohbetlerin yaşandığı
misafirliklere gidilirdi. Günümüzde bu durum biraz azalsa
da yakın çevremizdeki insanlar
hala bayramlaşma merasimini
sürdürmektedir. Sizin aracılığınızda ben de tüm Müslüman
aleminin bayramını kutlarım.

İzzet Ekinci
50 Yaşında
Örf ve adetlerin hatırlandığı, büyüklerin ziyaret edildiği küçüklerin beklendiği güzel günlerden biridir Ramazan Bayramı. Gerçi artık günümüzde mesajlaşma sebebiyle bayramlaşmanın eski tadı kalmadı. Herkesle tek tuşla bayramlaşılıyor
Yüz yüze görüşmek yok denilecek kadar azaldı. Bu bayram
tüm okuyuculara mesajım çağımızın bayramını değil gerçek
bayramı yaşamalarını temenni ediyorum. Ziyaretlerin yapıldığı, kalplerin kırılmadığı bir bayram diliyorum. Büyüklerimin
ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum…

ALBERT EİNSTEİN’DAN
Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan; insanlara ya da eşyalara değil.
Dünyayı anlayamaya bilirsin ama içinde kendi yolunu bulmalısın.
Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere.
Hayatında hiç hata yapmamış biri hiç yeni bir şey denememiş demektir.
Başarılı olmaya çalışmaktansa, değerli olmaya çalışın.
Delilik: aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemektir.
Bilgi bilgelik değildir. Bilgeliğin tek kaynağı deneyimdir.
İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.
Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.
İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.
Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.
İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır.

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ ?
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Havuca rengini veren
karotenindir.
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Denizlerde yaşayan
çoğu gözle görülemeyecek kadar küçük bitki
ve hayvanlara plankton
denir, bitkisel planktonlar
dünyadaki tüm ormanlardan daha fazla oksijen
üretir ve planktonlar olmazsa karalarda da hayat
olmazdı.

Çakmak kibritten önce
bulunmuştur.

Ceylanlar su ihtiyaçlarını
bitkilerden sağladıkları
için, hiç su içmeden
yaşayabilirler.

Beethoven beste
yapmadan önce kafasını
soğuk suya sokardı.

Beyindeki sinir
damarlarının % 40’ı
protein,% 51-54’ü ise
yağdır.

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ ?

Karıncalar yuvaları
yaklaşık 4-5 katlıdır ve
beslenme odaları, bakım
odaları, gıdalarını depoladıkları odalarda kendilerini her türlü dış etkilerden koruyan tuzaklar
hazırlarlar.

Dünyanın en hızlı kuşu
Boğazlı Kırlangıçlardır.

Beynin
metabolizmasında
sadece
karbonhidrat(glikoz)
kullanılır.

Bütün kar taneleri altıgendir, her yağışta
düşen milyarlarca kar
tanesinden hiçbiri diğerine benzememektedir.

Eğer Ay’da yaşasaydık
gökyüzüne baktığımızda
gökyüzünü siyah görecektik.
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Arılar buldukları
çiçeklerin yerlerini diğer
işçi arılara “arı dansı”
denilen bir işaret dili
ile anlatırlar, bu dans
sırasında yapılan hareketler çiçeğin uzaklığını
ve yönünü anlattır.
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tARİFLER

ha Bolat
Zeli

Zeliş’in
Mutfak Sırları
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Malzemeler
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2 büyük olgun avokado
1,25 su bardağı ekşi krema
4 su bardağı tavuk suyu
Küçük bir demet doğranmış kişniş
Tuz ve çekilmiş karabiber

Yapılışı
Avokadoların kabuklarını soyduktan sonra ikiye bölün ve çekirdeğini
alarak kabaca doğrayın. 4-5 yemek kaşığı ekşi krema ile beraber mutfak
robotunda çekin.
Tavuk suyunu tencereye dökün ve kaynatın. Kaynamaya başladığı
zaman ekşi kremanın geri kalan kısmını ekleyin ve karıştırın. Ardından
avokadoyu ekleyin ve kaynamasına izin vermeyecek şekilde ağır ağır
karıştırın. Bu sırada tuzu da eklemeyi unutmayın.
Artık servise hazır olan avokado çorbamızı kaselere koyabiliriz. Çorbaların üzerlerine kişniş ve karabiber eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun.

Not:
Olgun avokado kullanmanızı öneriyorum çünkü mutfak robotunda
ezdiğiniz zaman daha yumuşak olacaktır.

tARİFLER

Malzemeler
500 gr ıspanak
2 tane havuç
1 tane soğan
1 tatlı kaşığı pirinç

Yapılışı
Soğanı ince yemeklik doğrayıp, tencerede kavuralım. Rendelenmiş havuçları
ekleyerek kavurmaya devam edelim. İyice yıkanmış ıspanağı elimizde kopararak
tencereye koyalım. Pirincini ve tuzunu
ilave edip pişirmeye bırakalım.
Afiyet olsun...

Yapılışı
Hazır bir yufkayı tezgahınıza veya yer
sofranıza serin ve erimiş tereyağını her
tarafına sürün. Yufkanın herhangi bir
yerinden üç parmak kendi üzerine katlayın. Tam karşı tarafına da aynı işlemi
uygulayın. Katlanan kısmın da üzerine tereyağı sürmeyi unutmayın. Ardından Yufkanın üzerine iki yemek kaşığı toz
şeker ve iki yemek kaşığı dövülmüş Antep fıstığını yayın. Yaptığınız bu işlemlerin ardından iki yemek kaşığı kaymağı
çok küçük olacak şekilde diğer malzemelerin üzerine koyun. Yufkanın katlanmamış kenarlarını birbirinin üzerine
gelecek şekilde katlayın. Dikdörtgen şekline gelen yufkayı tekrar katlayarak kare haline getirin. Üzeri yağlanan katmeri teflon tavada, altlı üstlü pişirin. Servise hazır olan katmerin üzerine Antep fıstığı dökmeyi unutmayın.

Afiyet Olsun.
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150 gr un
1 cay bardağı su
1 cay kaşığı tuz.
2 kasık seker.
Fıstık
100 gr süt kaymağı
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Malzemeler
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ZEKA OYUNLARI
İŞLEM
Verilen sayıları kullanarak 5 işlemde hedeflenen sayıya ulaşınız.

16
14
16

Şifreli Sayılar
Sembollerin hangi sayıları ifade
ettiğini bulabilir misin?

18
17

15

17

17

Yatay ve dikey sayılar aynı hizadaki
şekillerin toplamını ifade etmektedir.

Geçmiş Sayının Çözümleri

Hazırlayan/Düzenleyen: Fatma EROL

1

2

3

4

5
7

6

8
9

10

11
14

12

13

15
16

17

18
19

20

1- Cennette bulunduğuna inanılan kutsal ırmak, havuz veya çeşme
2- Sanı
3- Her şeyi hoş gören, çok sabırlı
4- Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü
5- Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen
asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea
6- buluş (SAĞDAN SOLA)
6- Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih (YUKARIDAN AŞAĞI)
7- Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
8- Asıl konu, temel motif, ana konu
9- küme
10- Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
11- İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan (kimse), mizantrop
12- İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi
kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti
13- Sevilen, âşık olunan erkek
14- İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık
15- Klasik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan yapılmış,
üflemeli bir çalgı
16- Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis
17- Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek
ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
18- Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
19- duyuru yoluyla
20- Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir

KISSADAN HİSSE

PANZEHİR
Günün birinde güzel bir genç
kız sevdiği adamla evlenir ve aynı
evde kocası ve kaynanası ile birlikte
yaşamaya başlar. Çok mutludur,
fakat kaynanası ile geçinememeye
başlar. Kuşak farkı nedeniyle
kişilikleri tamamen farklıdır. Bu
nedenle ve daha birçok küçük
sebeple her gün kavga edip
tartışırlar. Kocası da annesi ve
karısı arasında kalmaktan sıkılmış,
mutsuz olmuştur. Genç kız, bu
böyle gitmez, bir şeyler yapmak
gerek diye düşünür, eski bir tanıdığı
olan baharatçıya gider ve derdini
ona anlatır.
Yaşlı adam baharatlardan bir karışım
hazırlar, kaynanasını zehirlediği belli
olmasın diye der ki:
– Bu karışımı 3 ay boyunca her gün
kaynanan için yaptığın yemeklerin

içine az bir miktar koyacaksın.
Kimsenin şüphelenmemesi için ona
çok iyi davranmalı, onun en sevdiği,
güzel yemekleri yapmalısın.
Sevinç içinde eve dönen
genç kız yaşlı adamın
dediklerini aynen uygular.
Her gün kaynanasının sevdiği
en güzel yemekleri yapar.
Kaynanasının yemeğine az
miktarda zehir damlatır. Kimse
şüphelenmesin diye de ona
çok iyi davranır. Bir süre sonra
kaynanası da çok değişir ve ona
kendi kızı gibi davranır. Evde
artık herkes mutludur. Genç kız
suçluluk duymaya başlar. Pişman
bir vaziyette baharatçı dükkanının
yolunu tutar ve yaşlı adama şu ana
kadar kaynanasına verdiği zehrin
etkisini yok edecek panzehir için

yalvarır. Kaynanasının ölmesini artık
istememektedir.
Yaşlı adam yaşlı gözlerle karşısında
konuşup duran genç kıza bakar,
gülmeye başlar ve der ki:
– Merak etme sana verdiğim
karışım çeşitli vitaminler içeriyordu.
Olsa olsa kaynananı daha da
güçlendirdin. Gerçek zehir ise
senin ile kaynanan arasındaydı. Sen
ona iyi davrandıkça o da değişti
ve aranızdaki zehir yerini sevgiye
bıraktı, böylece siz gelin kayna
değil, gerçek bir ana kız oldunuz.
“Sevilen insan sevgisini insanlara
veren insandır.” KENDİ İÇİMİZDEKİ
ZEHİRLERİN PANZEHRİ İSE
BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK SEVGİYLE
YAKLAŞMAKTIR.
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pratİK BİLGİLER

Duvarınıza çivi
çakacağınız zaman
işaretlediğiniz yerin
üzerine çapraz bant
yapıştırın. Çiviyi öyle
çakın. Böylece duvarın
alçısını çatlatmamış
olacaksınız.

Fırında patates yapmadan
önce, 10-15 dakika haşlayın ve çatal ile delin. Daha
kolay pişecektir.

Su şişelerinin dibi zamanla
yosun tutar. Bu da hem kötü
görüntüye, hem de pis kokuya
yol açar. Bunu yok etmek için,
şişelerin içine gazete parçaları
atıp, içine su doldurun. Birkaç
saat sonra çalkalayın. Ve gazete parçalarını içinden çıkartın.
Daha sonra deterjanlı sıcak suyla
yıkayın. Böylece yosunlardan
kolayca kurtulmuş olursunuz.

Unlarınızın böceklenmemesi için, un kavanozunun içerisine bir adet
defneyaprağı koyun.

Kabarık bir omlet yapmak
istiyorsanız, bir çorba kaşığı suyun içerisine bir çay
kaşığı mısır unu karıştırın.
Hazırladığınız karışımı
yumurtaya ilave edin.
Böylece kabarık bir omlet
yapmış olacaksınız.

Kek yaparken malzemeleri karıştırdığınız kaşığa
hamurunuz yapışabilir.
Malzemeleri karıştırmadan
önce kaşığı süte batırırsanız, hamur yapışmaz.

Yemek takımınızdaki tabakların
çatlaklar sebebiyle kırılmalarından ve takımın bozulmasından
korkuyorsanız, çatlak tabağı
bir tencereye yerleştirip süt ile
doldurun. Çok kısık ateşte 45
dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Çatlaklardan eser
kalmayacaktır. Aynı işlemi, tüm
porselen objeleriniz için deneyebilirsiniz.

Eski havlularınızı yumuşatabilmek için, yıkadıktan
sonra bolca mutfak tuzu
dökülmüş sıcak suda bir
saat bekletin. Havlularınızın ne kadar yumuşadığına inanamayacaksınız.

Ağzı dar şişeleri temizlemek için biraz su, deterjan ve bir kaşık pirinç
koyup çalkalayın.

Ceviz ve kuru yemişlerin
kabuklarını atmayıp mangal yakmak için kullanabilirsiniz

