Ahmet POYRAZ / Belediye Başkanı
Değerli Çekmeköy2023 Okuyucusu,
Asırlardır kanın, savaşın, göz yaşının hakim olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz.
Medeniyetlerin kurulup medeniyetlerin yıkıldığı, onlarca belki yüzlerce ayrı etnik
yapının yer aldığı bir coğrafya burası. Ortadoğunun hemen dibinde yaşıyoruz.
Etrafımızda yer alan ateş çemberinin bize sıçraması büyük bir endişe oldu hep.
Zaman gösterdi ki çevremizde yaşanan bu sorunların temelinde emperyalist
güçlerin içimizdeki işbirlikçilerle memleketin her tarafını tarumar etme ve bu
bölgenin haritasının yeniden çizme çabası yatmaktadır.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

facebook.com/B
askanAhmetPo
yraz

Değerli okuyucu,

twitter.com/A

hmettPoyraz

instagram.com

/ahmettpoyra

z

facebook.com

/cekmekoybele

diyesi

twitter.com/C

ekmekoybeltr

instagram.com

/cekmekoybele

youtube.com/c

diyesi

ekmekoybeledi

Son birkaç ayda yaşadığımız olayların özetini en iyi bir şekilde şöyle yapabiliriz:
ya güçlü olup memleketi istikrarlı bir şekilde geleceğe taşıyacaksınız ya da zayıf
olup güçlü devletlerin bir oyuncağı olacaksınız. Ya Çanakkale’den, Kurtuluş
Savaşından dirilerek vatan topraklarının selameti için dimdik ayakta oluruz, ya
da tarihten getirdiğimiz ve bin yıldır beslediğimiz bu ruhu kaybederiz!

yesi

15 Temmuz bize çok şey öğretti. Her şeyden önce Çanakkale’nin torunları
olduğumuzu bize bir daha hatırlattı. Söz konusu vatansa geri kalan her şeyin bir
teferruat olacağını öğretti. Bu topraklar üzerinde oynanan oyunların asırlardır
devam ettiğini, şayet biz uyanmazsak daha da asırlarca devam edeceğini bize
tekrar anlattı.
Peki ne yapmak gerek? Hangi adımları atmak gerek?
Artık biliyoruz ki “biz, 15 Temmuz öncesi biz değiliz!” Biz artık ülkemizi
geleceğe daha emin adımlarla taşıma adına savunma sanayiini, ekonomiyi,
diplomasiyi, sanatı, tarımı, teknolojiyi, hukuku, kültürü, eğitimi erdemli bir
yaşam ile birleştirerek geliştirme noktasında dünyanın en güçlüleri arasında
olmak zorundayız.
Çünkü biz güçlü olursak erdemli insanlar kazanır, biz güçlü olursak mazlum
halklar kazanır, biz güçlü olursak dünya kazanır.
Ahlakı, erdemli yaşamı elden bırakmadan daha çok çalışmalı, daha çok
üretmeliyiz.

Değerli kardeşlerim,
Bu ay içerisinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm dünyaya
barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı
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EYLÜL’ÜN YAPRAKLARI…
Çoğumuzun içi burkulur sonbaharın habercisi sararıp
düşen yaprakları görünce. Oysa o yapraklar sadece
sonbaharın değil, yenilenmenin de habercisidir.
Kendisinden sonra gelecek, daha sağlıklı ve taze dallara
yer açmak için seve seve sararıp solmuştur. Çünkü bilir
ki yenilenmek hayattır, hayatı yenilemek yaşadığından
keyif almaktır. Bunu başaramayan her varlık hiç var
olmamış gibi yitip gidecektir.
Peki ya siz, hiç düşündünüz mü en son ne zaman
kendinizi yenilemek adına girişimde bulundunuz? Ne
zaman sararıp solma pahasına da olsa sadece kendiniz
için bir şey yaptınız? Eviniz, işiniz, eşiniz, çocuğunuz
her neyse meşguliyetiniz, ne zaman bu kısır döngünün
arasına kendi isteğinizle çomak sokup nefes almak
istediniz? Tamam, tamam biliyorum bütün bunlar
çok önemli ve hepsi hayatınızın bir parçası. Günü
birlik yaşamak, belki birkaç sıkıcı sorumluluğu yerine
getirmek ve toplumun sizin için tasarladığı çerçevenin
içinden çıkmamak. Farkında mısınız günler, aylar ve
yıllar geçecek hayatımız hiç var olmamış gibi yitip
gidecek… Ama inanıyorum ki kendini seven Eylül’den
feyz alacak, taze baharlar için kendini yenileyecek,
kısır döngü haline gelen hengamelere kapılmayacak
ve her anının tadını çıkararak “heyyy bana bakın, işte
ben yaşıyorum” diyebilecek. Nasıl olacak bu iş diyenler
için söylüyorum; koşuşturmaya kapılmadan önce
kendinizi dinleyin-dinlendirin, nasıl yaşamak istediğinize
karar verin ve en önemlisi hayatınızın çerçevesine
baktığınızda içine mutlu olacağınız bir fotoğraf
yerleştirin.
Belki de her gün karşımıza çıkan ama asla fark
edemediğimiz kısa bir keyif için birçok fırsattan biri
daha; hayatınıza mola verin, kendinizi yaşayın. Yanınıza
çikolatayla şımartılmış bir Türk kahvesi alın ve keyifle
okuyacağınız Çekmeköy2023’ün sayfalarını çevirmeye
başlayın…
Adresimiz: cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr ve
cekmekoy2023.com
Ayrıca sosyal medyada Twitter ve Facebook’ta
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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demekti. Sebzelerin, meyvelerin,
yer fıstığının ve daha birçok ürünün
hasat zamanıydı. Bu bereket ayında
herkesin yüzü güler, çocuklar yeni
bozulmuş bağlarda cennete benzer
bir şenlikle oynarlar, arta kalan bağ
ürünlerini bulmaktan büyük keyif
alırdık. Bozulan pamuk tarlaları
içerisinde unutulmuş karpuz
teyekleri ararken ki heyecanımız
şimdiki çocuklara masal gibi gelir
anlatsam. Sabah evden çıkıp,
akşam gelinceye kadar o bozulmuş
bağ senin bu bozulmuş bağ
benim tüm mahalle arkadaşları ile
fink atardık. Akşama kadar hiç aç
kalmaz, en organik besinlerin enfes
lezzetlerini bolluk içinde tüketirdik.
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ine bir Eylül ayı daha geldi.
Benim çocukluğumda
Çukurova’da Eylül demek
inanılmaz bir şenlik

Bulgurlar kaynatılır, mısır unu yapılır,
bizde pişen komşuya, komşuda
pişenin bize de düştüğü yıllardı

o yıllar. Ve Eylül ayı sadece sarı
yapraklarıyla değil, elbette okulların
açılmasıyla aklımızdaydı. O yıllarda
okul demek, oyun oynamanın
başka bir bahçesiydi. O yıllarda okul
demek annelerle çocuklar arasında
kara basan değildi. O yıllarda
okul demek, sabahları organik
besinlerle yapılan kahvaltıdan
sonra, annemizin okulda acıkınca
yiyelim diye çantamıza koyduğu
köy ekmeği ve yanındaki bir avuç
zeytin ve belki biraz da pekmez
demekti. O yıllarda okul demek,
sabahları uyanamayan annelerin
henüz olmadığı, geç yattığı için
sabah kahvaltısı canı çekmeyen
çocukların henüz doğmadığı
yıllardı. O yıllarda okul demek, okul
kantininde hamburger, cips gibi
zararlı gıdaların satılmadığı, abur
cuburla karnımızı doyurmadığımız

Mahalle arası arsalarda oyunlar
oynanan, oyuna ve arkadaş
iletişimine doymuş çocukların ilk
akşamdan huzurla uyuduğu yıllardı.

O yıllarda Eylül demek,
Çukurova’da pamuk,
fıstık, Gaziantep’te
antepfıstığı, Giresun’da
fındık, Erzurum’da
buğday, Çorum’da
kavun, Aksaray’da
patates, Amasya’da elma
demekti. Ama hepsinde
de yeni sezonu açan
okullar, dudaklarda tatlı bir
tebessümdü. Üst sınıfa geçen
öğrencilerin, eski kitaplarını
iyi kullandığı ve gelecek
sene komşunun çocuğuna
keyifle hediye ettiği yıllardı. Ve
o yıllar elbette henüz Akademik
düşünemeyen, Analitik yorum
yapamayan çocuklar, Akademinin
ve Analitiğin ötesinde “Kötülük”
nedir bilmeyen, sadece “Memleket”
sevdasını bildikleri yıllardı. Evde
pek okumuş kimselerin olmadığı,
ilkokul mezunu sevgi ustası
annelerle, hiç okumamış bilge
dedelerin ocak başında oturduğu
masalsı yıllardı.

O yıllar, henüz seküler projelerin
start almadığı, güya Bilim çağında
en Akademik tahsilleri görüp
de Cilalı Cehalet dönemini
yaşamadığımız yıllardı. “Zeki Müren
de bizi görecek mi” tarzında teknik
cehaletimiz olsa da; o yıllarda
henüz gündüzleri hamasi nutuklar
atıp sonra akşamları Dominik’ten
yapılan saçma yayınları
izlemediğimiz yıllardı.
Benim çocukluğumda Eylül demek,
haya damarımızın sağlam olduğu,
utanmanın erdem kabul edildiği
yıllar demekti. Henüz Alpay’ın
“Eylül’de Gel” şarkısını yazmadığı
yıllar demekti.
O yıllar;
Öğretimin okulda, eğitimin ailede
verildiği yıllardı.
Bu yıllar mı?
Yorum sizin efendim.
Selam ve muhabbetle…
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O yıllarda makam, rütbe nedir
bilmediğimiz, çevremizde Adam
gibi kocaman Bilge Çınarların
gölgesinde serinlediğimiz yıllardı.
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yıllar demekti. Benim
çocukluğumda okul demek,
çözdüğü sorular kadar sevgi gören,
sonraki yıllarda da psikolojik travma
yaşayan bir nesil demek değildi.
O yıllarda okul demek, “Çok ödev
veren öğretmenin iyi öğretmen
olduğu” inancıyla cahilliğimizi
süslediğimiz yıllar değildi. O yıllarda

okul demek, öğretmenlerin değer
gördüğü yıllardı. O yıllarda değer
gören öğretmenlerin nasıl da
samimiyetle, gocunmadan hatta
büyük bir keyifle öğrencinin
burnunu sildiği yıllardı. O yıllarda
henüz öğretmenler maaş
hesabı yapmıyorlar, Adam
Yetiştirmenin telaşındaydı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul
Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen Demokrasi ve
Şehitler Mitingi ’ne, eşi Emine Erdoğan ile birlikte
katıldı. Mitingde; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail
Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan
Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin
Özgürgün de hazır bulundu.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN
BÜYÜK MİTİNGİ
15 Temmuz kanlı darbe
girişimine direnenlerin
arasından 172’si sivil, 63’ü
polis, 5’i asker olmak
üzere 246 kişinin şehit
olduğunu belirten ve
şehitler için Allah’tan
rahmet, yakınları ve tüm
millet için baş sağlığı
temennilerini ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
darbecilerin üzerine
yürüyenlerin arasından 2
bin 195 kişinin yaralanarak
gazilik rütbesine ulaştığını
söyledi ve tedavileri süren
yaralılara şifa diledi.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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“Ecdadımız 100 yıl önce
hangi idrakle Çanakkale’de
kanının son damlasına
kadar mücadele ettiyse,
15 Temmuz’da da aynı
iradeyle darbecileri geri
püskürttük. Gazi Mustafa
Kemal’in İstiklal Harbini
başlatmasını ve zafere
ulaştırmasını sağlayan
inancın bir benzeri, 15
Temmuz’da Türkiye’nin
tüm şehirlerinde adeta kol
geziyordu. 15 Temmuz,
dostlarımıza bu ülkenin,
sadece siyasi, ekonomik,

8

diplomatik saldırılara değil; aynı
zamanda askerî sabotajlara karşı da
güçlü olduğunu, yıkılmayacağını,
rayından çıkmayacağını
göstermiştir” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan;
“1920 yılında, ülkenin büyük
bölümünün işgal altında olduğu
günlerde Gazi Mustafa Kemal’in;
‘Milletimiz çok büyüktür, hiç
korkmayalım. O, esaret ve zillet
kabul etmez.’ sözlerini aktardı ve
Gazi’den 96 yıl sonra, buradan
Yenikapı Meydanı’ndan aynı soruyu
sizlere soruyorum; ey millet, sen
esaret ve zillet kabul eder misin?”
diye sordu. Meydandakilerin güçlü
bir biçimde verdiği ‘hayır’ cevabı
üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Mesele bu, bu millete kimse bu
esareti asla getiremeyecektir” diye
ekledi.

ARKALARINDAKİ GÜÇLERİ DE ÇOK
İYİ BİLİYORUZ
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Gelinen noktada safların gayet net
olduğunu, bir tarafta tüm kurumları,
tüm siyasi partileri ve tüm
kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin olduğunu; diğer
tarafta ise etnik, dini istismar ve
ideolojik sapkınlık içinde olan terör
örgütlerinin ve onların arkasındaki
karanlık güçlerin olduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı
Erdoğan,

9

“Devletinden, milletinden, haktan
ve hakikatten yana olan herkes
bugün burada, Yenikapı’dadır.
Buradan 80 vilayete selam olsun,
buradan 79 milyona selam olsun.
Terör örgütleri mensuplarının ise
kimi adliyede akıbetini bekliyor, kimi

cezaevinde cezasını çekiyor, kimi
de mezarda nihai hesabını veriyor.
Onların arkalarındaki güçleri de çok
iyi biliyoruz, vakti, saati geldiğinde
hesaplarını önlerine koyacağız”
diye konuştu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, yakalanan bu birlik ve

beraberlik ruhunun en iyi şekilde
değerlendirilerek 15 Temmuz’u
daha güçlü, daha büyük ve daha
müreffeh bir Türkiye’nin inşası için
bir milat hâline dönüştürülmesi
gerektiğine vurgu yaparak, “Yakın
tarihimizin vicdanları kanatan,
kafalarda soru işaretleri
oluşturan tüm sorunlu,
sıkıntılı olaylarını yeniden
masaya yatırarak eksikleri,
yanlışları ortaya koymalıyız”
sözlerine yer verdi.

15 TEMMUZ ÜLKEMİZİ İŞGAL
GİRİŞİMİDİR
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15 Temmuz’un, bir
yönüyle ordu içine sızmış
FETÖ ihanet şebekesi
mensuplarının başlattığı bir
darbe girişimi olduğunu
ancak hadisenin sadece
bundan ibaret olmadığını dile
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“15 Temmuz gecesi işte tüm bu
gerçekleri AK Partilisiyle, CHP’lisiyle,
MHP’lisiyle, diğer partilere mensup

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali
Yıldırım konuşmasına;
“Bugün bir başka güzelsin
İstanbul, tarih yazıyorsun” diyerek
başladı. Herkesi sevgi ve saygıyla
selamladığını ifade etti.
İzmir’i işgal eden düşmana
karşı halkımız ne kadar cesursa
bugün de o kadar coşkuluyuz,
diyen Başbakan; “Seni yürekten
selamlıyorum aziz İstanbul.
Seni yürekten selamlıyorum
asil Milletim, bugüne vesile
olan aziz şehitlerimizi yürekten
selamlıyorum. Bugün aramızda
olan, olamayan herkesi
selamlıyorum. İlk anlardan
bu yana yanımızda duran
ülkücü kardeşlerimizi yürekten
selamlıyorum. 81 ilimiz bizi izliyor.
Kıbrıs bizi izliyor. Filistin, Bosna,
Somali ve Irak’tan herkes bizi izliyor.
Tüm dünyadaki kardeşlerimize
selamlar yolluyorum ”dedi.
Ahmet Arif’in; “Bunlar engerek,
çıyanlardır ekmeğimize göz
koyanlardır”, dizeleriyle seslenen
Yıldırım, şöyle devam etti: “Bizler
birlikte Türkiye’yiz. Vatan üstünde

şerefsizce yaşayacağımıza
şerifimizle toprağın altında yatarız.
Üzerimizden uçaklar uçtu, tanklar
sokakları işgal etti. Başkomutanımız
halkı sokaklara davet etti.
Camilerde salalar okundu, tüm
Türkiye şunu söyledi ‘şerefsizce
yaşayacağımıza şerifimizle toprağın
altında yatarız’ 15 Temmuz ikinci
Çanakkale ruhudur.”
Terör örgütüne yönelik olarak da;
“Bugün bize kötülük yapacaklarını
zannedenler yanıldılar. Uzlaşma ve
iş birliğini daha da güçlendirdiler.
Bu mikropları temizleyeceğiz. Bizi
birbirimize düşürmeye çalışanlarla
mücadele edeceğiz. Birlikte olursak
aşamayacağımız hiçbir sorun yok.
İntikam duygusuyla değil adaletle
ve hukuka uygun hareket edeceğiz”
dedi.
Şehit ve gazilerimizin hesabının
sorulacağını belirten Başbakan;
“Düşmanlarımızı azaltacağız,
dostlarımızı artıracağız. Terör
örgütü lideri FETÖ Türkiye’ye
gelerek hesabını verecektir. Aziz
milletim hiç merak etmeyin
bir olacağız, diri olacağız. Hep
birlikte Türkiye olacağız” diyerek
konuşmasını bitirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
konuşmasına;
“Bugün demokrasi tarihimizin
önemli bir günüdür. Parlamenter
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“Şayet darbe başarılı olsaydı, bin
yıldır bizim bu coğrafyanın kimlere
değerli kardeşlerim, altın tepsi
içinde sunulacağını hepimiz gayet
iyi biliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, konuşmasında şu
değerlendirmelere yer verdi:

vatandaşlarımızla millet olarak hep
birlikte gördük. 15 Temmuz gecesi
bu gerçeği Türk’üyle, Kürt’üyle,
Laz’ıyla, Boşnak’ıyla, Çerkez’iyle,
Arap’ıyla, Roman’ıyla, 79 milyon
hep birlikte gördüğümüz için
sokaklarda omuz omuza mücadele
ettik.
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getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Aynı zamanda PKK ve DAEŞ’in
silahlı eylemleriyle elde edilmek
istenen neticenin asker elbisesi
giymiş teröristler eliyle yeni bir
safhaya çıkartılma girişimidir, yani
bu girişim aynı zamanda bir terör
eylemidir. Tüm bu özelliklerinin
yanı sıra, 15 Temmuz ülkesine ve
milletine ihanet eden bir silahlı
güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir”
yorumunda bulundu.
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altın sayfalarda yerlerini aldılar.
Onları unutmayacağız ve
unutturmayacağız, demokrasinin
kahramanlarıdır onlar” diyen
Kılıçdaroğlu şunları ifade etti: “15
Temmuz’da artık yeni bir Türkiye
vardır. Bu uzlaşma kültürünü,
daha da ileriye taşıyabilirsek
çocuklarımıza güzel bir Türkiye
bırakabiliriz. Söz konusu
vatansa gerisi teferruattır. Vatan
sonuna kadar sahip çıkacağız.
Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti
sokmayalım. Siyasette özeleştiri
yapmak gerekiyor. Bizim soylu bir
uzlaşmaya ihtiyacımız var.”

SİZ BİR TARİH YAZDINIZ
sistemimize karşı bir darbe yapmak
istediler. Bu cumhuriyet tarihimizin
en kanlı darbe girişimidir,” diyerek
başladı.
“Cumhuriyet tarihimizin bu en kanlı

darbe girişiminde 246 şehidimiz
var, 246 aslanımızı toprağa verdik,
246 demokrasi şehidimize Allah’tan
gani gani rahmet diliyorum. Onlar
bizim demokrasi tarihimizdeki

“Devletin inşasında liyakat
sistemini esas almalıyız. Liyakatten
vazgeçmememiz gerekiyor. Her
şartta demokrasiye sahip çıkmalıyız.
Darbe girişimi demokrasinin

Onun için diyoruz, ne darbe ne
dikta, yaşasın tam demokrasi
diyoruz. 21. yüzyılın insanı tam
demokrasiye layıktır ve bunun
mücadelesini vermeliyiz.

12 MADDELİK BİLDİRİ
1- Camiye kışlaya adliyeye siyaseti
sokmayalım. Camiye sokarsak
toplumu böleriz. Adalete sokarsak
adaleti bulamayız. Kışlaya sokarsak
darbeyi önleyemeyiz. Camide
kışlada adliyede siyaset olmayacak.
Bizim soylu bir uzlaşmaya
ihtiyacımız var.
2- Siyasette özeleştiri yapmak,

geçmişi iyi tahlil etmemiz
gerekiyor. Tarihin tekerrürünü değil,
tarihi tekerrür ettirmemeliyiz.
3- Devletin inşasında liyakat
sistemini esas almalıyız. Bu bizim
tarikattan cemaatten partiden değil,
kim o işi iyi yapıyorsa ona teslim
etmek gibi bir geleneği başlatmak
zorundayız.
4- Her koşulda demokrasiye sahip
çıkmalıyız. 15 Temmuz darbe
girişimi demokrasinin bize ne
kadar önemli olduğunu gösterdi.
Halk direnme gücünü kullanarak,
canını siper ederek demokrasiyi
savunmuştur.
5- Demokrasi milletin iradesidir.

8- Medyanın özgürlüğü… Bakın
değerli vatandaşlarım
15 Temmuz akşamı bağımsız
medya olmasaydı, belki hiç kimse
sokaklara çıkmayacaktı. O medya
olayları verdi, vatandaşlar sokağa
çıktı.
9- Yargının tarafsızlığı ve
bağımsızlığı… FETÖ terör örgütü
ordunun içinde yuvalandı.
FETÖ terör örgütü yargının
içinde yuvalandı. Devletin her
kademesinde yuvalandı.
10- Laikliğin ne kadar önemli
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ne kadar önemli olduğunu
gösterdi. Kadın erkek herkese
sesleniyor, siz bir tarih yazdınız.
Demokrasi milletin iradesidir” diyen
Kılıçdaroğlu 12 maddelik şu bildiriyi
okudu:

7- Parlamenter sistemimizi
güçlendirmek zorundayız. 150
yıllık parlamenter sistemimiz var.
Ve 15 temmuz akşamı TBMM
dik durarak onurlu durarak
bombalar yağarken kurşunlar
sıkılırken parlamentoyu terk
etmedi. Kurtuluş savaşını nasıl
yönettiyse, bir darbeyi de aynı
anlayışla püskürttü.
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6- Cumhuriyetin kurucu
değerlerine sahip çıkmalıyız.
Mustafa Kemal ve arkadaşları
cumhuriyeti kurarken 1921’de
bir anayasa yaptılar.
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olduğunu 1 5Temmuz gösterdi.
Dini inancımızı kullanarak her türlü
yasa dışı içinde olanlar milleti nasıl
kandırdılar hep beraber gördük.
Laiklik din ve vicdan özgürlüğü
demektir. Laiklik herkesin istediği
gibi inanması ve ibadet etmesi
demektir.

alanına koşanların
Türkiye’ye
yeni bir dirilişi
müjdelediğini,
tüm güzellik ve
görkemiyle yeni
bir demokrasi
seferine
çıkıldığının” altını
çizdi. “15 Temmuz
akşamı FETÖ
terör örgütünün
milletin parasıyla
helali olan savaş
uçaklarıyla
saldırdığını,
helikopterlerle
üzerine bombalar yağdırdığını”
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11- Demokrasinin güçlenmesine
sadece bugün için değil gelecekte
de katkı vermek zorundayız.
Demokrasinin güçlenmesi için
sorgulayan bir eğitim sistemini
hayata geçirmemiz gerekir.
Çocuklarımız irfanı hür yetişmeli,
vicdanı fikri hür yetişmeli
çocuklarımız. Çocuklarımız
birilerinden talimat alıp onun
gereğini yapmamalı.
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12- FETÖ terör örgütünü
biliyorsunuz, artık bütün dünya
biliyor. Bu örgüt geçmişte balyoz,
Ergenekon, casusluk gibi davalarla
pek çok subayımızı hapse attılar.
Şimdi onların tamamının kumpas
olduğu ortaya çıktı. Geçmişin
mağdurlarına haklarını iade edelim,
itibarlarını iade edelim.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise
konuşmasına;
‘‘Bu mahşeri kalabalığı, yere
göğe sığmayan bu izdihamı
selamlıyorum’’ diyerek başladı.
‘‘FETÖ ile diğer küresel cinayet
odaklarının kökünü birlikte
kazımak zorundayız. Devleti
kanser gibi sararak yok etmeye
çalışan FETÖ’yü yok etmekten
başka çaremiz yoktur’’ diyen
Bahçeli, Yenikapı’daki coşkunun
ve heyecanının kendilerine büyük
güç verdiğini kaydetti. “Teröristlere
haddini bildirerek Yenikapı’ya miting

hatırlatan
Bahçeli şöyle devam etti:

‘ÇÜNKÜ SİZ TÜRKİYESİNİZ’
‘‘Zalimler,
hainler
emperyalizmin
maşaları
bu defa
Türk askerinin
kılığına girdiler.
Milletin
imkânlarını
kullanarak
yine millete
öldürücü
darbe vurmak
istediler.

Pensilvanya’dan Türkiye’ye vur
emrini verdi. İblis’ e ruhunu satan
bu vaiz, Müslüman görünümlü bu
voyvoda; vandallıkta, ihanette Türk
ve Türkiye düşmanlığında doruğa
çıktı, fitne ve münafıklıkta rekorlar
kırdı. Haçlı emellerinin taşıyıcılığını
yapan FETÖ Türkiye’nin kalbine
nişan aldı. Tarihi Şark Planı’nın
hissedarları FETÖ’yü Türk milletine
saldırttı. Türk vatanını çekemeyen,
üzerine çöreklenmek isteyen
milletin rahatsızlığından ne kadar
kanı bozuk çevre varsa FETÖ’nün
sırtını sıvazladı. Ama yeri geldi
tankın önüne yattınız, yeri geldi
kurşun yağmurlarına gül bahçesine
girer gibi girdiniz. Çünkü siz Türk
milletisiniz, Çünkü siz Türkiye’siniz.”
Geleceğin haritasını birlikte
çizmenin ve yeni bir sayfa açmanın
gerekliliğine vurgu yapan Bahçeli,
şöyle devam etti: “Ordu-millet
dayanışması canlandırılmalı,
Mehmetçik gözden
çıkarılmamalıdır. Suçsuzu
suçludan ayıracak adalet şuuru
eksiksiz ve faal olmaktadır. Bu
ülkeyi himayesi altına almaya
çalışanlara şans tanımayalım.
Yedi bölge dört mevsim
81 vilayetle Türk milletiyiz.
Yeni bir fetret devrine izin
vermeyiz, vermeyeceğiz.
Devleti kanser gibi sararak yok
etmeye çalışan FETÖ’yü yok
etmekten başka çaremiz yoktur.
Muhtaç olduğumuz kudret, inanç
cesaret ve müjde İstiklal Marşımızın
satırlarında vardır. Hâlâ terörist
başı Gülen’i bize vermek için bin
dereden su getiren Amerika’yı ve
darbecileri kollayan tüm ülkelere
karşı Türkiye’nin büyüklüğünü
gösterelim.”
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Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Yapı Denetim
Firmaları temsilcilerini ağırladı.
Hepiniz emin olun ki, önceliğimiz iş
güvenliği ve insan sağlığıdır. Bugün
çeşitli iletişim kanallarıyla bizlere
ulaşan talepler ve şikayetlerin yanı
sıra, sizlerden gelen öneriler ve
geliştireceğimiz çözüm yollarıyla
ilgili görüş alışverişlerimizle
toplantımızı sonlandıracağız.”
Konuşmaların ardından belirtilen
eksiklikler yapı denetim firmalarına
iletilirken, firma yetkililerinden
gelen talep ve öneriler not alındı.
Gelen sorular cevaplandırıldıktan
sonra toplantı sona erdi.
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Temsilcilere Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamını
ileten Başkan Yardımcısı
Yüksel şöyle dedi:
“Eksikliklerimizi
gidermek

olumlu ve olumsuz yönlerimizi
ortaya koyabilmek adına bu tür
toplantılar düzenliyoruz. Bugün
burada istişare ederek en doğru
yöntemlerle vatandaşlarımıza nasıl
hizmet edebileceğimizi tartışalım
ve en doğru yolu bulalım istedik.
Vatandaşlarımıza hizmet ederken
inşaat faaliyeti içinde yer alan
çalışan insanların da güvenliği ve
sağlığıyla ilgili hususları konuşalım,
değerlendirelim.
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Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel
Çekmeköy’de faaliyet gösteren
yapı denetim firmalarının
temsilcilerini belediye binasında
ağırladı. Yapı denetim firmalarının
katıldığı istişare toplantısında
şikayetler, talep ve öneriler üzerine
konuşuldu.
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Pendik halkı kuşkusuz
sizi yakından tanıyor.
Çekmeköy2023
okurlarının da
tanıması açısından
“bilinmeyenleriyle” Dr.
Kenan Şahin’i nasıl
anlatırsınız?
1967 yılında memur bir ailenin
çocuğu olarak Erzurum’da doğdum
1984 yılında Erzurum Lisesi’nden,
1990 yılında da Erzurum Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldum. Amasya Suluova
Dispanserinde çalışmaya başladım.
Dr. Sevtap hanımla burada tanışıp
evlendik. Uzmanlık eğitimi sonrası
bir süre Kartal Yavuz Sultan Selim
Hastanesi’nde çalıştım. Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsünde
İşletme Yüksek Lisansı yaptım.
2005-2008 yılları arasında
İstanbul Sağlık İşleri Bölge Müdürü
olarak görev yaptım. Hekim ve
yönetici olarak sağlık alanında
çeşitli görevlerde bulunurken
hem siyasetin içinde hem de
çeşitli dernek ve sivil toplum
kuruluşlarının çalışmalarında
yer aldım. 2009 ve 2014 Yerel
Seçimlerinde iki dönem Pendik
Belediye Başkanı seçildim. Bir kız,
iki erkek çocuk babasıyım.

15 Temmuz ihanet
kalkışması, hiç
kuşkusuz milletimizi

derinden yaraladı. O
gece siz neler yaptınız
ve sonrası için ne gibi
önlemler aldınız?
Darbe girişiminin ilk dakikalarından
itibaren başta idareci kadromu
teyakkuz haline geçirdim. Tüm
belediye personelini göreve
çağırdım. Ekiplere öncelikle
belediye ve kaymakamlığa giden
yolların kapatılması talimatını
verdim. E-5 civarında tank
hareketinin olması durumunda iş
makineleriyle yolun kapatılması,
Kurtköy Jandarma Karakolu,
Tersane civarı, havaalanı, Tuzla
Jandarma Komando Taburu
önünde demokrasi zinciri
oluşturulması için vatandaşları
harekete geçirmeye çalıştım.
Bunun için 250 bin kişilik SMS
grubumuza mesaj gönderdik.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren
FETÖ bağlantılı tespit ettiğimiz
yurtlar, okul ve bir spor tesisinin
boşaltılması emrini verdim ve
talimat giden yerler mühürlendi.

İktidar partili belediye
başkanı olmanın
avantajını yaşıyor
musunuz?
Özellikle AK Parti iktidara gelmeden
önce Refah Partili ve Fazilet Partili
belediyelerin önünü kapamak
adına siyasal iktidar her türlü çareye
başvuruyordu. Bunu nereden
biliyorum: Benden önceki Belediye

Başkanımız Erol Kaya döneminde
danışmanlık yaptığım için hem
İBB yatırımlarının hem de Pendik
Belediyesinin yatırımlarının merkezi
hükümet tarafından engellendiğine
bizzat şahidim. Bugün
Elhamdülillah AK Parti iktidarında
hem merkezi hükümetimiz, hem
de İBB ile tam bir uyum içinde
çalışıyoruz. İktidar partili belediye
başkanı olmanın avantajlarına
gelince; bu avantajı sadece biz
değil bütün yerel yönetimlerin
gördüğünü düşünüyorum. Zira AK
Parti iktidarı hem kalkınmaya önem
veriyor, hem de ulusal çerçevede
bu hizmetlerin adilane dağıtılmasını
sağlıyor. Bu bağlamda her belediye
başkanı gibi merkezi hükümetin
avantajlarını yaşıyoruz.

Pendik ilçesini diğer
ilçelerden farklı kılan
özellikler nelerdir?

Yaklaşık 670 bin nüfusuyla
İstanbul’un 5. büyük ilçesi olan
şehrimiz; hava, kara, deniz ve
raylı sistem ulaşımına sahip ender
ilçelerden biridir. Avrupa’nın
en hızlı büyüyen havalimanları
arasında yer alan Sabiha Gökçen
Havaalanı, Ankara ve Konya YHT
hattı istasyonu, Pendik Marina-Hızlı
Feribot ve Ro Ro limanı ve yapımı
süren metro hatlarıyla Pendik, her
alanda büyük bir değişim ve gelişim
içindedir. İstanbul’un doğusundaki
bütün yolların kesiştiği nokta
konumunda olması, Pendik’in
cazibe merkezi olması konusunda
fırsatlar sunuyor. Pendik’i bir ağ gibi
örecek metro hatlarıyla ilçede 22
istasyon bulunacak. İki yıl içinde
Kaynarca-Hastane -Şeyhli-KurtköySabiha Gökçen

hattımızın aktif olmasını bekliyoruz. KaynarcaÇamçeşme-Kavakpınar-Esenyalı-Tuzla hattı
da ihale aşamasında. Yine Üsküdar-ÜmraniyeSancaktepe-Sultanbeyli-Yenişehir-Kurtköy
Sabiha Gökçen hattı da Pendik’in ulaşımına katkıda
bulunacak bir diğer metro hattı olacak. Kadıköy-Pendik
metro hattı ise çok yakında hizmet vermeye başlayacak.
Bu da 2019’da toplam ulaşım hacminin yüzde 80-90’ınını
raylı sisteme taşıyacağız anlamına geliyor.
Pendik, 25 yıl önce Kartal’ın bir mahallesi iken bugün
özellikle toplu konut alanları ve daha yaşanır mekânları
bulunduğu için şehrin en çok göç alan yerlerinden biri
haline gelmiştir. Şu anda sağlık sektörünün de Pendik’te
yoğun bir şekilde yatırımları var. Çünkü Türkiye’de sağlık
turizmi çok gelişti. Havalimanı da sağlık turizminde
önemli bir fırsat noktasıdır. Marmara Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nin bölgemizde bulunması ise
Pendik için ayrı bir fırsattır.

İlçenizin temel sorunlarını
çözdüğünüzü düşünüyor musunuz?
Pendik İstanbul’un yeni yerleşim bölgelerinden biri. 30
yıl öncesi nüfusu 40-50 bin olan bir balıkçı kasabasıyken
son 20 yılda ciddi anlamda nüfus hareketiyle bugün
670 bine yaklaşan bir nüfusa sahip. Tabii burası İstanbul’un en kenar ilçelerinden biri. Bizden sonra bir
tek Tuzla var. Böyle olunca da kenar bölgede kalan yerleşim yerlerinin bütün riskleriyle karşı karşıya kalmış. Bu süre
içinde maalesef belediyelerin zayıf olduğu zamanlarda ciddi bir kaçak yapılaşma, bir gecekondulaşmanın içinde
olmuş. 1994’te Pendik’te gecekondu sayısı 17 bindi. Şu anda 4 bine kadar indirmiş durumdayız. Gecekondu
meselesini dönüşüm mantığıyla çözmeye çalışıyoruz. Ama dönüştürmek derken sadece binayı dönüştürmek
değil, içinde yaşayan insanları da dönüştürmek gerekiyor. Bir sosyal-kültürel dönüşüm ile kentli haline getirmemiz
gerekiyor.

Hedefinizde bir mega projeniz var mı, bizimle paylaşır mısınız?
İlçede daha çağdaş ve modern bir kentleşmeyi
sağlamak üzere Pendik’in birçok yerine binlerce
araç kapasiteli kapalı otopark yapılacak. Özellikle
metro istasyonlarının bulunduğu alanlarda
hayata geçirilmesi planlanan katlı otoparklar,
trafiğe de büyük bir çözüm sağlayacak. İlk etapta
açılması hedeflenen katlı otopark projeleri
arasında Yeşilbağlar, Tavşantepe ve Pendik Metro
İstasyonları bulunuyor.
Bunun yanı sıra gençlerimiz için Velibaba,
Yenişehir, Güllübağlar ve Yenişehir mahallelerinde
açtığımız dört bilgi evi ve spor merkezi, onların
sosyal, eğitim ve spor anlamında pek çok ihtiyacına
tek çatı altında cevap veriyor.
Pendik’te sporu bir yaşam biçimi haline getirmek
üzere de büyük yatırımlar yaptık. İçinde 2 kapalı
yüzme havuzu da bulunan Sülüntepe Spor
Kompleksi, yanında biri FIFA standartlarında olmak
üzere üç futbol sahasıyla birlikte inşa edilen
Dolayoba Spor Kompleksi bunun en iyi örneğidir.
Bunların yanı sıra Pendik’e olası bir afetle mücadele

için tam donanımlı bir Afet
Koordinasyon Merkezi kazandırdık.
İçinde olağanüstü durumlarda
20 bin kişiye yemek verebilecek
kapasitede bir de aşevi bulunuyor.
Yine Pendik’te gecekondu
tasfiyesinde kullanılmak üzere
sosyal konutlar inşa ediyoruz. 126
dairelik Velibaba Sosyal Konutları,
hak sahiplerine dağıtılmaya
başlandı. İkinci konut projemiz
de 3 blok halinde Harmandere’de
yükseliyor.
Eğitimden spora, hükümet konağı
ve diğer hizmet binalarından
sosyal ve kültürel alanlara kadar
her mahallenin beklentisine ve
önceliğine göre hazırladığımız
projelerin yanı sıra, zamanın
ihtiyaçları doğrultusunda
şekillenecek pek çok proje Pendik’i
bekliyor.

evlat olarak yetiştirmek.

Sosyal medya ile aranız
nasıl? Neleri takip
ediyorsunuz?
Şunu övünerek söyleyebilirim ki

teknolojiden ve teknolojik
imkanlardan en iyi faydalanan,
bunu tüm alanlarında en iyi şekilde
uygulayan ve pek çok yeniliğe
öncülük eden bir belediyeyiz.
Günümüzde etkili ve hızlı iletişim
biçimlerinden biri olarak sosyal
medya öne çıkıyor. Dolayısıyla
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Hafta sonları çok yoğunum
ancak hafta içi bazen aileme
zaman ayırabiliyorum. Tabii bu
yoğunluk aile fertlerimin doğal
olarak hoşlarına gitmiyor ama
alıştılar. Bazı programlara çocukları
da götürmek suretiyle hoş vakit
geçirmelerini sağlıyorum. Bana
her konuda çok destek olan bir
eşe sahibim. Üçüz çocuklarımız
1,5 yaşındayken eşim yeniden
iş hayatına döndü. O dönemde
her şeyi birlikte paylaşmaya
çalıştık. Annelerimiz de yardımcı
oldu. Belediye başkanı olunca
işlerimin yoğunlaşması, eşimin
sorumluluğunu daha da arttırdı
tabii. Ancak birkaç yıl önce emekli
olunca çocuklarımızla daha fazla
zaman geçirme şansına kavuştu. O
yüzden benim eksikliğimi çok fazla
hissettirmiyor. Bizim çocuklar üçüz
olduğu için kendi ölçülerinde daha
sorumludurlar. Ancak, bana yakın
olma konusunda özellikle erkekler
arasında rekabet duygusu oluşuyor.
Biraz da hareketli çocuklar öyle
olunca daha da zorlanıyorum, o
noktada sıkıntılar olmuyor değil.
Ama en büyük amacımız onları
topluma, ülkemize, milletimize
faydalı ve saygılı, iyi birer Müslüman
ve sorumluluklarının bilincinde birer
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Dr. Kenan Şahin nasıl
bir eş, nasıl bir baba?
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vatandaşlarla güçlü iletişim ağı
oluşturmak için dijital medyayı
en üst düzeyde kullanıyoruz.
İstanbul ilçe belediyeleri arasında
dijital varlıkları en doğru kullanan
belediyelerden biriyiz. Ben de
aktif bir sosyal medya kullanıcısı
olduğumu söyleyebilirim.

Sosyal Sorumluluk
Projelerine
Katılımlarınız var
mıdır?
Bizim belediyecilik
anlayışımız,
hayata ve
insana

dokunan, kentin yaşam kalitesini
yükselten, aynı zamanda sosyal
barışı, sosyal dayanışmayı da
destekleyen bir belediyecilik.
Bu nedenle kentin dezavantajlı
kesimleri başta olmak üzere her
yaştan vatandaşımızın geleceğe
daha umutla bakabileceği pek
çok proje gerçekleştiriyor ve ortak
projelerde yer alıyoruz. Sevinerek
söyleyebilirim ki, Pendik Belediyesi
bu konuda en çok tercih edilen
belediyelerden biridir. Özellikle
eğitim, çevre ve sağlık konularında
birçok projeyi hem hayata
geçiriyor, hem de destek oluyoruz.
Ulaşabildiğimiz tüm mağdurlara
ve mazlumlara, hiçbir ayrım
yapmaksızın, yardım eli uzatmanın
çabası içindeyiz.
Bunlardan 0-24 yaş arasında
engelli çocuk ve gençlerin hareket
kapasitesini arttırmak amacıyla
Dolayoba Spor Kompleksimiz
içinde “Aktif Yaşam Merkezi”
projesini devam ettiriyoruz.
Gedik Üniversitesi ile işbirliği içinde
yürütülen bu projede yüzlerce
çocuk ve genç, evlerinden dışarı
çıkarak ailelerinden bağımsız
aktivite yapma şansı buldu.
Engelli Koordinasyon Merkezimiz,
ilçemizde yaşayan engellilere ve
ailelerine bir çok alanda destek
sağlıyor.
Açtığımız Tenzile Erdoğan Sevgi
Evi’nde 70’e yakın yetim kız
çocuğumuzun barınma, eğitim ve
sosyal ihtiyaçlarına cevap veriliyor.
Yine sevgi evlerinde 20 kimsesiz
çocuğa gönüllülerle birlikte sahip
çıkıyoruz. Ekiplerimiz, yaşlılarımıza
yönelik hizmetleri en doğru şekilde
yönlendirmek amacıyla 35 bin
evin kapısını tek tek çalarak anket
ve analiz çalışması gerçekleştirdi.
Bu çalışmamızla Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından “Yaşlı
Dostu Kent Teşvik Ödülü” ne layık
görüldük.
İstihdama destek noktasında
ise İŞ-KUR işbirliğiyle işçi
ve işvereni buluşturan
“İş’te Pendik Buluşmaları”nı
düzenliyoruz. Geçtiğimiz ay
altıncısını gerçekleştirdiğimiz bu
organizasyon sayesinde çok sayıda
vatandaşımız iş sahibi olurken,
işverenler de aradıkları nitelikli
elemanı bulabiliyor.

Başak

En çok sevdiğiniz şiir?
Kaldırımlar

En çok sevdiğiniz
yöresel yemek?
Ayran aşı

En çok sevdiğiniz
tatlı?
İncir tatlısı

Sevdiğiniz müzik
türü?
Türk Sanat Müziği

Pendikspor

En çok sevdiğiniz futbolcu?
Arda Turan

En son okuduğunuz kitap?
Deliler ve Dahiler
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Ülkemiz, 15 Temmuz gecesi çok
ağır bir imtihandan geçti. Ancak eli
kanlı teröristlere ve onun arkasındaki
şer güçlerine boyun eğmeyen
halkımız büyük bir kahramanlık
destanı yazarak dosta da düşmana
da vatan savunmasının ne olduğunu
gösterdi. Allah bizi bir daha böyle
acı bir imtihanlardan geçirmesin.
Derginiz vesilesiyle bütün
şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza
acil şifa diliyor, kahraman
milletimize de en derin şükranlarımı
sunuyorum.

Burcunuz?

Tuttuğunuz takım?
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Çekmeköy2023 dergisi DR.KENAN ŞAHİN
okurlarına iletmek
İLE KISA KISA
istediğiniz mesajınız var Sizi en çok ne üzer?
Haksızlık
mı?
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Çekmeköy Belediyesi Spor
İşleri Müdürlüğü ilçenin üç
ayrı noktasında açtığı yüzme
havuzlarında çocuklar hem
eğitim gördüler hem de doyasıya
eğlendiler. Tatil sonunda da iki bin
çocuk yüzme kursu sertifikası aldı.
Akademik eğitmenler tarafından
yaklaşık iki aydır eğitim gören
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çocuklar sertifikalarını Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş, Gençlik ve Spor
İlçe Müdürü Muhammed Kılıç
ve Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel’den
aldı.

Hamidiye Mahallesi Fatih Talip
Kahraman İmam Hatip Lisesi
Bahçesi’nde gerçekleşen sertifika
töreninde konuşan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
şunları söyledi: ” Bu programda
emeği geçen ekiplerimize,
yaz aylarında burada zamanını
geçiren gençlerimize ve ailelerine

İÇİNDEKİLER

Alanda bulunan çocuklar ve
ailelerini tebrik eden Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız
ise konuşmasında şunları söyledi:
“Değerli başkanımız ve ekibine

bu güzel çalışma için teşekkür
ediyorum. Gençlerimizin tatillerini
spor yaparak geçirmeleri bizi
mutlu etti. Eğitime verdiği destek
için başta belediye başkanımız
olmak üzere tüm hayırseverlere
ve vatandaşlarımıza teşekkür
ediyorum.”
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havuzlarımız Kurban Bayramı
sonrasına kadar devam edecek ve
sizlere hizmet verecek.”

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

teşekkür ediyorum. Gençler için
ne yaparsanız kazanan hep topum
olur. Çünkü onlar bu milletin
geleceği. Bu gençlerimiz ileride
vatana millete hayırlı evlatlar
olacaklar. İnşallah önümüzdeki
yıl da burada çocuklarımızı ve
sizleri ağırlarız. Ailelerimizin ve
çocuklarımızın talebiyle yüzme

23

İ

OJ
OL

KN

TE

Yeni Dünya ve Türk
Milletinin Dahi Evlatları
Türk Milleti, mavi kürenin
herhangi bir yerinde yaşayan
diğer toplumlardan farklıdır.
Vatan sevgisi ile yoğrulmuş
hamuru, sebatkâr yapısı ve
İslam sancaktarlığı yapan güçlü
ruhu ile eşsizdir. Tarih yazarak,
medeniyetler kurarak günümüze
ulaşan bu kadim millet, hem
gerçek hem de dijitalleşen mavi
küre içerisinde de kıyamete
kadar var olacaktır. Değişen
yaşamın dinamikleri içerisinde
yeni Dünya düzeninin teknoloji
ile şekilleneceğini bilen, Türk
Milletinin Aziz ve Dahi evladı
Prof. Dr. İlhan Varank gibi
şehadet şerbetini son nefesinde
“Korkmayın Allah Büyüktür”
diyerek içen akademisyenler
yetiştiren bu millet, Dünya’yı
değiştirecek cesaret, buluş
yeteneği ve kabiliyetini de
içerisinde büyütmektedir. İşte bu
milletin evlatlarının yeni Dünya’yı
şekillendirecek projeleri;

CEP TELEFONUNDAN
DNA MiKROSKOPU / Prof.
Dr. Aydoğan ÖZCAN
Los Angeles Kaliforniya
Üniversitesi’nden Profesör
Dr. Aydoğan Özcan ve ekibi
akıllı telefonları sofistike
mikroskoplara dönüştürebilen,
kolay taşınır bir cihaz geliştirdi.
Geliştirilen cihaz sayesinde
cep telefonunuz tek bir DNA
dizinini bile tespit ederek, kanser
ve Alzheimer gibi hastalıkları
teşhis edebilir olacak. Bu sayede
pahalı ve hantal cihazlara
ihtiyaç olmadan, gelişmemiş
ülkelerde de teşhis yapılabilecek.
Daha öncesinde de cep
telefonlarını bazı aparatlarla
ucuza mikroskopa çevirme
denemeleri görsek de bu
sefer gerçek bir mikroskopun
özelliklerine çok yaklaşıldı. Fakat
Prof. Dr Aydoğan Özcan ve
ekibinin geliştirdiği cihaz o kadar
muhteşem ki, akıllı telefonla
2 nanometre boyundaki
DNA’nın tek bir zincirini

görüntüleyebilecek güce sahip.
Kaliforniya Üniversitesi’nde
(UCLA) çalışmalarına devam
eden Aydoğan Özcan, ABD
Başkanı Barack Obama
tarafından 2011’de Genç
Bilim insanları ve Mühendisler
Başkanlık Kariyer Ödülüyle
onurlandırıldı. Aydoğan Özkan
ve ekibi sistem olarak, lens
paketleri, ince film filtreleri,
minyatür zıvana kurulumu
ve 3 boyutlu yazıcıdan alınan
dış kasaya yerleştirilmiş lazer
diyot sayesinde bir minyatür
floresan mikroskop üretmeyi
başardı. Akıllı telefondaki özel
bir yazılımla DNA taranarak
ekibin laboratuvarındaki uzak
sunucuya veriler yollanıyor, 10
saniyeden kısa bir süre içinde
de DNA dizinlerinin uzunluğu
ölçülüyor. Bilim insanları cihazın
doğruluğunu test etmek için
10,000 ve üzeri baz çifti içeren
DNA dizinlerinin doğruluğunu
gösterdi. Kolayca değişen
lensler sayesinde farklı ölçekte
görüntülemenin de mümkün
olduğu mikroskop, 5000 baz
çiftinden az dizinlerde güvenilir
sonuç verdi.

MOLEKÜLLERİ
TARTABİLEN TARTI / Yrd.
Doç. Dr. Selim HANAY
Bilkent ve Kaliforniya Teknoloji
Enstitüsü’nde makine
mühendisliği ve fizik alanlarında
eğitim alan Selim Hanay,
araştırma takımıyla birlikte tek
molekül hassasiyetinde kütle
ölçümünü yapabilen NEMS
teknolojisini geliştirmiştir.
Michael Roukes ve Dr. Mehmet
Selim Hanay, silikon gibi
materyallerden yapılan çok
küçük kirişlerin titreşimleri
üzerine deneyler yaptı. Bu
kirişler iki yüzey arasındaki bir
köprü gibi çalışarak saniyede
milyonlarca titreşim yayabiliyor.
Cihaz ise bir molekülün kütlesini
ölçebiliyor. Molekül kirişe
tutturulduğunda yani fizisorbe
edildiğinde, kütle kirişi daha
düşük frekansta titreştirmeye
başlıyor. Böylece sadece
frekanstaki değişim ölçülerek,

2015 Nobel Kimya Ödülü,
hücrelerin DNA hasarını nasıl
onardığını ve genetik bilgiyi
nasıl koruduğunu açıklayan
Aziz Sancar, Tomas Lindahl
ve Paul Modrich’e verildi.
Bu çalışma sayesinde hücre
fonksiyonlarının nasıl çalıştığına
ilişkin temel bilgi sağlanarak,
yeni kanser tedavilerinin
geliştirilmesine de imkan
tanınmış oldu. Kuzey Carolina
Üniversitesi, Biyokimya ve
Biyofizik Bölümü Öğretim
Üyesi olan Prof Dr. Aziz Sancar;
Mardin doğumlu. Sancar daha
önce kanser tedavisinde ‘ritmik
saat’ buluşuna imza atarak
dünya çapında üne kavuşmuş
ve ‘DNA tamiri’ ve ‘hücre
döngüsü kontrol noktası’ gibi
konularda yaptığı çalışmalarla
da adını duyurmuştu. 1997
yılından beri Kuzey Karolina
Üniversitesi’nde görev yapan
Prof. Sancar, gerçekleştirmiş
olduğu 300’e yakın bilimsel
makale ve bu makalelere
yapılan 12 binden fazla atıfla
eşine az rastlanır bir başarıya
imza attı ve ayrıca Amerikan
Ulusal Bilimler Akademisi’ne
kabul edilen üç Türk’ten de biri.

İzmir Fen lisesi ardından
Bilkent Üniversitesi, Elektrik
Mühendisliği lisans eğitimini
tamamlayan Yrd. Doç. Dr.
Özgür Şahin, yine aynı alanda,
Stanford Üniversitesi’nde
master ve doktora derecelerini
tamamladı. Şahin’e göre
doğadaki en büyük enerji
ise suyun buharlaşması. Bu
kaynaktan yararlanmak isteyen
Dr. Şahin ve meslektaşları,
kauçuk tabakaları bakteri
sporlarıyla kaplayarak
nemden elektrik enerjisi elde
edebilecekleri bir elektrik
jeneratörü ürettiler. Şahin,
kuruduğunda büzüşen
ve hareketsiz bir spora
dönüşen, su emdiğinde ise
eski şekline dönen Bacillus
Subtilis bakterisini kullanarak
kapladığı esnek bir silikon
tabakayı atomik kuvvet
mikroskobunda inceledi.
Spor tabaka o kadar güçlü ki;
nefesin neminden etkileniyor,
kuru-güneşli bir havadan,
nemli-sisli bir havaya geçişte
insan kaslarının 1000 katı güç
üretebiliyor ve günümüzdeki
akümülatörlere göre de 10
kat fazla enerji üretebiliyor.
450 gram kuru spor nem
aldığında ise bir arabayı 1
metre yüksekliğe kaldırabilecek
kuvvet üretebiliyor. Yrd. Doç.
Dr. Özgür Şahin, Amerika
Birleşik Devletleri Enerji
Bakanlığı’nın Kariyer Ödülü’nü,
Amerikan Ulusal Sağlık
inovasyoncu Ödülü’nü ve
Columbia Üniversitesi’nce aday
gösterildiği David ve Lucile
Packard Vakfı’nın ‘Packard
Fellowship’ ödülünü kazandı.
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DNA ONARIM
MEKANİZMASININ KEŞFİ
/ Prof. Dr. Aziz SANCAR

NEMLE ÇALIŞAN BUHAR
JENERATÖRÜ / Yrd. Doç.
Dr. Özgür ŞAHİN
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molekülün kütlesi ölçülebiliyor.
Selim ve Roukesun, nanoboyuttaki bu makineler
üzerine araştırmaları sayesinde
tek molekül düzeyinde
biyokimyasal incelemeler
mümkün hale geliyor ve bu
teknoloji hem protein etkileşim
haritaları ve kanser araştırmaları
gibi biyomedikal araştırmalar,
hem de toksik nano
parçacıkların izlenebilmesi için
kullanılabilir olacak.
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KUANTUM FİZİĞİNDE
İMKANSIZ OLARAK
KABUL EDİLEN “IŞIK
PARÇACIKLARININ
SIKIŞTIRILMASININ
ÖLÇÜMÜNÜN YAPILMASI
iŞLEMi / Doç. Dr. Mete
ATATÜRE
Sıkışma fenomeni ile ışığın
“düşük ses” ismi verilen özel
bir formu oluşuyor ve bu form
ile yer çekimi dalgaları gibi
zayıf sinyallerin yakalanması
mümkün oluyor. Düşük ses,
Cambridge Üniversitesi’nde
kuantum fiziği üzerine çalışan
Doç. Dr. Mete Atatüre tarafından
başarılı bir şekilde ölçüldü.
Yıllardan beri kuantum fiziği
üzerine çalışmalarını sürdüren
Doç. Dr. Mete Atatüre ölçülmesi
imkansız olarak kabul edilen “ışık
seviyesinin gürültü ölçümünü”
yaparak büyük bir başarıya
imza attı. Atatüre ölçümünü
“ışığı sıkıştırma” isimli yöntemle
gerçekleştirdi ve bu esnada
atomdan 100 kat daha güçlü
olan bir süper atom elde etti.
35 yıldır uygun deney koşulları
üzerinde çalışmalarını yürüten
Atatüre, bu çok küçük ama
çok temel kuantum etkiyi
gözlemleyebilmek için önce
doğal atom yerine, kuantum
nokta ediğimiz yarı-iletken
nanomateryal kullanarak yıllardır
gözlenemeyen kuantum
gürültüsünü böylece ortaya
çıkarmış oldu. Yani, tam karanlıkta
bile her daim var olduğunu
düşündüğümüz temel gürültü
seviyesinin, o karanlığa çok
az miktar ışık eklediğimizde
düşürülebileceğini ispat etti.

LİTYUM İYON PİLLERİN
ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASI
/ Prof. Dr. Cengiz ÖZKAN,
Prof. Dr. Mihrimah ÖZKAN
Cep telefonlarından, elektrikli
arabalara günümüzde pek

çok elektronik alette lityum
iyon bataryalar kullanılıyor.
Lityum iyon bataryalarda
da genellikle grafit kullanılır
ancak Kaliforniya Üniversitesi
Riverside’s Bourns Mühendislik
Koleji’nden Prof. Dr. Cengiz
Özkan ve Prof. Dr. Mihrimah
Özkan’ın araştırma laboratuvarı,
deniz kumu kullanarak, lityum
iyon bataryaların performansını
üç katına çıkarmayı başardı.
Fakat nano, yani metrenin
milyonda biri boyutunda ise
silikon kullanarak pilin verimini
arttırmayı amaçlamaktalar. Nano
silikonu büyük çapta üretmek
oldukça zor. İşte bu nedenle
içinde yüksek oranda kuvars
bulunan kum kullanıyorlar.
Laboratuvarda saflaştırılan deniz
kumu, kahverengiden beyaza
doğru renk değiştirmekte ve
kuvarstan oksijen ayrıştırılarak
saf silikon elde ediliyor. Ayrıca
saf nano silikon, gözenekli 3D
silikon sünger şeklini aldığında,
nano silikon pilleri geliştirmek de
mümkün oldu. Aynı yıl Mihrimah
ve Cengiz Özkan’ın ekibi sudaki
kirliliği filtreleyerek temizleyen
bir mayo da geliştirdi ve Reshape
15 Wearable Technology
Yarışması’nda birinciliği aldı.

PİLSİZ ÇALIŞAN KALP PİLİ /
Dr. Canan DAĞDEVİREN
Hacettepe Üniversitesi Fizik
Mühendisliği’nden mezun Dr.
Canan Dağdeviren, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği yüksek
lisansından sonra Fullbright
bursu ile UlUC’de yine aynı
alanda doktora eğitimi aldı.
Esnek, katlanabilir ve giyilebilir
teknoloji üzerine çalışmalar
yapan Dağdeviren, Medikal
teknoloji alanında çalışarak pilsiz
çalışan giyilebilir bir kalp çipi ve
cilt kanserini teşhis eden bir cihaz
geliştirdi. 1985 istanbul doğumlu
Canan Dağdeviren ayrıca Harvard
Üniversitesi’nin “Genç Akademi
Üyeliği” ne de seçilen ilk Türk.

PS

İK
O

LO

Jİ

yapılmış, amacı, yöntemi önceden
belirlenmiş olan çoğunlukla
karşılıklı görüşmelere dayalı, seans
veya oturumlar şeklinde sürdürülen
bir etkileşim süreci ve yöntem
olarak tanımlayabiliriz. Bu yöntem
ile biçimlenen aşağıda da sadece
birkaçını ele alabildiğim birçok
terapi çeşidi vardır.
İlk olarak ‘Psikanaliz’ den
başlayalım. Psikanalizi, içsel
deneyimlerimizin çözümlenerek
davranışlarımızın anlaşılmaya
çalışıldığı, söz, davranış, ve
zihnimizin tüm elemanlarının (rüya,
hayal, dil sürçmesi…vb gibi)
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birkaç terapi modelini tartışalım.
Eh doğal olarak işe terapinin
tanımından başlayalım:
Psikoterapiyi ihtiyacı olan
herkesin (hepimizin) düşüncesel
karmaşasının yeniden
değerlendirildiği, yaşadıkları
çökkünlük veya bunaltı… vb.
gibi ruhsal-davranışsal-duygusal
problemlerinin çözüme
kavuşturulabildiği, baş etme
becerilerinin arttırıldığı, bu amaç
ile alanında uzman olan bir
terapist (özellikle Psikolog veya
Psikiyatri hekimi) tarafından,
geçerlik-güvenilirlik çalışmaları
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erkese, hem güneşli hem
bulutlu, hem buhranlı hem
de ferah, bütün duyguları
aynı anda içinde barındırabilen naif
bir Eylül ayından merhabalar…
Şimdiye kadar birçok yazımın
sonuna gerekirse bir Psikolog
desteği almaktan çekinmeyin
diye yazmışımdır. Bunun nedeni
hem içinde bulunduğunuz
sorunlardan profesyonel yardım
alarak kurtulabilmenizi hem de
kendinizi yeniden tanımanıza,
kendinizi -varlığınızı bulabilmenizkeşfedebilmeniz adına farklı bir
adım atmanız için bakış açısı
sağlamaktı. Gelin bu ay da
sizlerle birlikte psikoterapi ve
psikoterapi çeşitleri
üzerine kafa
yoralım, en
bilinen
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ayrıca psikolojik problemlerimizin
de bilinçdışı anlam ve süreçlerinin
yüzeye çıkarılması adına geliştirilen
kliniksel bir tedavi tekniği olarak
tanımlayabiliriz. Hani ‘çocukluğa
inme’ diye dilden dile geçen
çok meşhur bir söz vardır ya işte
buradan gelir.
İkincisi de ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’

dir. BDT’de Psikanaliz’in aksine
şimdi ve burada çalışılır. Kendi öz
kaynaklarımız üzerinden güncel
olarak bizde sıkıntı yaratan belirtiler
hedef alınır, sıkıntılarımızı azaltmayı,
düşünce biçimlerimizi yeniden
gözden geçirmemizi ve sorun
çözmemizde bizlere yardımcı
olacak yeni stratejiler öğretmeyi
amaçlar. Seanslar sırasında ev ödevi
ve egzersizlerden faydalanılabilir.

Beşincisi de ‘Danışan Merkezli
Terapi’ modelidir. Danışandan
hız alan bir yaklaşımdır. Bu
modele göre, eğer terapist
empatik anlayış ve koşulsuz
olumlu bakışa sahip olan
uyumlu biriyse, ve danışana
bu yaklaşımını geçirebilirse
danışanda psikoterapötik
kişilik değişimi başlamış olur.
Burada asıl mesele, bizlerin
kendimizi anlamamız, terapistlerin
doğrudan müdahaleleri olmadan
da kendi sorunlarımızı çözmemiz
konusunda güç ve becerimizin
olduğudur.
Altıncı olarak ‘Psikodrama’ dan
bahsedelim. Yunan dilinde
“psyche (ruh)” ve “drama (eylem)”

Son olarak yedincisine baktığımızda
ise ‘Aile Terapileri’ nin öneminden
bahsedebiliriz. Bu terapi hem
bir kuram hem de bir tedavi
metodudur. Klinik problemlerin
ailemizin etkileşim biçimlerinin
içeriğinde görülmesinden
bahseder. Aynı zamanda, aile
üyeleri olarak hepimizin, hem
problemli, uyumlu olmayan,
tekrarlanan ilişki biçimlerimizi
hem de kendimize zarar veren
veya kendimizi sınırlayan inanç
sistemlerimizi tanımlayabilme
ve değiştirebilmemiz adına bize
yardımcı olan psikolojik müdahaleyi
ortaya koyan bir yaklaşım biçimidir.
Yukarıda yazılanlar uygulanan
terapi çeşitlerinden sadece
birkaçı. Umarım ilginizi çekmiştir.
Seçim sizin. Diğer yandan; son
zamanlarda bazılarının adlarını
benim de bilmediğim terapi adı
altında güvenilirliği-geçerliliği
tam olarak bilinmeyen, sırf
para kazanma amacı olarak
da kullanılabilen uygulamalar
ortalıklarda dolanıyor; lisansının ne
olduğu belli olmayan insanlar terapi
yapıyorum diye ortalıkta geziniyor,
bu durum da hizmet verilen
insanlara yarardan çok maalesef
zarar verebiliyor. Bu nedenle
siz siz olun her kimden destek
alacaksanız, lisans diplomasını,
aldığı eğitimleri ve uzmanlığını iyice
araştırın; popülariteye kanmayın
ve özellikle Psikolog veya Psikiyatri
hekiminden bu yardımı talep
edin. Hepimizin Kurban bayramı
mübarek olsun.
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Dördüncüsü ise ‘Geştalt
terapi’ dir. Tam kelime karşılığı
olmasa da kendisine özgü
bir bütünlüğü olan şekil,
örüntü anlamına gelir. ‘Bütün,
parçaların toplamından daha
fazla ve daha farklıdır’ diye
kendisini açıklar. Bu yaklaşımı,
zihinsel, algısal, bilişsel,
kişiler arası ve davranışsal
yaklaşımların, terapi
modellerinin sentezlendiği
bütünleyici bir sistem olarak
kabul edebiliriz. Bu yaklaşıma
göre, bizler yaşamımıza
bir bütün olarak başlarız
ama büyürken, gelişirken
yaşadığımız olumsuz
yaşantılar yüzünden bazı
parçalarımız ile bağlantılarımız
zayıflayabilir ya da kopabilir.
Terapinin amacı da bu
parçalanmışlığı bütünlüğe
dönüştürmektir.

sözcüklerinden meydana
gelir. Psikodramayı yaşadığımız
sorunları yeniden ele alıp
sorgulama ve sahneleme biçimi
olarak tanımlayabiliriz. Bizler bir
grup ortamı içinde, diğer insanlarla
etkileşim içinde girdiğimiz rollerle
kendimizle ilgili farkındalık
kazanırız. Bu yolla bizlere, dramatik
canlandırmalar yoluyla, geçmiş
ve güncel sorunlarımızı ve
çatışmalarımızı ya da geleceğe dair
beklenti, kaygı ve güçlüklerimizi
ele alarak hazırlanma, başa çıkma
becerilerimizi görme ve bunları
deneme olanağını sağlar.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Üçüncü olarak ‘Varoluşçu
Akım’ ise; 19. Yüzyılda
Avrupa’da ortaya çıkan
varoluşçu felsefi akımın
esintilerini taşır. Terapilerde
yalnızlık, yabancılaşma,
anlamsızlık konularının
üzerine gidilirken; seçim
yapma, ölümlülük ve
hayatta amaç sahibi olmak,
sorumluluk alma gibi
meselelerin danışanların
yani bizlerin esas meselesi/
meselemiz olduğu düşünülür.
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üm yurtta olduğu
gibi Çekmeköy’de de
Demokrasi Nöbetleri
sabahlara kadar devam
etti. Şahinbey Karakolu ve Taşdelen
Meydanı’nda tutulan nöbetlerde
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi
Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş,

Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Belediye Başkan Yardımcıları Şenol
Çetin, Şahmettin Yüksel, Latif
Coşar, Ahmet Epli, Fatih Sırmacı,
Hasan Öztürk, Çekmeköy AK Parti
Kadın Kolları Başkanı Keziban Aşık,

Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan
Bural, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık, Milliyetçi Hareket
Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı
Cenap Yağmur, sivil toplum
kuruluşları, siyasi parti temsilcileri
ve sanatçılar Çekmeköylülerle
omuz omuza nöbet tuttu.

Taşdelen Meydanı’nda vatandaşlara seslenen
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mimar Kadir Topbaş “Bu yaşanan hadise
dünya insanlık tarihine bir ders. Akademik
çevrelerde mutlaka okutulacak. Dünya
insanlığı, devletler, milletler sizi örnek
alacaklar” diye konuştu. Bugün ziyaretine
gelen Kuzey Beyrut Belediyeler Birlik
Başkanı’nın sözünü hatırlatan Başkan Topbaş
şu bilgiyi aktardı: “Eğer Türkiye’de yaşanan bu
darbe girişimi Mısır darbesinden önce olsaydı
Mısır’da darbe yapılamazdı.”
Darbe gecesi sabaha kadar dua eden,
gözyaşı döken ve meydanlara çıkıp canını
siper edenler sayesinde hain darbe girişiminin
başarısız olduğunu ifade eden Başkan Topbaş
şöyle devam etti: “FETÖ’nün asker kisveli
teröristleri o gece korku salmak istediler.
Sıkıyönetim ilan etmek istediler. Ama siz
çıkınca sokağa kaçacak delik aradılar.
Siz onlara; ‘biz buradayız, siz kimsiniz’
dediniz. Bizim yaşadığımız bu olayları tüm
dünyada ders olarak okutulacak. Sizin bu
kahramanlığınız tüm dünyada bilinecek.
Siyasi partilerimizin birlikte hareket etme
ve liderlik tavırlarına teşekkür ediyorum.
Medyamıza teşekkür ediyorum. İki
kahramanımız var. Birincisi Başkomutanımız,
Sayın Cumhurbaşkanımız. Diğeri ise sizsiniz.”

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi
Çamlı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık’ta Taşdelen Meydanı’nda vatandaşlara
seslendi ve destek verdi.
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Bir ülkeyi adım adım
dolaşmak… Ve her
zerresinde yüzyıllar
öncesinde tarihten
silinen medeniyetin
izlerini bulmak,
doğanın oluşturduğu
mucizevi güzellikleri
izlemek, milyonlarca
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insana ulaşmak ve
daha tanışamadığın
milyonlarca insanla aynı
toprağı aynı gökyüzünü
paylaşmak… Yine aynı
heyecan ve tutkuyla
çıktık yollara; karşımıza
ne çıkacağını bilmeden,
maceracı bir merakla.

İstikametimiz Malatya!
“Yaşamak güzel be
kardeşim hele Türkiye’de
yaşamak bir başka güzel”
dedirten bir şehir daha…
“Malatya, Malatya ne
güzelsin sen!”

Malatya tarihsel dökümanlara
bakıldığında Kültepe tabletlerinde
Melita, Hitit tabletlerinde Maldia
olarak geçmektedir. Malatya’nın
isim kökü Hititçe bal anlamına
gelen “melid”den türediği ve Hitit
kitabelerinde “öküz başı ve ayağı”
ile ifade edildiği belirtilmiştir.
“Melitava” ise “bal ülkesi” anlamına
gelmektedir. Sonra bu isim
“Meliddu”, “Melide”, “Melid”, “Milid”,
“Milidia”, “Melitea” olarak kitabelerde
geçmiştir. Malatya’yı ele geçiren

GÜNPINAR ŞELALESİ VE
VADİSİ
Temiz ve serin havayı sevenlerin
akın ettiği yer Günpınar…
Günpınar şelalesi; dar kayalıkların
ardından 40 metre yükseklikten
tüm hırçınlığıyla boğum boğum
dökülüp dingin bir göle dönüşüyor.

Durdurak bilmeyen şelalemiz
yolculuğuna devam ederek kısa
ve geniş bir göl daha oluşturuyor
bizler için. Suyun akışını izlemekle
yetinmeyip yüzmek isteyenler
için şelalenin kenarına soyunma
kabinleri kapılmış. Çevresindeki
yeşilliği, suyun serinliğini ve sesini
yeterli bulanlarsa manzaranın
keyfini çıkarabilir. “Oturmaya
mı geldik?” diyenler; Günpınar
kaynağıyla şelale arasında yer alan
vadide, mini şelale ve göletlerde
doğa yürüyüşleri yapabilir, fotoğraf
çekebilirler.
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Araplar, şehre “Malatiyye” ismini
vermişlerdir. Türklerin Malatya’yı
fethetmesiyle isim bugünkü halini
almıştır ve 1923 yılında Türkiye
Cumhuriyet’inin kurulmasıyla ismi
Malatya olarak resmileşmiştir.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

MALATYA İSMİ NEREDEN
GELİR?
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ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ
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Sayısız medeniyetlere ev sahipliği
yapan ülkemizin her parçası tarihi
hikayelerle dolu. Malatya’nın
kısmetine düşen; Türkiye’nin en
büyük höyüklerinden biri olma
özelliğine sahip ve yüzyıllar boyu
ziyaret edilmeye devam edilecek
olan Arslantepe Höyüğü… Kısaca
tarihinden bahsetmek gerekirse;
M.Ö.5000 yıllarından M.S.11.
yy’a kadar yerleşim görmüştür.
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MALATYA’NIN YÖRESEL
LEZZETLERİ
Malatya yöresi Türkiye’nin en
zengin mutfak kültürlerinden
birine sahip. Çeşitliliğiyle sofralarda
ziyaret çektiren yörenin başlıca
çorba çeşitleri; mercimek çorbası,
kavurmalı erişte-bulgur çorbası,
tarhana çorbası, kara çorba, pıtpıtı
çorbası, gendime çorbası, kulak
çorbası, döğme çorbası, pirinç

M.S.5-6yy’lar arasında Roma
köyü olarak kullanılmış ve
daha sonra Bizans Nekropolü
(mezarlık) olarak yerleşimini
tamamlamıştır. Arslantepe’de
ilk kazılar 1930’larda Louis
Delaporte başkanlığında bir
Fransız ekip tarafından yapılmıştır.
Günümüzde Marcella Frangipane
Üniversitesi kazı çalışmalarını
sürdürmektedir. Höyükte yapılan
kazılar sonucunda; M.Ö.33003000 yıllarına ait bir kerpiç saray,

M.Ö.3600-3500’lere ait tapınak,
iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli
metal eserler bulunmuştur. Elde
edilen veriler göstermektedir
ki o dönemde Arslantepe,
aristokrasinin doğduğu ve ilk
devlet şeklinin ortaya çıktığı
resmi, dini ve kültürel bir
merkezdir. Arslantepe Höyüğü’nde
kalıntıların atmosferiyle ve tanıtıcı
tabelalarla yer hakkında bilgi
edinirken kendinizi tarihte bir
gezinti içerisinde bulacaksınız…

çorbası, ayali çorba, pirpirim
çorbası, kelle-paça çorbası, ekşili
çorba, keşli çorba, gurut çorbası,
aşure çorbası, malhıta çorbası;
yemek çeşitleri Analı-kızlı, içli
köfte, sumaklı ekşili köfte, sıkmalı
köfte, elmalı köfte, kurşun geçmez
köftesi, gilgirikli köfte, ciğer köftesi,
haşhaşlı top köfte, kel köfte,
ıspanaklı dolma köfte, patatesli
içli köfte, kabaklı çimdik köfte,
yumru köfte, yumurtalı sıkma köfte,
yoğurtlu balkabağı köftesi, etli çiğ
köfte, çiğleme, mercimekli çiğ

köfte, keloğlan köftesi, yavandan
patlıcanlı köfte, Dut yaprağı, kabak,
pazı, zeytinyağlı marul sarmaları,
asma yaprağı sarması, kiraz
yaprağı, fasulye yaprağı sarması,
pancar yaprağı sarması, soğan
dolması, kabak çiçeği dolması,
et tiridi, kabuk aşı, buğulama,
sac kavurması, tiritli patates, tiritli
fasulye, patlıcan dövmesi, boranı
imam bayıldı, pancar kavurması
olarak sıralanabilir.

NOTUNUZU ALMAYI
UNUTMAYIN!

birlikte pişirilir. Sıcak
olarak servis yapılır,
afiyet olsun…

MALATYA
HATIRASI

Malatya Pirpirim Çorbası
Malzemeler: 1 kg. pirpirim
(semizotu), yarım çay bardağı
nohut, yarım çay bardağı fasulye,
yarım çay bardağı yeşil mercimek,
1 adet kuru soğan, 2 yemek
kaşığı kef, 1 yemek kaşığı salça, 3
yumurta kadar sıvıyağ.
Yapılışı: Bir gün öncesinden nohut,
fasulye üzerini geçecek kadar
suyla ıslatılır. Bir tencerede küp
şeklinde doğranmış soğan yağda
pembeleşinceye kadar kavrulur.
İçerisine kef ve salça ilave edilerek
tuz ile karıştırılır. Su ve mercimek
eklenir. Mercimek haşlanınca
ayrı ayrı haşlanmış olan nohut
ve fasulye ilave edilir. Ayıklanmış,
yıkanmış, doğranmış pirpirim ile

Malatya’nın
neyi meşhur
sorusunda
ilk akla gelen
cevap; kayısıdır.
Kayısı adına
tüm yiyeceklerin
bulunabileceği bu şehirden
ayrılmadan kayısının çeşitli
türlerinden yapılmış dondurulmuş
kayısı, kayısı konservesi, jöle,
reçel, marmelat ve kreması, yeşil
kayısı turşusu veya pestilini alıp
ağızlara layık bir hediye olarak
sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Hediye hakkını kayısıdan yana
kullanmak istemeyenler için
sofra bezi, perde, yazma gibi
ahşap kalıplarla ve baskı tekniği
ile süslenmiş dokumalar; halılar,
canlı ve renkli olan kilimler,
cicim; dövme, çekme germe gibi
yöntemlerle yapılan bakır mutfak
eşyaları; ahşaptan yapılan ve “güm
güm” denen yayıklar çıkrıklar,
kaşıklar Malatya’dan alınabilecek
özgün hediyelik eşya seçenekleri
de bulunmaktadır.

Malatya Müzesi ve Atatürk Evi
Müzesini gezmeden; Orduzu
Pınarbaşı, Horata, Gündüzbey,
İnek Pınarı, Sürgü Takas, Somuncu
Baba ve çevresi, Günpınar Vadisi ve
Şelalesini görmeden; İspendere,
Balaban, Harap Şehir İçmesinde şifa
bulmadan; Aslantepe, Eski Malatya
Şehir Suru, Eski Arapgir Kalesi,
Darende Aslantaşlar, Yusuf Ziya
Paşa Camii, Yeni Camii, Battalgazi
Ulu Camii, Melik Sunullah Camii,
Somuncu Baba Camii, Çarşı Camii,
Arapgir Ulu Camii, Molla Eyüp
Mescidi, Emir Ömer Türbesi, Kanlı
Kümbet, Sıddı Zeynep Kümbeti,
Venk Kilisesi, Taşhoron Kilisesi,
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı,
Yusuf Ziya Bedesteni ve Taşhan’ı
ziyaret etmeden; Nemrut Dağı Milli
Parkı ve Arslantepe’yi görmeden;
Tohma Çayı, Kozluk Çayı, Karakaya
Baraj Gölü, Sultan suyu Baraj Gölü
ve Sürgü Baraj Gölü’nde balık
tutmadan; Karakaya Baraj Gölü
rüzgâr sörfü yapmadan; Sultansuyu
Harası’nda at üstünde doğa
gezintisine çıkmadan DÖNMEYİN…

MALATYALI ÜNLÜLERİMİZ
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Hamit Fendoğdu – İlyas Salman –
Kenan Işık – Bülent Korkmaz – Gani
Rüzgar Şavata.
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AK Parti Meclis
Üyesi Murat
Yıldırım ile
birlikteyiz.
Sizi tanımayan okuyucularımız
için kendinizden kısaca
bahseder misiniz?
1976 Ağrı-Tutak-Dereköy
doğumluyum. Evliyim,1 oğlum 2
kız evladım var. Çalışmayı başarı
için gerekli gören, bu yüzden
gece gündüz mücadele etmeyi
seven, içi-dışı bir; özü-sözü aynı
olmaya özen gösteren, halka
hizmetin hakka hizmet olduğu
şiarını benimsemiş bu vatanın bir
evladıyım.
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Mecliste hangi komisyonda
görev almaktasınız? Bu
komisyon Çekmeköy’e ne gibi
hizmetler verir?
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Hukuk ve Tarife Komisyonunda
görev almaktayım. Komisyonun
asli görevi Çekmeköy’e ve
Çekmeköylülere hizmettir.
Bu bağlamda komisyonun;
belediyenin taşınmaz mal alımı ve
tahsisi, belediyenin borçlanmaya
ilişkin rapor ve görüş belirtilmesi,
kanunlarda vergi, resim, harç ve
katılma payı konusu yapılmayan ve
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler
için uygulanacak ücret tarifesini
belirlemek, sermaye artışına ve
gayrimenkul yatırım ortaklığı
kurulmasına ilişkin karar görüş ve
raporlarının meclis onayına sunmak
gibi görev ve sorumlulukları
bulunmaktadır.

Siyasi
süreciniz
nasıl başladı ve
gelişti? Neden AK
Parti?
Siyasete Anavatan Partisi ve
Refah Partisi’nde Gençlik Kolları
Başkanlığı yaparak başladım. AK
Parti’nin kurulmasıyla beraber
Alemdağ’da mahalle başkanlığı
ve daha sonra Alemdağ Belde
Belediyesi’nde Meclis Üyeliği ile
yoluma devam ettim. Çok şükür
bu süreçte bölgemizde alt yapıüst yapı hizmetlerinin yanında
sosyal belediyecilik anlamında
birçok hizmetin altına imzamızı
attık. Çekmeköy Belediyesi’nin
kurulmasıyla birlikte 2014’te tekrar
Meclis Üyesi olarak seçildim ve
görevime devam etmekteyim.
AK Parti’yi tercih etmemdeki en
büyük etken parti kurucumuz
ve başkomutanımız olan Sayın
Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip
Erdoğan’a güvenmem, sevmem ve
inanmamdır. Seçtiğim yoldan da
hiçbir zaman pişmanlık yaşamadım.

Aksine devletimizi
sosyal ve ekonomik anlamda üst
seviyelere taşıyan, dünya çapında
projelere imza atan bir partinin
içerisinde bulunmaktan her zaman
gurur duydum.

15 Temmuz; Türkiye’nin tarih
yazdığı, unutulmayacak bir
destan oldu. Her şey olup
bittikten ve sular durulduktan
sonra aramızda yaşamaya
devam edecek olan sivil
fetöcülere karşı sizce ne gibi
önlemler alınmalı?
Evet, sular durulur, olaylar
biter ama güzel ülkemize
yapılan hainlik yüzyıllar sonra
bile unutulmayacaktır. Her
vatandaşımızın aklına mıh gibi

Darbe girişiminin olduğu gece
neler yaşadığınızı, nelere şahit
olduğunuzu bizimle paylaşır
mısınız?

7 Ağustos’ta Yenikapı’da oluşan
siyasi birliği nasıl okuyorsunuz?
Bunu Türkiye için bir fırsata
dönüştürebilir miyiz?

Unutulmayacak, gerçek bir destan
gecesiydi… Darbe girişimi haberini
aldığım an vatanımı seven bir
vatandaş olarak başkomutanımızın
talimatıyla ülkeme sahip çıkmak
üzere derhal sokağa çıktım.
Sokakta binlerce kişiydik; Ali,
Ayşe, Mehmet, Ahmet, teyze,
amca, çoluk-çocuk hep birlikte
eli kanlı katillerin ülkemizin
geleceğini kirli oyunlarla karartma
emeline, bayraklarımız ve birlik
beraberliğimizle karşı durduk.

Türkiye Cumhuriyeti
kurulduğundan beri yapılamayan
bir şeyi geç de olsa başardık.
Bu durumun fırsat olduğu,
dost görünen maske takmış
müttefiklerimizin panik hallerinden
de belli olmaktadır. Bir ülkeyi
yıkmak yalnız topla-tüfekle olmaz,
içten içe kutuplaşmalarla da
tek mermi sıkmadan toprakları
paramparça etmek mümkün.
Yıllardır da Türkiye’ye silah
doğrultamayan dış güçler

her fırsatta artık eskimiş kirli
oyunlarıyla ülkemin insanını
yönlendirerek insanları birbirine
kırdırmak için ellerinden geleni
ardına koymamışlardır. Kimi
zaman kısmen başarılı olsalar da
vatansever memleketlim bu defa
bela baş gösterdiği an iradesini
koruma adına canını ortaya
koymuştur. Siyasi partilerimiz ve
devlet büyüklerimiz de “darbeye
dur” diyerek ülke bütünlüğünü
korumaya çalışmıştır. “Söz
konusu vatansa gerisi teferruattır.”
Türkiye’nin ortak paydası vatandır!
Elbette ayrı düşülen nokta ve
ideolojiler
olacaktır.
Lakin ülkemiz
olmazsa,
ayrı düşülen
noktada
herhangi bir
ideoloji de
olamayacaktır.
Düşüncemiz,
üslubumuz,
duruşumuz
birbirinden
farklı olabilir
zaten biz
farklılıklarımızla
Türkiye’yi
oluşturmuyor
muyuz?
Önemli
olan söz
konusu vatan
olduğunda
dargınlıkları bir kenara bırakıp bütün
bir Türkiye resmi çizebilmektir. Biz
bunu başardık, şükürler olsun.

Katıldığınız sosyal sorumluluk
projesi var mı? Ne gibi katkılar
sağlamayı hedefliyorsunuz?
AK Parti’li bir meclis üyesi olarak
bölgemizde yapılan birçok
çalışmaya elimden geldiği kadarıyla
katkı sağlamaya çalışıyorum. Bir
Müslümana “ben şöyle yardımda
bulunuyorum; bunları, şunları
yaptım” demek yakışmaz. Bir elin
verdiğini, diğer elin görmemesi
lazım. Yüce yaratıcının görmesi,
bilmesi benim için yeterlidir.
Reklam yaptıktan sonra yapılan
hayrın bir kadri
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Hepimizin tek düşüncesi vatandı,
o gece bu uğurda birçok insanımız
şehadet şerbetini içti, gazi oldu.
Yüce Allah hepsinden razı olsun.
Yeni bir kurtuluş savaşı ruhu
canlandı, tüm dünyaya, her türlü
ihanete karşı birlik olduğumuzu
gösterdik. 15 Temmuz’da, ülke
olarak asker kılığına bürünmüş
teröristlerin tank ve tüfeklerine
karşı imanlı ve dimdik bir duruş
sergiledik. Bir kez daha dört bir
yanında şehit kanı olan, büyük
fedakârlıklarla kazanılmış bu
toprakların evladı olduğum için
Yüce Allah’a ne kadar şükretsem azdır
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kazınan kara gece elhamdülillah
aydınlığa ulaşmış ve bir belayı birlik
beraberlikle def etmiş durumdayız.
Öncelikli olarak devletimiz bu
konuda dikkatle ve ivedilikle
pek çok tedbir almıştır, bundan
kimsenin şüphesi olmasın. Bir terör
örgütünün bitmesi için o örgüte
üye olan veya sempati besleyen
beraberlikle def etmiş durumdayız.
Öncelikli olarak devletimiz bu
konuda dikkatle ve ivedilikle
pek çok tedbir almıştır, bundan
kimsenin şüphesi olmasın. Bir terör
örgütünün bitmesi için o örgüte
üye olan veya sempati besleyen
kişilerin kamu
kurumları başta
olmak üzere
toplumun hiçbir
değerinden
beslenmemesi
gerekir. Toplumda
(varsa) kendini
gizlemeyi başaran
FETÖ üyeleri
derhal güvenlik
birimlerine
bildirilmeli ve
cezalandırılmalıdır.
Kişisel olarak
bizim yapmamız
gereken ülkemizin
hukukuna
ve adaletine
güvenmektir. Bir
de bu hainlikleri
asla unutmamak
ve uyanık olmaktır!
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Bu topraklardan beslenen
her can ülkesi için siper
olabilecek imanı taşımaktadır.
Gençlerimiz darbe girişiminde
bunu kanıtlamışlardır.
Geleceğimizin emanetçisi
olan gençlerimize önerim
şudur; ülkeyi sevmek sadece
merminin önüne atmakla
olmaz. Gençlerimizin
çok zeki ve atik olmaları
geleceklerini,düzgün inşa
etmeleri
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kıymeti kalmıyor. Üye olduğum ve
faaliyet gösterdiğim derneklerden
sadece birkaç tanesinden
bahsetmek daha doğru olur diye
düşünüyorum. Gençlerimize
büyük fayda sağladığına inandığım
Alemdağspor’da Başkan
Yardımcısıyım. Ayrıca Beyaz Ay
Çekmeköy şubesinde görev
almaktayım.

Gençlerimizin ülke sorunlarına
ilgisini nasıl görüyorsunuz? Bu
konuda önerileriniz neler?

gerekmektedir. Hedef ülke için
faydalı olacak şekilde kendini
geliştirmek, günümüz halini bir
adım öteye taşıyabilmek olmalıdır.
Ve gençlerimizin mümkünse
siyasetin içerisinde aktif rol almaları
gerekmektedir. Daha iyisini istemek
sitemle değil emekle mümkündür.

Röportaj: Soner KARTAL
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Matematik temel ve önemli bir
ders olduğundan “matematik
başarısı” her zaman araştırmacıların
ilgisini çekmiş ve bu konuda
birçok araştırma yapılmış. Bu
araştırmalardan en bilineni eğitim
psikologu Bloom un yapmış
olduğu araştırmadır. Bloom yapmış
olduğu araştırmalarda aşağıdaki
durumların öğrencinin matematik
başarısına etki ettiğinin kontrol ve
deney gruplarıyla ispatlamıştır.
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Bir önceki senenin üzerine devam
edilen, sarmal yapı mantığıyla
ilerleyen bir ders, MATEMATİK…

Birçok ülkede okul dersleri arasında
matematik ayrı bir öneme sahiptir.
Çünkü matematik, bireylerin
akademik ve mesleki amaçlarına
ulaşabilmeleri için başarmak
zorunda oldukları temel bir ders.
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Yeni bir eğitim-öğretim yılının
başlamasına sayılı günler kala
öğrencilerimizin bolca dinlenip
kaliteli zamanlar geçirdiğini
düşünüyorum. Umarım öyle de
olmuştur. Şimdi artık biraz ders
zamanı, dersleri konuşma zamanı.
Yaklaşık 9 ay sürecek bu eğitimöğretim yılında öğrencilerimiz
yaşlarına uygun eklenen veya
çıkarılan derslerle karşılaşacaklar.
3.sınıfta gördüğü bir ders 4. sınıfta
olmayabilecek veya farklı bir adla
daha da geniş bir müfredatla ortaya
çıkacak. Bir ders var ki her yıl var.

M
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Öğrencinin matematiği
başarabileceğine olan inancı
Stratejik davranışlara sahip olma
Tutum, Değer, Çalışmaya ayrılan
zaman, Ön öğrenmeler, Aile
özellikleri, Eğitim materyallerine
sahip olma, Sosyoekonomik
durum, Öz düzenleme becerileri,
Motivasyon, Kaygı seviyesi Bloom
bu değişkenleri, değiştirilebilen ve
değiştirilemeyen değişkenler olmak
üzere iki gruba ayırmanın önemli
olduğunu söyler. Değiştirilebilen
değişkenler olumlu hale
getirildiğinde öğrenme düzeyinin
artacağını ifade etmektedir.
Bu nedenle başarılı olmak için
değiştirilebilen değişkenlere
odaklanmamız gerekmektedir.
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Bu değişkenlerden sizin
kontrolünüzde olan müdahale
sonucu değişebilecek olanlar
elbette var. İlk iş olarak listeden
bunları seçmeliyiz. Seçtikten sonra
bir eylem planı yapmalıyız. Adım
adım başarı yolunda ilerlemeliyiz.
Her sene başında öğrencilerime
anlattığım hikayede, okul bir
otobüs, öğretmenler şoför ve
sizler yolcusunuz. Bu otobüs şu
anda durakta bekliyor ve yavaş
yavaş hareket edecek. Yolcularını
doldurmaya çalışacak. Sizler bu
otobüse bir an önce binin veya
yavaş hareket ederken koşun binin.
Ama muhakkak binin. Binmezseniz
bu otobüs bir daha yavaşlamayacak
ve tam gaz hedefe ilerleyecek.

Otobüse tekrar binmek için sizin
ya çok koşmanız gerekecek
veya başka yöntemler bulmanız
gerekecek. Gelin baştan işi sıkı
tutalım hem siz hem biz rahat
edelim…
Sonuç olarak bu yıl sevgili
öğrenciler yeni bir başlangıç
yapalım. İlk günden itibaren
matematiğe karşı olumlu tutum
geliştirelim. Tekrarlarımızı yapalım,
geçmiş yıllardan eksiklerimizi
gidermeye çalışalım. 24 saat olan
bir gün içinde en azından yarım
saatimizi ayıralım. Yapamıyorum
değil, yapacağım olsun her zaman
aklımızda. Başarı kendiliğinden
gelecektir. Güvenin kendinize, bu
yıl sizin yılınız olacak.

KÖ
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DARBENİN TARİHİ

I

bir grup asker tarafından Balkan
Savaşları yenilgisi bahane edilerek
bu yenilginin sorumlusu kabul
edilen Kamil Paşa Hükümeti’ne
darbe yapılır. Hükümetin merkezine
yapılan baskın “Bab-ı Ali Baskını”
23 Ocak 1913 tarihinde Binbaşı
Enver komutasında gerçekleşir.
Kanlı darbenin sonunda Harbiye
Nazırı (savunma bakanı) Nazım
Paşa öldürülür, Sadrazam Kamil
Paşa zorla istifa ettirilir, Mahmut
Şevket Paşa da Sadrazamlığa
(Başbakanlık) getirilir.
Bu aynı zamanda 1918’e kadar
sürecek olan Enver, Talat ve Cemal
Paşaların eliyle kurulan İttihat ve
Terakki oligarşisinin başlangıcıdır ve
1. Dünya Savaşı’na sokulan Osmanlı
Devleti’nin 10 yılda tamamen
bitirilmesine kadar da sürecektir.
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İttihat ve Terakki önderliğindeki

IS
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T

arih boyunca ülkemizde
askeri müdahaleler kimi
zaman hiyerarşik yapı
içerisinde, kimi zaman

da ordu içerisinde bir grubun
inisiyatifi ele alarak sivil yönetime
el koyma girişimiyle bir utanç
tablosu oluşturmayı maalesef
hep sürdürmüştür. Osmanlı’nın
en parlak döneminden başlamak
üzere mevcut idareye yönelik
gayri nizami usullerle müdahalede
bulunma geleneği ne yazık ki
günümüze kadar sürmüştür.
Genç Osman’ın bir ihtilal sonucu
öldürülmesi, yenilikçi padişah
olarak da bilinen 3. Selim’in tahttan
indirilmesi, Sultan Abdülaziz’in
dramatik bir şekilde askeri cunta
tarafından hal’edilmesi, Sultan
Abdülhamid’e görevden el
çektirilmesi bir yana, Osmanlı
döneminde ilk modern darbenin 31
Mart Vakası olduğu kabul edilir. (1)

YA
Z
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Orduda bir bakıma ‘darbe geleneği’
oluşturan bu hadiseden sonra 27
Mayıs 1960 tarihinde Menderes
Hükümeti’ne karşı yapılan darbede
Başbakan Adnan Menderes ve iki
bakanı Hasan Polatkan-Fatin Rüştü
Zorlu idam edildi.
12 Eylül 1980’de ise kimsenin gönlü
kalmasın diye idamlar “bir sağdan,
bir soldan” oldu.
Ancak darbelerin, daha iyi
bir demokrasi için yapıldığı,
demokrasiye de bu yüzden zaman
zaman ara verildiği söylendi
hep… Fakat darbeler arasında
sıkışan demokrasinin de ne kadar
demokrasi olduğu çok tartışmalıdır.
Sonuçta gerimizde 2 darbe, çeşitli
ara rejimler, post modern darbe,
e-muhtıra ve birkaç da başarısız
darbe girişimi bıraktık. Ama
sonunda darbeleri tarihe gömdük
elhamdülillah…
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VE... 15 TEMMUZ 2016
İHANET GİRİŞİMİ
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15 Temmuz darbe girişimi hiç
kuşkusuz en kanlı darbe girişimi
olarak anılacaktır. Asker-cemaat
işbirliği açısından bakıldığında 15
Temmuz aynı zamanda cumhuriyet
tarihimizde “dini cemaat referanslı
ilk ve tek örnek” olması sebebiyle
çok konuşulacaktır.

Ne yapılmak istendi?
Darbenin ötesinde tam bir işgal
girişimidir 15 Temmuz kalkışması...
ABD ve diğer emperyalist güçler
yıllardır bu sözde cemaat eliyle,
insanlığa hayat bahşeden yegâne
din olan İslam’ın içini boşaltmak
için az mı proje üretti? Anadolu’nun
masum çocukları, görülmedik

bir biçimde
canavarlaştı
ve korumakla
yükümlü oldukları
‘kendi ülkesini
işgal’ girişiminde
bulundu.
Bu yönüyle
bakıldığında
darbenin en
büyük mağduru
da Anadolu’nun
saf ve
mütedeyyin insanları değil midir?
Devletin eğitim kurumlarına, bir
de dinini-diyanetini öğrensin diye
sözde dini cemaate emanet ettiği
çocuğunun, bir gün kendi halkını
bombalayacağını nereden bilebilirdi
ki?
Ancak emperyalistlerin hedefi
başka… Anadolu coğrafyasını bölüp
parçalamadan bütün Orta Doğu
ve Balkanlara kolayca egemen
olamayacaklarını çok iyi biliyorlar.

Darbenin kaynağı din, ama
hangi din?
İslam inancına göre Yüce Allah
katında hiç kimsenin özel bir
statüsü yoktur. Bu bağlamda
ne müceddid, imam veya veli/
evliya makamından ne de mehdi
ya da Mesih beklentisinden söz
edilebilir. Çeşitli vakıf ve dernek
çatıları altında bir araya gelen İslami
yapılanmalar, bir süre sonra ne
yazık ki kendilerine göre bir din
anlayışı benimser. Bu anlayışa göre
“maddi-manevi bütün makamları,
mevkileri kapsayan, varlığın ve
yaradılışın gayesi olan bir İnsan-ı
Kamil vardır. Eşyayı ve eşyanın
hikmetini olduğu gibi bilen İnsan-ı
Kamil, her asırda vardır ve birden
fazla da olmaz.” (2)
“İnsan-ı Kamil; varlıklarla, olaylarla
ilgisi ve onlara müdahale açısından
yeryüzünde Allah’ın tam halifesidir”
anlayışı bir inanç olarak kabul edilir.
“Risale-i Nur’un manevi kişiliği
olarak ben ve beni temsil eden
has şakirtlerimin manevi kişilikleri
“Ferid=bir tek olma” makamıyla
şereflenmişizdir…” (3)
Kutup, Kutbu’l-azam, Zamanın

sahibi ve Gavs gibi unvanlarla
anılan bu zevat, “Vehbi ilim sahibi”
olduklarını iddia ettiklerinden bu
iddialarının delili, kanıtı da haliyle
kendilerinde saklıdır.
Dini görünen bu cemaatlerin
kolayca siyasi manevralara ve
işbirliklerine girmesi kuşkusuz
dünyevi karakterleri sebebiyledir.
Eğitim, sağlık ve inşaat
sektörlerinde ciddi varlık göstermek
suretiyle dünya nimetlerinden
olabildiğince pay alma yarışına
giren dini cemaatlerin her biri aynı
zamanda birer ekonomik sektör
durumundadır.
Bu tipler genellikle peygamberi ya
ayağına ya miting meydanına ya da
Arena’ya getirterek ondan rol çalar.
Peki, hocası peygamberle
görüşmeyen kaç cemaat var
günümüzde? Veya hangi cemaat,
saçma-sapan kehanetlerle
cemaatini etkilemiyor Allah aşkına?
Hurafeci, hikayeci bu anlayış
devam ettiği ve buna prim tanındığı
sürece ne yazık ki, bir FETÖ gider
bir diğeri gelir.
Ramazan ayında TRT’de din adına
anlatılanları gördü bu toplum...
Hepsinin beslendiği kaynak hurafe,
asılsız hikaye, rüya veya efsaneye
dayandırılmış din algısıdır. Asıl bu
kaynağın kurutulması gerekir. Rüya,
Nüzul-i İsa ve mehdi metaforu gibi
argümanları dillendirmekle FETÖ
din anlayışı arasındaki fark nedir?
“Peygamber Çanakkale’de savaştı”
diyenle “Peygamber Arena’ya
geldi” diyen arasında ne fark
vardır? “Falan evliya İstanbul
depremini önledi” diyenle “Filan
evliya Cumhurbaşkanı’nın uçağını
korudu” diyen, aynı zihin yapısının
ürünü değil midir? Haddi aşmak
böyle bir şey olsa gerek;
“İnsan kendini muhtaç görmezse
taşkınlık yapar. Yok yok… İnsan
kesinlikle azar. Kendini yeterli
görürse azar! Ancak Rabbin
huzuruna çıkarılacaksın…”
(Alak,96/67)

Görünen o ki İslam anlayışına çok

sonraları sokuşturulan birtakım
asılsız ve temelsiz kavramlarla belli
kişilere sözde ayrıcalıklı mevkiler
kazandırılmış ve bunun üzerinden
güç devşirilmiştir. “Paralel” de zaten
bu dinin ürünüdür.
Nitekim Din Şurası’nda FETÖ’den;
“dini kaynakları şaibeli, sahte bir
Mesih’e

bağlı ve gayri ahlaki hareket” diye
söz edildi. Hazır yeri gelmişken
din eğitim-öğretiminin de gözden
geçirilmesi, sahih dini bilgilerle
insanımızın buluşturulması
konusunda bir çalışma başlatılamaz
mı? Eğer başlatılırsa hiç kuşkusuz
“Her şerden bir hayır doğar” sözü
bir kez daha doğrulanmış olur.
Hem de ne hayır…
Gelinen noktada tüm siyasiler,
bürokratlar-teknokratlar, özellikle
de ilahiyat ve Diyanet camiası evet,
herkes sorumludur.
Yanıldıklarını iddia eden FETÖ
kaçkınları ise hiç masum
olduklarını söyleyemezler.
Öyle ki; neredeyse bizzat
FETÖ lideri çıkıp “Örgütten
ayrıldım, bildiklerimi
anlatıyorum, itirafçı da
değilim…” derse normal
karşılanacak.

Diğer yandan din-devlet
ilişkilerindeki sıkıntılı durumun
da bu işteki rolü inkâr edilemez.
Zaman zaman depreşen tepeden
inmeci laikçiler ve müzmin din
düşmanları, ne yazık ki, bazı halk
kesimlerini ‘merdivenaltı din eğitimi’
arayışına sürüklemiştir.

Hz. Peygamberin metodu
İslam’ın yaşanarak temsil edilmesi
ve hikmetle hareket edilerek tebliğ
edilmesi, sevgili peygamberimizin
vazgeçilmez prensibidir. İslam’da
mutlak itaat sadece Allah’adır.
Yüce Allah’ın, kullanmamız için
verdiği akıl ve irade bir başkasına
rehin bırakılamaz, ipotek edilemez.
Temel kaynak Kur’an ve Hz.
Peygamberin sahih sünnetidir.
Ulvi hedefler için gayri meşru
yollar takip edilemeyeceği gibi,
tepeden inme iktidar hesapları
ve bir yerlerde gizlenerek sızma
hareketlerine de yer yoktur Hz.
Peygamberin metodunda...
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Terör örgütünün yönetim
kademelerinde görev alan,
iradelerini bir meczuba rehin
bırakan ve utanmadan da
“ilahiyatçı” olduklarını söyleyen
bu öngörüsüz zavallıların
akılları, 30-40 yıl kapı kulluğu

yaptıktan sonra mı başlarına
gelmiş?
“…Yüce Allah, aklını
kullanmayanları pislik içinde
bırakır.” (Yunus, 10/100)
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1-Beyaz Tarih, Osmanlı’dan Günümüze İhtilal Hareketleri
2-Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İnsan-ı Kamil, Altın Oluk (1996), Sayı:125
3-Said Nursi, Kastamonu Lahikası, 121. mektup
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ekmeköy Belediyesi,
15 Temmuz darbe
amaçlı terör saldırılarının
millet tarafından Nasıl
engellendiğinin fotoğraf
ve karikatürlerini bir
kitapcıkla kalıcı hala
getirdi. Açılan sergiyle de
vatana ihanetin ve milli
direnişin unutturulmaması
amaçlandı. 15 Temmuz
gecesi yaşanan olayların
anlatıldığı, Anadolu Ajansı
muhabirlerinin objektiflerine
yansıyan 66 fotoğraf ve
Misvak Dergisi çizerlerinin
49 karikatürü sergilendi.
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Madenlerde Açılış
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Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliği yaptığı Milli Direniş
Sergisi’nin Madenlerdeki
açılışına; Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
MHP İlçe Başkanı Cenap
Yağmur, Şehit Astsubay
Ömer Halisdemir’in
babası Hasan Halisdemir,
Atatürk Havaalanı’nda
üzerinden tank geçen Vasfi
Yılmaz, Tuzla gişelerde
G3 mermisiyle kolunu
kaybeden Üzeyir Cıvan, 5
Dakikada tank kullanmayı
öğrenen Mehmet Köse,
köprüde yaralanan Orçun
Şekercioğlu, şehit olan
Onur Ensar Ayanoğlu’nun
babası İhsan Ayanoğlu,

Çengelköy Muhtarı Can
Cumurcu ve Misvak Dergisi
adına Abdurrahman
Erzurum katıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz sergi ile ilgili
şunları söyledi:” Çekmeköy
Belediyesi olarak 15
Temmuz’da yaşanan ihaneti
unutmamak, unutturmamak
için bu sergiyi ve sonrasında
buradaki görsellerden
oluşan kitapçıkları hazırladık.
Anadolu Ajansı’nın o kara
gecede çektiği fotoğraflarla
yaşanan vatana ihaneti,
dehşeti ve milli direnişi
ölümsüzleştirdik. Tarihin
her döneminde çizgilerinde
önemli mesajlar veren
karikatürlerle de o gece
aslında ne olmuştu ne
yapılmak istenmişti bu
soruların cevaplarını
aktardık.
Ve tüm yurtta olduğu
gibi olay anında ve
sonrasındaki demokrasi
nöbetlerinde vatanına,
demokrasisine sahip
çıkan Çekmeköylülerin
fotoğraflarıyla tarihe not
düşmek istedik.
Bugünkü genç nesil
darbeleri büyüklerinden
duyduğu kadarıyla bilirdi.
O gece başarısız olan
darbenin bile ne kadar
kötü ve acımasız olduğunu
bizler yeniden gördük,
gençler ilk defa şahit

Milli Direniş Sergisi’nin
Taşdelen Meydanı’nda ki
açılışına ise; Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcıları
Şenol Çetin, Şahmettin
Yüksel, Ahmet Epli, Eyüp
Yıldırım, Atatürk Havaalanı’nda
üzerinden tank geçen Vasfi
Yılmaz, Tuzla gişelerde G3
mermisiyle kolunu kaybeden

Yoğun katılımın olduğu açılış
programında vatandaşlara
seslenen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “ 15
Temmuz Gecesi yaşananlar
bu milletin tarihine kara bir
leke olarak düşmüştür. O
gece yaşananları bu millet
unutmayacak. Bizler de
inşallah yöneticiler olarak
o gece milletin kahramanca
direnişini, FETÖ’nün
yaptıklarını ve ihanetini
unutturmayacağız. O gece
milletin tarihine kara bir leke
olarak kaydedenler milletin
direnişi ve ihaneti akamete
uğrattığını ezelden ebede
hatırlayacak ve bu yurdun asıl
sahibinin millet olduğunu her
daim hatırlayacaktır. Bugün
aramızda bulunan gazilerimiz
nezdinde tüm gazilerimize acil
şifalar, şehitlerimize Allah’tan
rahmet yakınlarına başsağlığı
diliyorum,” dedi.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve gaziler sergiyi
birlikte dolaşarak fotoğraf ve
karikatürleri incelediler.
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Taşdelende Açılış

Üzeyir Cıvan, 5 Dakikada tank
kullanmayı öğrenen Mehmet
Köse, şehit olan Onur Ensar
Ayanoğlu’nun babası İhsan
Ayanoğlu, Çengelköy Muhtarı
Can Cumurcu ve Atatürk
Havaalanı’nda tankın önüne
yatan Metin Doğan katıldı.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

oldu. Şimdi bu kitapçıkları
saklayın. Saklayın ki bundan
40 sene sonra torunlarımız
dedelerinin, ninelerinin
cesaretlerini görsünler. Vatana
ihanet edenleri ve vatana
ihanetin bedelini asla ama asla
unutmasınlar.”
Allah birliğimizi ve
beraberliğimizi daim
etsin diyen Milliyetçi
Hareket Partisi İlçe Başkanı
Cenap Yağmur’dan sonra
katılımcılara seslenen AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı “ 27. günün sonunda
Cumhurbaşkanımızın tamam
demesiyle nöbetlerimizi
sonlandırdık. Ama bu
ruhu ve yaşananları asla
unutturmayacağız. Bu
sergide yayınlanan fotoğraf
ve karikatürlerde bunun
bir parçası. İnsanlarımız
o gece yaşananları asla
unutmayacaktır,” dedi.
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enetik mühendisliğinin
en büyük çalışmalarından
biri olan GDO (genetiği
değiştirilmiş organizmalar)
bir canlıya başka bir canlı türünden
gen aktarılarak yeni bir canlı
organizma oluşturulması olarak
tanımlanabilir. Gen aktarılan
canlının DNA’sı değiştirilmekte,
kendi türünde olmayan özellikler
edinmektedir. Bu yöntemle elde
edilen gıdalar, böcek ve kemirgen
gibi zararlılara karşı dirençli hale
getirilebilmektedir. Örneğin mısıra
zehir salgılayan bir bakteriden
gen transfer edilerek, mısırın
böcek öldüren zehir üretmesi
sağlanabilir. Bu yöntemle bitkilere
uygulanan tarım ilaçlarının miktarı
azaltılmaktadır.
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Genlere müdahale edilerek
ürünlerin tadı, kokusu, rengi,
büyüklüğü gibi bazı fiziksel
özellikleri de bu sayede istenilen bir
kıvama sokulabilmektedir. Bunun
yanında insanların nüfus artışına
bağlı olarak besin maddesine
duyulan gereksinimi karşılamak
amacıyla geliştirilen biyokimyasal
bir teknolojidir. Bütün bu olumlu
taraflarına karşın GDO’lu ürünlerin
çevre ve insanlar üzerindeki
olumsuz etkileri, 1970’te kimyasal
gübre ve tarımsal ilaçlarda
kullanılmaya başlanmasından bu
yana tartışılmaktadır.
GDO teknolojisinin gelişimi
uzun bir süreç olup; 1972’de
Paul Berg’ün ilk kez genetiği
değiştirilmiş

DNA molekülü üretmesinin
ardından 1973’te genetiği
değiştirilmiş bir bakteri
oluşturulmuştur. Bu olay bilim
insanları tarafından potansiyel bir
tehlike olarak görülüp Asilomar
Konferansı’nda tartışmalara yol
açmıştır. Daha sonra 1978’de
genetiği değiştirilmiş DNA
teknolojisini kullanan ilk şirket
Herbert Boyer tarafından kurulmuş,
insülin üreten bir bakteri türü
oluşturduğunu açıklamıştır. 1983’te
ise dört ekip genetiği değiştirilmiş
bitkiler üzerinde çalışmışlardır ve
bununla birlikte 1995’te genetiği
değiştirilmiş mısır ekimi yapılmıştır.
Genetiği değiştirilmiş organizmalar
hakkında etiketleme kuralları ise
1998’de belirlenmiştir.
Teknolojinin

yağı, kabak en yaygın GDO’lu
ürünler arasında yer almaktadır.
GDO’nun vücut sistemlerini
bozması, vücuttan atılamaması,
insanlarda kronik hastalıklara
yakalanma oranının artması
gibi sağlık etkileri olduğu
düşünülmektedir. Bunun yanında
ekosistem yapısı üzerinde
biyoçeşitliliği azaltmak ve su
kaynaklarını kirletmek gibi etkileri
olduğu konusunda da görüşler
mevcuttur.

GEN: İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen
kalıtımsal ögedir.
DNA: Tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan yapı taşıdır.
Yararlanılan Kaynak: https://multiyasam.com/gdo-nedir-gdolu-urunler-ve-zararlari/

Ümmühan Aslı İspir
19 Mayıs Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
Bölümü Öğrencisi

Ezgi Karaağaç
Marmara Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
Bölümü Öğrencisi
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GDO kullanımının başlıca amaçları
canlıların kendi yaşam alanları
dışındaki yerlerde büyüyebilmesi,
böceklere karşı dirençli hale
gelebilmesi, sert hava koşullarında
yetişebilmesi, daha fazla ürün elde
edilebilmesidir (örneğin ineklerde
süt verimliliğinin arttırılması).
Canlıların DNA’sının daha

dayanıklı olabilmesi için üzerinde
değişiklik yapılması bu amaçlar
doğrultusunda gerçekleştirilir.
Bilim adamları genetik teknolojisini
çoğunlukla, domatesleri dona karşı
korumak amacıyla soğuk havalara
dayanıklı balık geni eklemek gibi
doğal yaşamda hiç bulunmayan
biyolojik karakterde bitki, hayvan,
virüs ve bakterileri üretmek
amacıyla kullanmaktadırlar.
Soya fasulyesi, mısır, pamuk, süt,
şeker, aspartam (tatlandırıcı), kanola

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

gelişmesiyle birlikte bu alandaki
çalışmalar hızını arttırarak devam
ettirilmiştir.
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kıllı Telefonların
SAR Değerleri;
Akıllı telefonlardaki
kablosuz özellikler
arttıkça, hızlar
yükseldikçe
telefonun yaydığı
radyasyon değerlerini de
yükseltiyor. Günümüzde bir akıllı
telefon alırken, baktığımız özellikler
genellikle işlemcisi, kamerası ve
dokunmatik ekran tv li ve çift simli
birçok özellikleriyle beraber batarya
gücü olarak karşımıza çıkıyor.
Ama en önemli yanı sağlığımızı
ilgilendiren maddeyi atlıyoruz.
O da sağlığımızı doğrudan
ilgilendiren SAR kısmı. Replika
telefonların sar değerleri nedir
bilinmemektedir. İlk önce SAR
değerlerinin ne anlama geldiğini,
yüksek SAR oranlarının insanlara
olan kısa ve uzun vadedeki
zararlarını görelim…
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Akıllı telefonlardaki SAR
değerleri nedir?
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Specific Absorption Rate - Özgül
Soğurma Oranı anlamındaki SAR,
akıllı telefonların vücuda
yaydığı radyasyon miktarını
simgelemektedir.
Bilim adamları insana zarar verdiği
sınır olarak farklı açıklamalar
yapıyorlar. Amerika Federal
İletişim Komisyonu tarafından, cep
telefonlarında izin
verilen SAR oranı, 1.6 W/Kg olarak
belirlenmiş. ABD’de ölçümler 1
gramlık doku başına değerler baz
alınarak yapılıyor. Avrupa’da ise
değerler farklı. Avrupa 10 gram
doku üzerinden ölçüm yapıyor.
SAR değerinin insana verdiği
zararlar

Kısa vadeli zararları
(24 saat):
• Görüş alanında daralma.
• Kalp rahatsızlıkları.
• Kalp pilinin bozulma riski.
• Hafıza zayıflaması ve beyin
tümörü riski
• Yoğun stres ve yorgunluk hissi.
• Kalıcı işitme bozuklukları.

taşırken aynı anda ikisi ile
görüşme yapılmaması
gerekir. Fakat çift SIM kartlı
modellerden telefonla
konuştuğunuzda iki
bağlantının radyasyonu
beyne gitmektedir.

• Kulak çınlaması ve kulaklarda
ısınma
• İşitmede geçici aksaklıklar
oluşması.
• Kan hücrelerinin bozulması.
• Bas ağrıları ve sersemleme
• Bağışıklık sisteminin bozulması.
* Telefonla konuşurken kulaklık
takmaya özen gösterin

Uzun vadeli zararları
(10 yıl):
• Yüksek tansiyon.
• Genetik yapının bozulması.
• Beyaz kan hücresi (lenfoma)
kanseri.
• Kan beyin bariyerinin
zedelenmesi.

İki tane telefon yanınızda

Önemli Uyarılar:
- Akıllı telefonla bir
yeri ararken, numarayı
ilk çevirişte telefonu
kulağınıza dayamayın.
- Telefonla konuşurken
kulaklık kullanmaya
özen gösterin.
- Bu sıralama, genel
olarak üst seviye
telefonlar gözetilerek
yapılmıştır. Aralarda çok
daha farklı modeller
bulunabilir.
- Sıralamada Avrupa /
Kafa bölgesi değerleri
kullanılmıştır.

BAŞARI HİKAYELERİ İLE PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ
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1969 Şile doğumluyum. İlk ve orta
öğrenimimi Şile’de lise eğitimimi
İstanbul’da tamamladım. 1982
yılında İstanbul’a geldim, şu anda
Çekmeköy’de ikamet etmekteyim.

Lise eğitimimi tamamladıktan sonra
ticarete atıldım. Evli ve 3 çocuk
babasıyım.

Aktaş’ın kuruluş ve gelişim
sürecinden bahseder
misiniz? Yer olarak
Çekmeköy’ü seçme
sebebiniz nedir?

1985’te ticaretle uğraşmaya
başladım. Başta şahsım bakkal
işiyle ortağım ise kasap işiyle
uğraşmaktaydı. Çekmeköy’de
yol kenarında bir dükkan açtık
şarküteri ve kasap hizmeti
veriyorduk. Daha sonra mangal
yaparak müşterilerimizi artırmayı
hedefledik. 1990’da deprem sonrası
Çekmeköy’ün en güvenilir bölge

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Çekmeköy’de adını
duyurmuş Aktaş firmasının
sahiplerinden Metin Keser’i
tanıyabilir miyiz?
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Başarısının yanı sıra lezzetiyle de parmak ısırtan köklü
firmalarımızdan Aktaş Et Mangalın sahipleri Hasan Aktaş ve Metin
Keser’le kaliteli etin ve mangalın sırlarını konuştuk.
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Et ürünlerinin sayısız
faydası olduğu gibi gerekli
özen gösterilmediği
takdirde ciddi tehlikeler de
oluşturabilmektedir. Kaliteli
ve sağlıklı et nasıl olmalıdır?
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ilan edilmesiyle yoğunluk arttı ve
doğal olarak bizim müşterilerimiz
de arttı. Yerimiz yol üzerinde
olduğu için yoğunluğumuzdan
dolayı şikayet gelmeye başladı
ve 2002 yılında ortağım Hasan
Aktaş ile birlikte şu anki yerimize
taşındık. Aktaş Et Mangal
olarak kurumsallaşmaya
ve tamamen restorana
dönüşmeye başladık. İlk
yerleştiğimizde yerimizin
bir kısmını market bir
kısmını mangal yeri
olarak inşa ettik. Daha
sonra müşterilerimizin
yönlendirmesi üzerine
sadece restorana
çevirdik. İki ortaklı çalışan
firmamızda 60 personelimizle
hizmet sunmaktayız. Bir dönem
“kendin pişir, kendin ye” hizmeti
vermekteydik fakat şu anda servisi
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de biz yapmaktayız. Çekmeköy’ü
tercih sebebimiz; burada ikamet
ediyor olmamız ve gelişmekte olan
Çekmeköy’ün merkezi konumuyla
yeşilliğiyle sunduğumuz hizmete
çok uyumlu olmasıdır.

Öncelikle etin İslami kesime
uygun olması gerekmektedir.
Etler besmeleyle hijyenik bir
ortamda kesilmelidir. Ve saklama
koşullarına özen gösterilmiş
olmalıdır. Aktaş Et Mangal olarak
bizler etimizi hem güvenilir hem
de lezzetli olduğu için Balıkesir’den
almaktayız. Ürünlerimizle ilgili
alışverişlerde hep aynı firmaları
tercih etmekteyiz. Bunun
sebebi aldığımız üründen %100
memnuniyete ulaşmamızdır. Gerek
kesim-saklama şartları gerek bize
ulaşırken sağlık koşullarına dikkat
edilmesi bizim için son derece
önemlidir.

Neden gıda sektörünü
tercih ettiniz? Ve hizmet
sektöründe yer almanın
zorlukları neler?
Aslında gıda sektörü daha
doğrusu restoran işletmeciliği
aklımızda olan bir şey değildi
ama çok severek yaptığımız bir
iş oldu. Biraz önce de bahsettiğim
gibi şarküteriyle başladığımız iş
hayatı müşterilerin
artması, gelen müşterinin isteği
üzerine şekillenerek günümüzdeki

halini aldı. Her işin bir zorluğu
olduğu gibi hizmet sektörünün
ve gıda işinin de birçok zorluğu
bulunmaktadır. Özellikle bizim
işimiz her gün yapılan ve tatili
olmayan bir iş olduğu için kendi
hayatınızı ikinci plana atmak
zorundasınız. Herkes tatile gider
siz işinizle meşgul olursunuz. Ve
müşteriyle birebir diyalog halinde
işinizi yürütmelisiniz. Memnuniyet
ve şikayetler direk size ulaştığı için
bu durum işinizde daha doğru bir
yol almanıza vesile olmaktadır.
Yani gıda sektörünün de diğer
birçok sektör gibi olumsuz tarafları
muhakkak ki olacaktır.

Toplumumuzda birçok
kişinin aklında “bir gün kendi
işimin patronu olacağım”
düşüncesi mevcut. Gıda
sektörüne yönelmeyi
düşünen okuyucularımıza
neler tavsiye edersiniz?

gerektirir. Herkes izinliyken
patron işinin başındadır, bu
sebeple disiplinli çalışmayı ve
“her şeyden önce iş” demeyi
şimdiden öğrensinler. İş sahibi
olmak bir masada oturup yapılan
işi seyretmek değildir. Yaptığınız
işin düzgün olmasını istiyorsanız
gerektiğinde kasada, mutfakta,
mangal başında yani eksiklik
neredeyse orada çalışmalısınız.
Müşterilerle birebir diyalog ve
memnuniyet ölçümü yapmalısınız.
Ama her şeyden önce şahsım
adına söylüyorum; insanları
memnun etmeyi, yemek yapmayı
ve yemeyi sevmelisiniz.

Röportaj: İrem MERT

Patron olmak sorumluluk sahibi
olmayı ve fedakarlık yapmayı
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Aktaş Et Mangal’da her şeyden
önce yiyeceğiniz eti siz
seçiyorsunuz. İsterseniz mangalın
başında durup siz pişirebilirsiniz,
mutfağa girebilirsiniz, isterseniz
arkadaşlarımız servisinizi
gerçekleştirir. Hizmet sunduğumuz
mekan insanı evinde hissettirecek
bir havadadır, personelimiz güler
yüzlü ve ilgilidir. Doğal olarak
müşterilerimiz bizlere “burayı kendi
evim gibi hissediyorum” diyor.
Aile yeri olduğu için ortamımızda
kişileri rahatsız edecek herhangi bir
olumsuzluk oluşmuyor, ebeveynler
afiyetle etlerimizin tadına bakarken
çocuklar oyun alanlarında yeni

arkadaşlar bulup oyun
oynayabiliyor. Zaten müşteri
memnuniyetimiz yüksek olduğu
için küçük bir kart dışında herhangi
bir reklam amaçlı çalışmamız da
olmamıştır. En büyük reklamımız
Aktaş Et Mangal’a gelen
müşterilerimizdir. Bu da bizim için
oldukça gurur vericidir.
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İlçemizde birçok mangal
yapabilceğimiz yerler var.
Diğer restoranlardan sizi
ayıran özellikleriniz var mı?
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ekmeköy’de 15 Temmuz’da
darbe girişimi sonrası şehit olan
246 vatandaşın anısına fidan dikimi
gerçekleşti. Şile yolu güzergahı
üzerindeki fidanlığa bir de anıt
dikildi. Anıtta ay yıldızın gölgesinde
246 şehidin isimleri yer alıyor.
Her bir fidana şehitlerin isimleri
verilirken fidan dikimine Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, Belediye Başkan
Yardımcısı Şenol Çetin, Şahmettin
Yüksel, AK Parti Çekmeköy Kadın
Kolları Başkanı Keziban Aşık
Şehit Onur Ensar Ayanoğlu’nun
babası İhsan Ayanoğlu, Gaziler
Recep Ünlü ile Ahmet Tanış katıldı.

Programda konuşan Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız
şöyle dedi: “ Bugün ilçemizde
böyle anlamlı bir tören vesilesi ile
bir araya geldik. Şehit yakını olarak
aramıza katılan büyüğümüzden
Allah razı olsun. Bir oğlunu şehit
verdi. Diğer evladı yaralı, gelini
Merve de kötüydü ama iyiye
gidiyor. Geçen gün konuştum
Kur’an okuyorum imanımız var,
biz bu memleket için şehit verdik
imanımız var ne gerekiyorsa onu
yaptık dedi. Şehitlerimiz kalbimizde
çok şükür unutmayacağız, adlarını
yaşatacağız değerli belediye
başkanımız ve AK Parti Kadın
Kolları Başkanlığımızla birlikte çok
anlamlı bir törende bir araya geldik.
Ben kendilerine bu proje için teşekkür

ediyorum.”

Konuşmasına başlamadan önce
alanda bulunan herkes adına şehit
babası İhsan Ayanoğlu’nun elini
öpen Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ise şunları söyledi:
“Şehit babamızın yanındayım
tüm şehitlere Allah’tan rahmet
diliyorum. Tüm gazilerimize
Rabbimden acil şifalar diliyorum.
Bizler de Çekmeköy Belediyesi
olarak birçok etkinliğin yanında
bugün istedik ki her bir şehidimiz
için bir ağaç dikelim onların
isimlerini verelim. Bir de anıt
olarak yapalım ki buradan geçen
kardeşlerimiz o şehitlerin şefaatine
nail olabilmek için, kendileri
için o şehitlerimize bir Fatiha
okusun. Onları unutmayalım,
unutturmayalım. Ve bundan
sonraki süreçte de şehitlerimiz için
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Daha sonra vatandaşlara seslenen
AK Parti Çekmeköy ilçe Başkanı
Salih Kırıcı; “Şehitlerimize Allah’tan
rahmet gazilerimize acil şifalar
diliyorum. Bu darbe girişimini ve
bu hain saldırıda şehit düşenleri
unutmamak ve unutturmamak
için bu fidanları dikiyoruz. Bu
çalışmada emeği geçen herkesten
Allah razı olsun,” dedi. Şehit Onur
Ensar Ayanoğlu’nun babası İhsan
Ayanoğlu, duygulu konuşmasında
şunları söyledi: “Ben gururluyum.

Bir oğlumu şehit verdim. Öbür
oğlum Allah’ın izniyle düzeldi.
İki tane daha evladım var. Ben
de başlarında babası olarak eğer
bir daha da böyle bir müdahale
gerekiyorsa ben hazırım. Yeter
ki bu millet birbirine sarılsın. Bu
gazi millet, bu yüce millet o gece
Boğaziçi köprüsünde ve diğer
alanlarda canlı olarak dünyaya
Türk milletine zoraki bir şey
yaptırılmayacağını gösterdi.”
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yapacağımız kurumlara önemli
yerlere onların isimlerini verebilmek
için çaba sarf edeceğiz. Çünkü
bizler bugün bu tarz etkinliklerde,
bu tarz yerlerde olabiliyorsak bunu
başta o şehitlerimize borçluyuz.
Bütün hanım kardeşlerimizden,
genç kardeşlerimizden, siyasi
partilerimizden Allah binlerce kez
razı olsun. Rabbim bir daha terör,
FETÖ terör örgütü gibi örgütlerle
bu ülkemizi imtihan etmesin.”
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RUHUNUZDAN SİYAHLARI SİLİN
Resim yapma isteği insanlarda
doğal bir duygudur. Resim
sanatına ait ilk izlere yontma
taş devrinde rastlanmaktadır.
Mağaralarda yaşayan tarih
öncesi toplumlarda resim
sanatında, şaşılacak bir gelişme
görülmektedir. Bu devir
insanlarının, uçları yanmış
tahtalarla yaptıkları mağara duvar
resimleri daha çok av sahnelerini
canlandırmaktadır. Bu
resimlerdeki çizgilerin kıvraklığı
ve konuya uygunluğu bugün de
hayranlıkla seyredilebilmektedir.

M
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illet olarak yaşadığımız
zor günlerden
geçerken insanın
başka bir şeyden
bahsedesi gelmiyor. Ancak dik
duruşumuzla yarınlara umut
vermek ve istenenin aksine
işlerimize çok daha sıkı sarılmak
durumundayız. Ruhunu karaya
adamış insanlardan kurtulup,
pembe düşleri olan meleklerle
olmayı dileyerek bu ay resim sanatı
hakkında kısa ve genel bir sohbet
edeceğiz.

56

Zamanla, mimarı yapıtlara
verilen önem nedeniyle resim
sanatının gelişimi durmuş,
fakat süsleme ve bezeme
alanında büyük ilerlemeler
görülmüştür. Resim konuları,
mimaride tamamlayıcı bir
motif olarak kullanılmıştır.
Orta Çağda renkli taşları yan
yana dizerek yapılan mozaik
resimler, kiliselerin vazgeçilmez
süslerinden olmuştur. Yaş sıva
üzerine sulandırılmış boya ile
yapılan freskler, resim sanatının
gelişimini sağlamıştır. Orta çağda
vitray denilen renkli camlarla
resim yapma yolu, bol pencereli
gotik tarzda yapılan kiliselerin
özelliklerindendir.
Bu devrin yazma kitapları, usta
ressamlar tarafından,
minyatür
tekniğinde

çalışmalarla resimlendirilmiştir.
Orta çağın sonuna doğru resim
sanatına temel olacak bazı
kuralları, Giotto adındaki bir İtalyan
ressamı tablolarında uygulamıştır.
Sanatçı, o güne kadar resimlerde
uygulanmayan konunun yeri,
perspektif, açık-koyu gibi unsurları
işleyerek resim babası ünvanını
kazanmıştır. Yeni Çağın resim
sanatına, Fransızcada “yeniden
doğuş” anlamına gelen rönesans
adı verilmiştir. Bu çağın hazırlanışı,
gelişmesi uzun sürmüş, fakat
uyguladığı kurallar resim sanatının
temelini oluşturmuştur. Rönesans
sanatı, klasik resim anlayışına
örnek olmuş, bugüne değin her
sanatçıya yol göstermiştir. Bu
devrin en güçlü sanatçıları,
Leonardo da Vinci,
Michelangelo,
Rapheal’dir.

Çağdaş Türk resminin temelleri
geleneksel resim anlayışına pek az
şey borçludur denilebilir. Türkler
Anadolu’ya hakim olduklarında
oldukça zengin bir mirasla
karşılaştılar. Batı kültür ve sanatının
en erken dönemlerden kalma
ürünlerini tanıma fırsatını buldular.
Ayrıca tarih boyunca batıyla savaş,
ticaret gibi nedenlerle olan ilişkiler
sonucunda ya da zaman zaman
saraya davet edilen yabancı
sanatçılar aracılığıyla batı sanatını
bir ölçüde tanıyabildiler. Ancak
Prof. Dr. Mustafa Cezar’ın çok
yerinde bir tespitinde olduğu gibi,
batıya karşı üstün oldukları sürece
onlardan kültürel, teknolojik ya
da sanatsal anlamda yararlanma
ihtiyacı duymadılar. Böylece
19.yüzyıla değin geleneksel sanat
anlayışlarını sürdürdüler.
Geleneksel sanat anlayışının,
resimdeki yansıması minyatür ve
bazı duvar resmilerinde kendisini
göstermiştir.
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çalışmaları kapsamaktadır.
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Rönesans resim sanatı anlayışı
içinde bazı sanat akımları
olmuşsa da bunlar daha çok
konuların seçimi ve bazı resim
kurallarına daha çok önem
verme şeklinde kalmıştır.
Neo Klasizm sanat görüşü,
konuların dini ve mitolojik
yönden alınmasının yerine,
doğadan, aile hayatından
alınmasını istemiştir. Jacques
Louis David ve Jean Pomuste
Dominique Ingres bu akımın
öncüleridir. Türklerde ise
geleneksel çizgide ilerleyen
Türk sanatı; 18.yüzyıldan
itibaren belirginleşmeye
başlayan batılılaşma
hareketlerinin sonucunda
bir sonraki yüzyılda batı
sanatının seyrine girmiştir.
Böylece günümüze değin
uzanan ve çağdaş Türk sanatı
olarak isimlendirilen süreç
ortaya çıkmıştır. Şeker Ahmet
Paşa, Osman Hamdi Bey gibi
isimlerden günümüzün genç
sanatçılarına, klasik/izlenimci
tarzdan resim ve heykelin
ötesine geçen kavramsal
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DOĞA PARK’IN
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YENİLENEN YÜZÜ

oğa Park yenilenen
yüzüyle 7’den 70’e
binlerce Çekmeköylüyü
ağırlayacak. Yaklaşık üç
ay önce çalışmalarına
başlanan Doğa Park Meydanı
yapılan törenle hizmete açıldı. Açılış
törenine Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
Cevdet Hürol Öztürk, Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcıları Şenol
Çetin, Eyüp Yıldırım, Ahmet Epli,
Şahmettin Yüksel ve Çekmeköylü
vatandaşlar katıldı.
Çekmeköy Belediyesi Park ve

Bahçeler Müdürlüğü tarafından
1500 metre karelik alanda
gerçekleşen çalışmalar üç ay içinde
gerçekleşti. Çalışmalar sonucunda
ortaya çıkan alanda 2 adet güvenlik
kulübesi, komşu ilçelere ulaşım
sağlayan sarı dolmuş hatları
durakları, durak görevlileri alanı, su
perdesi, süs havuzu, çiçeklikler ve

su küresi bulunuyor.
Çekmeköylüler için hazırlanan
bu meydanın 1200 metre
karesi sert zemin olup kalan
300 metre karesi ise yeşil alan
olarak tasarlandı.

Program sonunda İstanbul
Taksi Dolmuş Dernekleri
Başkanı Mehmet Ayvaz alan da
dolmuş durakları ve kabinlere
yapılan düzenleme için
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım’a teşekkür
plaketi verdi.
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Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız “ Yeşiliyle
doğasıyla İstanbul’un en güzel
ilçelerinden olan Çekmeköy
her gün daha da gelişiyor daha
da güzelleşiyor. Ben bu alanı
yapıp halkımızın hizmetine
sunan başta Belediye
Başkanımız olmak üzere
yapımda emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Açılış töreninde katılımcılara
seslenen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “ Biz
bugün yağmura rağmen
açılışımızı gerçekleştirmek
istedik. Hizmetlerimizin
aksamadan devam etmesi
bizim için son derece önemli.
Çekmeköyümüz İstanbul’un
akciğerleri konumunda.
Doğa Park’ın içi, yeşili ve
havası çok güzel, gelen bir
daha gelmek istiyor. Biz bu
çalışmayı yaparken istedik
ki, girişindeki alanı da aynı
güzellikte olsun, insanlarımız
içeri girmeden nasıl bir yere
geldiklerini anlasınlar. Ve
çok şükür ki bunu yaptık ve
bu alanı sizin hizmetinize
sunmanın gururunu yaşıyoruz.
Çekmeköyümüz için yeni
yeşil alan ve park projelerimiz
var. Çavuşbaşı Caddesi’nde
böyle bir alan için imzaları
attık, yakın zamanda inşallah
çalışmalarına başlayacağız.
Bu çalışmada emeği geçen
mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum,” dedi.
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ürkiye pek çok açıdan
Osmanlı’nın devamı sayılsa
da 1923 yılından itibaren
yönünü açıkça Batı’ya çevirmiştir.
İstikrarsız ve güçsüz Orta Doğu
ülkelerinin yanında yer almaktansa,
iki büyük savaşa rağmen kendini
bir şekilde yenileyebilmiş,
geliştirebilmiş ve uluslararası
sisteme hükmetmeyi başaran
güçlü devletlerin yanında yer almak
istemiştir. Öyle ki; Cumhuriyetle
birlikte ‘tam demokratik’ bir ortam
sağlanamasa da iktidara gelen tüm
partilerin üzerinde ittifak ettiği tek
bir konu varsa o da ‘Avrupalı devlet’
statüsünü kazanma fikridir.
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Türkiye- AB ilişkilerinin başlangıcı
1959 yılında Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na (AET) üye oluşumuzla
başlar, 1963 yılında yürürlüğe
giren Ankara Antlaşmasıyla
kurulan ortaklıkla devam eder.
1970 yılına Katma Protokolü ‘nün
imzalanmasıyla netlik kazanır. Bu iki
belge Türkiye’nin AB yolundaki en
önemli hukuki dayanağıdır.
Ancak o dönemdeki demokratik
yapı ve yaşanan darbeler TürkiyeAB ilişkilerini sekteye uğratır. 1987
yılında Avrupa Birliği’ne
tam üyelik başvurusu yapılır ancak
iki yıl sonra olumsuz cevap gelir.
AB, Türkiye ile Gümrük Birliği
Sürecinin tamamlanmasını ve
AB’nin bir sonraki genişleme
sürecini beklemesini önermektedir.
Bunun üzerine Türkiye’nin tepkisi
sert olur ve Birlikle ilişkilerini keser.
Türkiye’nin tepkisini gözden geçiren
AB komisyonu, Helsinki Zirvesinde
Türkiye’ye adaylık statüsü
verilmesini kararlaştırır. Kopenhag
zirvesinde alınan kriterlerin yerine
getirilmesi halinde ise katılım
müzakerelerinin gecikmeksizin
başlayacağı dile getirilir. Tam da o
yıl iktidara gelen AK Parti dönemiyle
üyelik müzakereleri hız kazanır.
Nitekim AB komisyonu, Türkiye’nin
‘ev ödevlerini’ tam olarak yaptığını

açıklar ve 2002’de görüşmeler
resmen başlar.

AK PARTİ
HÜKÜMETLERİ
DÖNEMİNDE AB
SÜRECİ
Hiç kuşkusuz Avrupa Birliği
Müzakereleri AK Parti
hükümetleriyle en verimli dönemini
yaşamıştır. Zira AK Parti yönetiminin
iş başına geldikten sonra kendine
çizdiği yol haritasında birkaç temel
hedefi vardı, AB’ye giriş bunlardan
biriydi
Nitekim 2005 yılında Lüksemburg’
da yapılan konferansta Türkiye’nin
AB’ye girişi resmen başlayacaktır.
Ancak müzakereler hep inişliçıkışlıdır. Hiçbir zaman gündemden
düşmez ama başladığı gibi gerekli
ilerlemeyi de bir türlü gösteremez.
Konu kimi zaman gündemden
düşmekte kimi zaman ise ilk günkü
heyecanıyla sürdürülür fakat hiçbir
zaman tamamen rafa kaldırılmaz.
2007 yılında başlayan katılım
müzakereleriyle birlikte AK Parti
yönetimi de her alanda bir yığın ‘AB
müktesebatına uyum programları’
hazırlar. Uygulanması konusunda
çaba sarf edilen ve kâğıt üzerinde
kalmamasına özen gösterilen
reformlara bakıldığında; demokratik
standartların iyileştirilmesi, hava
yollarının AB’ ye uyumlu hale
getirilmesi, kadın-erkek arasında
fırsat eşitliği ve kadın istihdamının
artırılması, insan hakları için çeşitli
kurumların kurulması, anadilde
savunma hakkı, işkenceye sıfır
tolerans gibi düzenlemeler göze
çarpmaktadır.
Ancak tüm bu düzenlemelere
rağmen 2012 yılında AB tarafından
yayınlanan ‘ilerleme raporunda’
uyum sürecindeki sorunların
bitmek bilmediği, ipe un sermelerin
de sonunun gelmediği bir kez daha
görülecektir.

AVRUPA MACERAMIZIN
TARİHİ SEYRİ
Aslında bu maceranın tarihi 280
yıl öncesine dayanır. III. Ahmet
dönemine, Mehmet Çelebi’nin
Fransa’dan bir ‘Batı hayranı’
olarak döndüğü yıllara… Her şey
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin,
1719 yılında Osmanlı’nın Fransa
nezdindeki büyükelçi olarak
atanmasıyla başlar.
Yirmisekizinci Yeniçeri Ortası
Mensubu olduğu için bu isimle
anılan Mehmet Efendi elçilik
görevine atanırken; “Fransa
Krallığı’nda meydana gelen bütün
önemli gelişmeleri öğrenmesi
ve imparatorluğun idaresinde
uygulanabilecek olanları tespit
etmesi” talimatı kendisine özellikle
verilir.
Sadrazam, şairliğinin yanı sıra aynı
zamanda mali konularda uzman
bir askeri yönetici de olan Mehmet
Efendi’den; daha çok medeniyet
ölçüsünde düşünmesini, eğitim
alanındaki gelişmeleri inceleyerek
ülkemizde uygulanması mümkün
olanları tespit ve rapor etmesini
tembihlemeyi de ihmal etmez.
Ancak “Sefaretname” adıyla
kaleme aldığı bilgilere bakıldığında Mehmet Efendi’nin daha çok
kıyafet, moda, sanat ve eğlence
sektörüyle ilgilendiği görülecektir.
Müzik aletleri, gösteriler, mobilyalar, biblolar ve bahçe tasvirlerini ise
büyük bir hayranlıkla anlatır. Tarihimizde ilk ‘daimi büyükelçi ‘unvanına sahip olan Yirmisekiz Mehmet
Çelebi, yeniliklere uyum sağlamada
gösterdiği yeteneği de onun göze
çarpan bir başka önemli yanı olsa
gerek.

AVRUPA BİRLİĞİ
DAĞILIYOR MU?
Bir yandan Türkiye’den üyelik
için bitmek bilmeyen ‘istekler’

tam üye olarak ‘istenmediği’
tartışmaları gündemi sürekli meşgul
ederken AB’nin taraflı, istikrarsız
ve ikiyüzlü tavırları kamuoyunda
her seferinde hayal kırıklığına yol
açmaktadır. Tartışılan bir diğer konu
ise Türkiye’nin nüfusunun kalabalık
oluşu ve İslam kimliği… Ancak
Türkiye, AB’ye girme konusunda
eskisi kadar istekli olmadığı gibi,
kamuoyunun gündemini de
artık çok fazla meşgul ettiği
söylenemez.
Görünen o ki, özellikle
Almanya ve İngiltere’nin
tutumu nedeniyle “ Birlik”
tamam mı, devam mı’dan
da öte bir duruma gelmiş
ve artık ‘misyonunu tamamlamış’ gözükmektedir. En azından hiçbir şey
eskisi gibi değildir artık…
Batı, hep aynı Batı… Gelinen nokta “Batı cephesinde
yeni bir şey yok” sözünü
doğrular niteliktedir.
Bu süreç şöyle ya da böyle
kapanmadan bu millet kendi projesine başlayamayacak.
AB’ye girerek veya değil… Aslolan
“kayıkçı kavgasını” bırakıp işimize
bakmamızdır. Bunun için yapılması
gereken; geleceği omuzlarında
taşıyacak liyakat, ehliyet ve şahsiyet
sahibi nesiller yetiştirmektir.
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Hikmet Tekin
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diğer yandan
Türkiye’nin
AB’ye
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Evrim Akın’ı herkes Avrupa Yakası dizisindeki Selin
tiplemesiyle tanıdı. Akın, bu roldeki “Ohaaa falan
oldum yani”, “Kal geldi yaa” gibi replikleriyle
özdeşleşerek bir döneme adeta damgasını vurdu.
Ardından Bez Bebek dizisinde Nana, Alemin
Kıralı adlı dizide Jülide karakterini canlandıran Akın,
şöhret basamaklarını emin ve bir o kadar da hızlı
tırmanarak, renkli pencerenin aranılan isimleri
arasına adını yazdırmayı başardı. Röportaj için
Bebek’te bir araya geldiğimiz Evrim hanımefendi
bizi yanıltmadı. Renkli pencereden ekranlara nasıl
yansıyorsa aynen öyle… Hatta eksiği yok fazlası var.
Kibar, sevecen, özü sözü bir, alçak gönüllü ve hiç
tahmin edemeyeceğiniz kadarda duygusal… Söz
konusu insanların hayat şartları olunca gözlerindeki
musluklar bir anda açılıveriyor. Neyse sözü fazla
uzatmıyor ekranların kabına sığmayan güzel yüzlü,
sempatik oyuncusuyla röportajımıza başlıyoruz.
Çekmeköy2023 soruyor Evrim akın cevaplıyor.
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Evrim Akın, aynaya bakıp “ben kimim?” diye
sorduğunda nasıl bir cevap alıyor?
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Sadece aynaya bakınca değil, yalnız başıma
kaldığımda, bir yere seyahat ederken veya
denize baktığımda da kendime; “ben kimim”
diye soruyorum. Kendimi tanımak adına içsel
yolculuğumu, diğer bir tabirle benliğimle
yüzleşmemi çok sık yapıyorum. Tabii bu
süreçte insan önce eksilerini yani ego ve
zaaflarını görüyor, artılar da var muhakkak…
İşte tam bu hesaplaşma noktasında önemli olan o
eksileri törpüleyerek artıya çevirebilmektir.
Ben; elimden geldiğince hayata pozitif bakmaya
çalışan, sürekli eğlenmek ve eğlendirmek isteyen biriyim,
kendime karşı çok dürüstüm. Bunun yanı sıra duygusal ve
olaylardan çabuk etkilenebilen biriyim. Çok karışığım; hem
eğleniyorum hem eğlendiriyorum hem de duygusallığı
yaşayabiliyorum.

Dünden bugüne kendinizi bize
nasıl anlatırsınız?
Çocukluğumdan beri hep şu
an olduğum karenin içinde
olmak istiyordum. Babam beni
tiyatroya götürdüğünde hep o
sahnede olmak isterdim. Baleyle
sahne hayatıma başladığımı
söyleyebilirim. Daha sonra aldığım
eğitimler ve basamak basamak
çocukluk hayalimin gerçekleşmesi
için çalışmak beni bugünlere
getirdi. Bu satırları okuyan herkese
söylüyorum; güzel hayaller kurun
ve o hayallerinizin peşinden gidin,
mutlaka gerçekleşecektir.

istediğini
hissedebiliyorum.
İyi niyetli olmak,
iyi tespitler
yapmak, çok iş
yapmaktansa
az ama kaliteli
bir iş çıkarmak
ve projeyi
iyi koklamak
yaptığım her
çalışmada
beni başarıya
götürüyor.

Yer aldığınız tüm projeler başarıyla
sonuçlanıyor. Bunu sırrı nedir diye
sorsam...
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Bu işin sırrı; seçici olmakta…
Reddettiğim işler kabul
ettiğim işlerden çok daha
fazla. Çocukluğumdan
beri çok kitap okuyorum
ve sokaktayım. Bu
sayede insanlarla
diyaloğum çok iyi.
Ne izlediğimiizlettiğimi
bildiğim için
izleyicinin
ne
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İyi bir ekiple hayır duası bol bir projeyi ekranlara
taşıyorsunuz. Yaptığınız bu formattan gerçekten keyif
alıyor musunuz?
Yaptığımız programın format değişikliğini
öğrendiğimde “yapabilir miyim?” kuşkusundaydım.
Show TV Genel Müdürümüz Suavi Doğan;
“Sen yaparsın, biz senin arkandayız” demişti.
Bu anlamda Suavi Doğan’a desteklerinden ve
bana güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Çok
sağlam bir ekip, iyi bir kanal ve bize inanan bir
müdürle yolculuğumuza bu şekilde başladık. Bu
format içerisinde şahit olduklarıma, karşılaştığım
insanların durumuna çok üzüldüm, hayatımda
hiç görmediğim yaralar ve acılar gördüm.
Program bana şükretmeyi, çok şanslı bir insan
olduğumu, hayatta tahmin ettiğimizden çok
daha kötü şeylerin başımıza gelebileceğini,
ufak tefek sorunları büyütmememiz
gerektiğini öğretti. İyi ki de bu programı
yapmışım... Evet, belki duygusal olarak
hasarlar aldım, ama olsun bunlar
onarılabilir durumlar. Demek ki görmem
gereken ve öğrenmem gereken şeyler
varmış. Allah bizlere kaldıramayacağımız
yükler vermesin.
Güzeldi ya, yorucu ama çok güzeldi...

Gittiğiniz evlerdeki ortamları görünce ilk
izleminiz ne oluyor?
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Bazen o kadar kötü durumda evlerle
karşılaşıyoruz ki “nasıl yaşıyorlar burada”
diyebiliyoruz. Ama orayı güzelleştirince,
bambaşka bir duyguya dönüşüyor içinizdeki.
Sadece bir odayı yapıp bitirmiyoruz, elimizden
geldiğince bütün evi düzenlemeye çalışıyoruz.
Çünkü bu insanlar güzel bir yaşam alanını hak
ediyor. Benden, senden hiç kimseden bir şeyleri
eksik değil, hepimiz eşitiz. Programın sonunda,
işte şimdi benim evim gibi, senin evin gibi bir evde
yaşıyor diyebiliyoruz.
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Önce ünlülerin bir birinden şaşalı evlerine
konuk, ardından yardıma muhtaç insanların
evlerini yenileyip mutluluklarına ortak oldunuz.
İki ayrı dünya gibi görünen bu farklılığı nasıl
yorumlarsınız?
Bu durum maalesef hayatın bir gerçeği, maddi
durumu kısıtlı olan insanlarda bu gerçeğin farkında.
İstanbul boğazının kenarındaki yalıları görüyorum,
hemen onların ardındaki gecekondulara gidiyorum…
Televizyonda gösterilse de gösterilmese de iki kesim
de birbirinden haberdar. Televizyon; uzakları yakın eden
bir kitle iletişim aracı sadece, bir eğitim teknolojisi değil.
Maddi durumu kısıtlı olan çocuklarımıza; “derslerinize
çok çalışacaksınız, okuyacaksınız. Çünkü lüks yerlerde
yaşayanların çoğu okuyarak ve çalışarak o yerlere geldiler”

“Bir evin dekorasyonu o evin
sakinlerinin karakterini yansıtır”
derler. Bu inanışa katılıyor
musunuz?
Elbette yansıtır. Kendi dekore
ettiğin bir evde rafine zevklerine
göre bir dizayn oluşturursun.
Ama biz gittiğimiz evlerde
zevkten çok ihtiyacı göz önüne
alarak hareket ediyoruz. Tabii ki,
elimden geldiğimce zarif ve şık
eşyalar seçmeye çalışıyorum.
Toprak tonlarını sık kullandığım
için eleştirenler oldu, makyajımda
dahi çok kullandığım bir renktir
aslında. Ama evlerde toprak
tonu kullanmamın asıl sebebi,
her şeyde uyumlu bir görüntüyü
yakalamak, ilerde herhangi bir eşya
değişikliğinde diğerlerinin yanında
kötü durmasını engellemektir.

Evinizin olmazsa olmazları neler?
Kütüphane, çok kitap okurum
çünkü... Kedi ve köpeklerimde
benim hayatımın önemli bir
parçası.
Sizin için marka mı önemli, yoksa
kalite mi?
Kesinlikle kalite.

Evrim Akın için hayat nedir?
Hayat, hepimize sunulmuş tadını
çıkarmamız ve şükretmemiz
gereken Allah’ın bize verdiği en
güzel nimet.

Hayatta pişmanlıklarınız oldu mu?
Hayatımı gözden geçirdiğimde
ufak-tefek pişmanlıklar görüyorum.
Yanlış insanlarla arkadaşlıklar…
Hiçbiri telafi edilemeyecek
pişmanlıklar değildi, ben de o
insanları temizledim hayatımdan.
Onlara zaman harcadığım için,
sevgi verdiğim için pişmanım ama
affettim hepsini. Allah da affetsin…

Evrim Akın bir gününü nasıl
geçiriyor?
Haftanın 6 günü çalıştığım
dönemler hiçbir sosyal
aktivitem olmuyordu. Ne spor,
ne arkadaşlarla vakit geçirme.
Fırsatım oldukça yemek yapmayı,
Ailemle ve kedi-köpeklerimle vakit
geçirmeyi bir de kitap okumayı
çok severim. Tatil zamanında da
genellikle arkadaşlarımlayım.

Güzelliğinizi korumak için özel bir
çabanız var mı?
Makyajımı her gün temizlerim ve
nemlendiricilerimi kullanırım, tek
yaptığım bu… Yemek konusunda
da, akşam 18.00’dan sonra yemek
yemem ve çok sebze tüketirim.
Sanırım benim durumum genetik.

Yemek yapar mısınız? Yemeklerde
en çok neye dikkat edersiniz?
Dışarıda yemek yemekten çok
hoşlanmıyorum. Mecbur kaldığım
zamanlarda ev yemekleri yaptıkları
için esnaf lokantalarını tercih

ediyorum. Mesela çalıştığım
zamanlar kahvaltı yapamadığım
için çorba içerim. Zaten günde iki
öğün yemek yerim, bir sabah bir
de 18.00’da akşam yemeği yerim.
Genelde yemek ayırt etmem;
sebze-sulu yemek tüketirim ve
ev yemeklerini çok severim. Çok
da güzel yemek yaparım; orman
kebabı, incik, yaprak sarma gibi…

Egonuzu nasıl kontrol ediyorsunuz?
Bazen ben kimim dediğiniz oluyor
mu?
Özellikle “Bez Bebek” döneminde
egomu ilimle atlatmaya çalıştım.
Mevlana Hazretlerinin kitaplarını
çok okudum, çok araştırdım.
Şöhretin başlangıcındaydım ve
daha 24 yaşındaydım; bir hafta, bir
günde ya da dizinin birkaç bölüm
oynamasından sonra ünleniyorsun
ve market çalışanı bile telefonda
sesinden tanıyor seni. O zamanın
egosunu okuyarak, araştırarak ilimle
törpüledim.

Son olarak “Evrim Akın ile Ev Kuşu”
programını gündüz kuşağının bir
numarası seçen Çekmeköy2023
okurlarına neler söylemek
istersiniz?
Aldığımız her nefes çok değerli;
şükredin, iyi niyetli olun, kendinize
samimi olun, dua edin ve
hayallerinizin peşinden gidin. Her
şey gönlünüzce olsun…
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demeliyiz. Hayatta hiçbir şey
imkansız değildir, ağlanıp
sızlanmaktansa azmetmek bizi
daha iyi yerlere ulaştıracaktır.
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Mutlu musunuz? Evrim Akın’ı
neler mutlu eder?
Her an mutlu olamam, 4-4’lük
bir mutluluğu asla yakalayamam.
Bazen mutluyum, bazen
mutsuzum. Ama 4-3’lük bir
mutluluğu yakalayabildiğim an
tabi ki çok iyiyimdir. Gökyüzü
gibiyim yani. Bazen güneşli,
bazen yağmurlu ve bazen
karlıyım. Fırtına gibi olduğumda
olmuyor değil. Kısacası herkes
gibiyim…
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YENİ BİR KÖY KURULUYOR: REŞADİYE
1880’li yılların sonuna gelindiğinde
muhacirler geleli neredeyse
10 yıl olmuştu. Bu süre içinde
Alemdağı bölgesinde geçici
olarak iskân edilen muhacirler
olarak anılmışlardı. Bazen Laz
Köyü olarak da anıldıkları da
olmuştu. Bu yüzden köyün resmi
olmayan ilk adına Laz Köyü

denilebilir. Ancak 1889 yılına
gelindiğinde muhacirlerin araziyi
ziraate elverişli hale getirdikleri ve
bölgeyi benimsedikleri görülür.
Zaten aradan geçen 10 yıl içinde
yerleşme konusunda belirli bir
düzen de sağlanmıştı. Bu yüzden
muhacirlerin bulunduğu yerin
bir köy olarak kabul edilmesi ve
isimlendirilmesi hususlarında
girişimler oldu. Tahtta Sultan II.
Abdülhamid olduğundan
onun isminin verilmesi
gündeme geldi
ve köyün adı
Şurayı Devlet
(Danıştay)’ın 26
Şubat 1889
tarihinde
almış olduğu
bir kararla
Hamidiye
Köyü olarak
konuldu.
Köy bu
tarihte Kartal

Kazası’na bağlıydı. Ancak bu
yeni köy için padişah iradesi
çıkmadığından, isim resmiyet
kazanamadı. Ne var ki bu isimle
anılmaya da devam edildi. Şurayı Devlet kararından sonra köyün
muhtar ve imam mühürlerinin
yaptırılması hususunda da
şehremanetine yazılar yazıldı.
Bununla ilgili Hazine-i Hassa
Nezareti’ne gönderilen belgelerden
biri şöyledir:
Hazine-i Hassa-i Şâhâne Nezaret-i
Celilesine Mukaddema iş’ar-ı
âli-i nezâretpenâhîleri malum-ı
âcizî oldu. Alemdağı’nda 97
senesinde iskân edilen 35 hane
Hopa muhâcirlerinin müddet-i
muâfiyetleri hitam bulmak
cihetiyle tekâlif-i emiriye ile
mükellef tutulmaları zımnında
muhâcirin-i merkûmenin teşkil
eyledikleri karyenin isminin
hazreti hilâfetpenâhiye izafetle
tesmiyesi ve iktiza eden imam ve
muhtar mühürlerinin îtâ ettirilmesi

Kumandanlığı’ndan da gerekli
hayvanları aldıktan sonra Alemdağı
bölgesine gidecekti. Burada
yapılan gözlemlerde, Ermeni
eşkıya çetelerinin Alemdağı ve
civarı taraflarında dolaşmakta
oldukları, ancak şimdilik bir
kötülük etmiyorlarsa da bazı
olumsuzlukların sezildiği Şile
Tabur Binbaşılığı’ndan İzmit
Kumandanlığı’na bildirilmişti.
Bunlarla ilgili gözlemler için
doğruca Alemdağı civarında
Sultançiftliği’ne gidilecek, gerek
orada ve gerek Sarıgazi Türbesi
yamacında bulunan Ermeni
köyünde, Göceoğlu Agop Efendi
ve İbrahim Paşa çiftliklerinde
tahkikat yapılacaktı. Tahkikatten
elde edilecek bilgilere göre
bir rapor düzenlenecek ve
ertesi gün Üsküdar’a dönülerek
kumandanlıktan alınan hayvanlar
yerine iade ve teslim edilecekti.
Tahkikat sırasında müdahil
olunması gereken acil bir durum
olduğunda şifre ile haber verilip,
hemen destek kuvvet gelmesi
sağlanacaktı. Bu gibi belgelerde
Osmanlı Devleti yöneticilerinin
azınlıklar tarafından çıkarılan
huzursuzlukların farkında olduğu ve
bunları önlemeye yönelik tedbirler
almaya başladığı görülüyordu.
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Arif Kolay – İstanbul’un Yaşam
Pınarı: Çekmeköy isimli eserden
alınmıştır.
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şehremânet-i celilesinden
vukubulan iş’ar üzerine bi’l-istizân
makrûn-ı müsâade-i seniyye-i
cenâb-ı padişâhî buyrulduğu
vechile icrâ-yı icâbı için irade
buyrulmuş ve keyfiyet lazım
gelenlere tebliğ olunup nezaret-i
acizice bu babda cereyan eden
muamele bundan ibaret bulunmuş
olmağın.
1909 yılınada Sultan II. Abdülhamid
tahttan indirilip yerine Mehmed
Reşad geçti. Bu dönemde de
muhacirlerin meskûn oldukları
yerin resmen köy statüsüne
kavuşması için çalışmalara devam
edildi. Aşağı ve yukarı olarak iki ayrı
mahalle halinde bulunan köyün iki
farklı köy olarak kabul edilmesi ve
buna göre yeni isimler verilmesi
de talepler arasındaydı. Ancak
iki ayrı köy olarak ayrılması talebi
uygun görülmedi. Neticede uzun
süren çalışmalar sonuç verdi ve
köyün adı 30 Aralık 1911 tarihinde
yeni padişahın ismine izafeten
Reşadiye oldu. Bölge halkı savaşlar
ve bunun sonucunda ortaya
çıkan göç hadiselerinin getirdiği
sıkıntıların yanında doğal afetlerle
de uğraşmak zorunda kaldı. 1894
yılında İstanbul ve çevresinde
büyük bir deprem olmuş, ilk şok
çok geniş bir sahada hissedilmiş,
İstanbul ve Adalar ile birlikte İzmit,
Sapanca ve Yalova’ya kadar olan
bölgede büyük tahribat meydana
gelmişti. Depremde çok sayıda
bina yıkılmış ve sarsıntılardan
etkilenmeyen hemen hiçbir bina
kalmamıştı. Devletin peş peşe
savaşlara girdiği ve toprak kaybettiği

bu yıllarda, Osmanlı
vatandaşı olan
gayrimüslim
unsurlardan özellikle
Ermeniler ve Rumlar
da ayaklanmalara
başlayarak bölgenin
asayiş ve güvenliğini
tehdit eder hale
gelmişlerdi. Bu
tarihlerde Ermeni ve
Rum azınlıkların bu
ihanetlerine karşılık
bir güvenlik bölgesi
oluşturulması
düşüncesiyle
Müslüman- Türk
muhacirlerden olan
Hopa muhacirleri
bu bölgeye
yerleştirilmişti. Zaten arşiv
belgelerinden de azınlıkların
bu faaliyetlerine karşı Osmanlı
Devleti idarecileri ve güvenlik
güçleri tarafından çeşitli tedbirlerin
alınmaya başladığı anlaşılmaktaydı.
Mesela 25 Ekim 1895 tarihli
bir belgede, Çekmeköy ve
Alemdağı civarındaki Ermeni
eşkıyasının faaliyetleri hakkında
yapılacak tahkikatla ilgili geniş
bir rapor tanzim edilmişti. Buna
göre Kâimmakâm Şükrü Bey’in
refakatinde bir yaver, bir taktikçi
ve hayvansız olarak 10 süvari
askerden oluşan bir ekip teşkil
edilmişti. Yapılan plana göre, ekip
önce küçük bir vapurla Üsküdar’a
geçip, Üsküdar
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685 KERE
MAŞALLAH

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Bİ

68

Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü tarafından yaz başında kayıtları
başlatılan sünnet çalışmalarında sona gelindi.
Kayıt yaptıran 685 çocuğun sünnet ameliyatları,
anlaşmalı bir hastanede uzman doktorlar
tarafından yapıldı.

Ailelerle hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Poyraz,
sünnet olan çocukları çeşitli hediyelerle uğurladı.
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AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Çekmeköy Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirdiği
toplu sünnetlerde bu yıl 685 çocuk sünnet
olarak delikanlılığa ilk adımlarını attılar. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü tarafından yaz başında kayıtları
başlatılan sünnet çalışmalarında sünnet olan
35 çocuk ve ailelerini belediye binasında misafir
etti.
Heyecan ve endişeyi bir arada yaşayan çocuklar
hastanede belediye ekipleri tarafından hediyelerle
karşılandı.
Ailelere hitaben konuşan Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz şöyle dedi: “ Bu yıl
ülkemizde yaşanan hainlikler ve terör olayları
sebebiyle eğlence tertip etmedik. İstedik ki
bugün burada sizlerle hasbihal edelim. İnşallah
önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz şölende bu
yıl sünnet olan çocuklarımızı da orada ağırlarız.
Toplamda 685 çocuğumuzu sünnet ettirdik.
İnşallah bu gençlerimizi vatana millete hayırlı
evlatlar olurlar. Sizler de nasıl bugün sünnetlerini
gördüyseniz aynı şekilde okullarını bitirdiklerini ve
düğünlerini de görürsünüz.”
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20. yüzyılın başında kurduğunuz
zulüm dünyası başınıza yıkılmak
üzere.
Cetvelle çizip “sizin sınırlarınız
bundan sonra burası” dediğiniz,
kurtlar sofrasında sömürmek üzere
bölüştüğünüz ülkeler patlamaya
hazır bomba gibi.
İçten içe dolan halkların gazını
almak adına “Arap Baharı”nı icat
ettiniz. 100 yıl önce kurduğunuz
düzeni “demokrasi” kılıfıyla devam
ettireceğinizi sandınız. Sandıklardan
ezilmişlerin sesi yükselince yine
de ses etmediniz. Çünkü seçilmiş
iktidarların sizin sömürü düzeninizi
sürdüreceğini hesap ettiniz. Bu
hesabınız tutmayınca, seçilmişler
sizin değil halkın sesine kulak
verince, darbelere yeşil ışık yaktınız.
Mısır’da halkının üzerine kurşun
yağdıran Sisi’yi baş tacı ettiniz.
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Ezilmişlerin sesini kurşun, tank, top
sesiyle kısabileceğinizi sandınız.
Çünkü çevirdiğiniz her türlü
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numaranın kabul gördüğünü
düşünüyordunuz.
Oysa bunca istihbarat elemanınıza,
saha ajanlarınıza, teknolojik
üstünlüğünüze, ezici gücünüze,
zalim uygulamanıza, korkutma
gücünüze rağmen, size “one
minute” çeken, “dünya 5’ten
büyüktür” diyen birinin fitili
ateşlediğini fark edemediniz.
Erdoğan “adil olun”, “zalimlik
yapmayın”, “kazancınızı dünyayla
paylaşın”, “fakir-fukarayı gözetin”,
“ezilmişlerin elinden tutun” dedikçe
bu taleplerin gelip geçici olduğunu
sandınız. Oysa 100 yıldır kaynayan
kazan patlamak üzereydi.
Erdoğan’ın fitilini ateşlediği bu
isyan artık durdurulamaz noktada.
Artık kimse sizin zulmünüze
sessiz kalmıyor. Örnek mi? 2014
yılına dönün. Birleşmiş Milletler
toplantısında konuşan dönemin
Arjantin Devlet Başkanı Cristina
Fernandez de Kirchner’e kulak
verin.

“Esed rejimini terörist olarak
değerlendirip ona karşı olanları
devrimci oldukları gerekçesiyle
desteklediniz. Şimdi dün devrimci
dediklerinize karşı savaş açmış
durumdasınız. İsrail’in Gazze
saldırısında bir kıyım ve yıkım
yaşandı. Oysa siz bunu görmek
yerine sadece Gazze’den İsrail’e
atılan ve hiç bir etki yapmayan
roketleri gördünüz. Bugün burada
IŞİD’e karşı BM kararı çıkarmak
üzere toplandık. Oysa IŞİD’ın bazı
BM Güvenlik Konseyi’ne üye bazı
devletlerin gözetiminde kurulup
beslendiğini herkes görüyor. Büyük
güçler çok kolay dost ve düşman
kavramını değiştiriyor. Teröristler
dost oluyor dostlar ise terörist.
Ortadoğu’da bir terörizm canavarı
yarattınız. Ve bu canavar artık
kontrolünüzden çıktı.”
Arjantin Devlet Başkanı’nın bu
sözleri yenilir yutulur değildi
elbette. Bir devlet başkanını kapalı
kapılar ardında tehdit ettiniz.

Öyle ki Kirchner “öldürülürsem
sorumlusunu Kuzey’de arayın
(ABD)” demek zorunda kaldı.
Bir sonraki dönem de başkan
seçilemedi zaten.
Bu Latin Amerika’nın isyanıydı.
Oysa sizin önce bataklığa
çevirip sonrasında bataklık diye
tanımladığınız Ortadoğu’da da
Erdoğan’ın ateşlediği fitil etkisini
gösteriyordu. Erbil Hacı Cemal
Camii’nde Cuma hutbesinde
konuşan Seyyid Ahmed Pencweni
cami cemaatinin karşısına geçip
size şöyle sesleniyordu;
“Müslümanlar Osmanlı devleti
ve hilafetinden sonra sahipsiz
kaldı. Bizi bir arada tutan ve güçlü
kılan Müslümanların imamıydı.
Düşmanlar dört bir koldan
üzerimize saldırınca ve Osmanlı
hilafetini ortadan kaldırınca sahipsiz
kaldık. Darmadağınık hale geldik.

Yeryüzünde başıboş bir halde
dolaşıyoruz. Kanımız sudan ucuz
hale geldi. Toprağımız sömürüldü.
ABD ve AB tüm servetimize
el koydu. Doğu Batı Devletleri
Türkiye’ye karşı birleşti. Allaha
yemin ederim eğer kaderimiz
bunların eline kalırsa koyun sürüsü
gibi keserler başımızı”
Sizi tanıyorlar, biliyorlar. Neler
yapabileceğinizi kestiriyorlar ama
100 yıllık suskunluklarını bozdular.
Zulmünüze sessiz kalmıyorlar artık.
Ortadoğu Latin Amerika böyle
iken Asya’da da durum farklı değil.
Bakın Filipinler’e. Bir “one minute”
de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterde çekti size. Uyuşturucu
baronlarının arkasına geçip perişan
hale getirdiğiniz ülkesini, halkını
savunmak için, polisin uyuşturucu
tacirlerini öldürebileceğini
söyleyen Duterde’ye “insan hakları”,

“demokrasi” dersi vermeye kalktınız.
“Aptallar” cevabıyla karşılaştınız.
“Uyuşturucu yüzünden hayatını
kaybeden masum insanların
sayısına bakın” dediğinde yüzünüz
bile kızarmadı.
Bununla da yetinmedi. “BM’den
ayrılırım” dedi. Hatta Çin ve Afrika
ülkelerine “gelin BM’ye alternatif bir
örgüt kuralım” dedi.
Kısaca artık “demokrasi”
çağrınızı da, o afili “insan hakları”
martavallarınızı da kimse yemiyor.
İflas ettiniz, iflas.

Murat ÇİÇEK
24 TV
Genel Yayın
Yönetmeni

İSİ

I

Z
YA

Z
Dİ

RMA ODA
U
S
OT
I
Bir

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

EYLÜL 2016

odadan içeri
girdiğinizde dikkatinizi çeken
ilk şey ne olur? Tabii ki duvar rengi,
mobilyalar ve dekoratif eşyalar. Kişinin
kendi zevkine göre tasarlayabileceği huzurla
oturabileceği, kaliteli vakit geçirdiği evin en
merkezi yeri hiç kuşkusuz oturma odasıdır. Evinizde
en çok vakit geçirdiğiniz bu alanı ideal bütçeye
uygun seçimlerle eğlenceli hale getirebilir,
huzur kokan ortamlar oluşturabilirsiniz. Nasıl
mı? Oturma odanız küçük olabilir dert
etmeyin; dekorasyonla ilgili vereceğimiz
fikirlerle keyifli ve ferah bir odaya
dönüştürmek sizin
elinizde.
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geniş ve kullanışlı olduğu izlenimi
yaratmaya katkıda bulunacaktır.

Oturma odasının duvarları açık
renk olmalıdır. Zira açık renk
boya odanızı ferah ve büyük
gösterecektir. Tavan rengine
gelince koyu renk tercih etmek
isteyenler olacaktır içimizde
lakin açık renk tavan rengi odayı
olduğundan daha yüksek ve
geniş gösterme sebebi, basit bir
göz yanılmasıdır. Beyaz dışında
başka renk kullanamayacak mıyız
diyenleri duyar gibiyiz. Elbette iki
renk seçeneğimiz daha var, mavi
ve yeşilin açık tonlarıyla birleşen
nötr renkler de küçük oturma
odalarında kullanışlı seçimler
olmakla birlikte odanın daha

Zemin Kaplamaları
Kaplama zeminlerde koyu renkler
oturma odasının daha geniş
görünmesine yardımcı olmayacak,
aksine koyu renk zeminler
duvarlarla birleştikleri noktaları
keskin çizgilerle ayıracağı için
oturma odanızın olduğundan daha
küçük hatta kasvetli görünmesine
neden olacaktır. Açık renk ise
kaplama zeminlerde doğal olarak
odada aydınlık bir his uyandıracak,
gözün keskin kenarlara
odaklanmasını engelleyecektir.
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Eğer küçük oturma odasına
sahipsiniz bu odayı geniş ve ferah
göstermek için tabii ki açık renk ve
yalın hatlara sahip ayaklı mobilyalar
seçmelisiniz. Çünkü açık renk
mobilyalar görüntü olarak daha
az yer kaplar görünümündedir.
Seçeceğiniz mobilyanın ebatları
da çok önemlidir. Küçük ebatlarda
mobilyalar seçmek, oda içerisindeki
yer işgalini azaltmak adına saklama
ünitesi, kitaplık, raf, televizyon ve
aydınlatma gibi eşyaları ise duvara
monte edilebilen özellikte olanları
tercihetmeniz yararlı olacaktır.

Renk Seçimi Niçin
Önemlidir?
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Mobilya Seçimine Dikkat!
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Tekstil Ürünleri
Seçimi
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Küçük bir oturma
odanız var ve amaç
başından beri odayı
geniş ve büyük
göstermek. Tekstil
tarzı ürün seçimlerinde
izleyeceğimiz yol ağır ve
çok desenli kumaş tercihleri
yerine örneğin; açık renklerde hafif
ve şeffaf kumaşlar seçmek oturma
odasının perde modeli için biraz
daha geniş ve ferah görünmesini
sağlayacaktır. Perde dışında dikkat
edilmesi gereken diğer bir detay da
koltuk döşemesi, kilim, halı, kırlent,
örtü gibi kullandığımız eşyaların
oturma odasını daha geniş
gösteren ürünler tercih edilmelidir.
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Oturma Odasında Ayna
Detayı
Odalarda geniş görünüm
kazanmak için kullanılan en etkili
yöntemlerden biri; odanızın
dekorunu tamamlayabilecek tarzda
bir büyük boy ayna kullanmaktır.
Oturma odanızı olduğundan daha
heybetli ve geniş gösterecektir.
Aynanın nerede olması gerektiğine
karar verirken dikkat etmeniz
gereken husus açık duvar rengini
ve ışığı en iyi şekilde yansıtacak
açıyı bulmak ve ona göre
konumlandırmak olacaktır. Bunun
için deneme yanılma yöntemiyle
odanın farklı noktalarında, aynayı

tasarımlarla bir sonra ki
sayımızda...

KENDİN YAP
EĞLENCELİ
VAZOLAR

değişik açılarda tutarak uygun
konumu tespit edebilirsiniz.

Son Adım Aydınlatma
Artık birçok evde aydınlatma
ihtiyaçtan öte dekoratif unsurlardan
biri olmaya başladı. Şık bir avize,
aplikler ve abajurlarla oturma
odası dekorasyonunuza farklı
bir hava katarak nezih ortamlar
oluşturabilirsiniz. Böyle bir tercihin
hem dinlendirici, hem huzur
verici ortam olmasında size kattığı
enerji vazgeçilmez olacaktır.
Aydınlatmanın etkili olmasının bir
diğer unsuru da pencere sayısı
ve boyutlarıdır. Aydınlatmayla
oluşturacağınız dekorasyonda
çok ışık alan bir odaya sahipseniz
çok fazla aydınlatma kullanmak
göz yormaktan başka bir işe
yaramayacaktır.
Mutfak konsepti,
sıra dışı bilgiler ve özgün

MALZEMELER: Renkli
Balonlar, isteğe göre iki veya
tek renkte de kullanabilirsiniz.
Makas ve kullanmadığınız bardak ya
da kavanozlar, bardakların hepsinin
eşit boyutlarda olması gerekmiyor
daha büyük balon ve bardaklarla da
vazo yapılabilir.
YAPILIŞI: Makasla balonun uç
kısmını kesin ve balonu bardağa
geçirin, içine çiçek koyarak
dekorasyona bambaşka bir hava
katabilirsiniz ;)
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ilim insanlarına
göre, 100 yıl
sonra dünyamızda
karşılaşacağımız
manzara; bilim kurgu
filmlerindekileri
aratmayacak
nitelikte olacak.
Araçlar uçacak,
insanlar
ışınlanacak,
gökdelenlerin
yerini daha
uzun olan
süpergökdelenler
alacak ve su altında
devasa balon şehirler
olacak…

Çekmeköy2023
sokağa sordu; sizce
100 Yıl sonra Dünya nasıl
olacak?
Rabia Akyüz
16 Yaşında

Fatma Top
46 Yaşında
Teknoloji çağındayız. Zaman ne gösterir bilemiyorum bunun
şu anda öngörüsünü yapamıyorum. Her şey çok hızlı ilerliyor,
gelişiyor ve değişiyor. Avantajları olacak belki bu ilerlemenin
ama dezavantajları da çok olacaktır. Hastalıklar çoğalacak,
insanlarla iletişim azalacak belki de buna benzer şeylere şahit
olacak yüz yıl sonra yaşayacak olanlar.
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Ben insanları dünyaya yayılmış bir virüs olarak görüyorum
ve bu virüslerin gün geçtikçe dünya’ya daha çok zarar
verdiğini düşünüyorum. Bunun sonucunda da insanların
bu şekilde dünyayı yok edeceklerine inanıyorum. Yani 100
yıl sonrasında dünya diye bir kavram kalmayacak.
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Güllihan Özdemir
38 Yaşında
Teknolojide geldiğimiz nokta belli ama yüzyıl sonrasında
ne olur bilemiyorum. İyi şeyler diliyorum. İyi şeylerin
olması için dua ediyorum çünkü insanların her şeyde
hazıra konduğu diyalogların tamamen bittiği bir asra
doğru ilerliyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.

Metin İyli
28 Yaşında
Dünyayı yüz yıl sonra her konuda çok gelişmiş
ve özellikle teknoloji olarak çağ atlamış konumda görüyorum.

Uğur Körl
20 Yaşında
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Yüz Yıl sonra bence herkes birbiriyle kötü olacak
ciddi boyutta anlaşmazlıklar çıkacak ve bu sıkıntılar
Türkiye’yi de çok etkileyecek diye düşünüyorum.
İnşallah hakkımızda hayırlısı olur da Türkiye bu
kaosun içinde yer almaz.
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Kafi Bektaş
53 Yaşında
Hiç iyi görmüyorum. Şimdiki neslin bile ellerinden
telefon düşmüyor. Tutturmuşlar bir sosyal medya
sürekli ya bilgisayarda ya telefonda ya da tabletlerde
vakit geçiriyorlar. Onların bitkisel hayatta olduğunu
düşünüyorum. Yüzyıl sonra teknoloji gelişmeye
devam ettikçe insanların şimdiki hallerinden farksız
hatta robotlaşan bir neslin izlenimlerini taşıyacağını
düşünüyorum.

Seda Demir
30 Yaşında

100 Yıl sonra dünyayı uzay çağında görmek isterdim
ama yaşanan iç savaşlardan dolayı sanırım dibe
vurmuş göreceğim. Çocuklarım açısından bu duruma
çok üzülüyorum. İç savaşlar bitsin artık sulh ilan
edilsin.

Levent Süt
34 Yaşında
100 Yıl sonra dünyanın hali muhtemelen teknolojik
olarak ileri boyutlara gitmiş olacaktır. İnsanlar artık
bir yerden bir yere çok kolay ışınlanabilecektir.
Araçlar boyut değiştirecektir diye düşünüyorum.

Bülent Demir
35 Yaşında

Renan Aloğlu
31 Yaşında
Birçok doğal kaynaklar yetersiz geldiğinden tükeneceği
için bizden sonraki nesli kurak ve kıtlığın beklediğini
düşünüyorum ve 100 yıl sonrasında bunlara maruz
kalınacağını hayal ediyorum.
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Şahsi düşüncem. Hayat şartları böyle giderse insanların
doğaya karşı verdiği zarar ve tüketimin üretimin
önüne geçmesinden dolayı yüz yıl sonra dünyada
kıtlık baş göstererek ciddi bir iç savaş doğuracağını
düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun.
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ÜCRETSİZ DİŞ TEDAVİSİ
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Çekmeköy Belediyesi ile
Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi’nin birlikte düzenlediği
çalışmada, başvuruda bulunan
engellilerin ağız bakım ve diş
tedavileri ücretsiz yapıldı.

Ç

ekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
kapsamında hizmet veren Belediye Engelliler Masası
yeni çalışmasında Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
ile iş birliği yaptı. Proje kapsamında başvuruda bulunan
engellilerin ağız bakımı ve diş tedavileri ücretsiz olarak
yapıldı. Dolgu, beyazlatma, diş çekimi gibi işlemler aynı
gün içerisinde yapılırken, tespit edilen genel anestezi
tedavileri devam edecek.
Tedavi süresince hastaneye ulaşım, Çekmeköy
Belediyesi’nin engelsiz taksileriyle yapılacak.

Bİ

ZD

EN

HA

BE

RL

ER

Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz
ve İstanbul Anadolu
Yakası Belediye
Başkanları darbeye
karşı duran Gazi
Meclis’i ziyaret etti.
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Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş
olsun dileklerini ileten belediye başkanları;
15 Temmuz gecesi demokrasi ve milletin
iradesine darbe teşebbüsünde ağır hasar
alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de
gezdi.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve İstanbul Anadolu Yakası
Belediye Başkanları Ankara’da Türkiye
Büyük Millet Meclis Başkanı İsmail
Kahraman, Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Gazi
Meclis’i ziyaret etti.
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TÜRKİYE ‘KARA ŞAHİN’ ÜRETECEK

T

ürkiye’de yerli olarak
üretilecek ‘Kara Şahin’
helikopterler 10 yıl içinde
6 farklı kullanıcıya teslim
edilecek. 3,5 milyar dolarlık proje
ile ilk etapta 109 adet üretilecek
proje tamamlandığında, yerli
helikopterler Türkiye’nin askeri
alanda gücüne güç katacak.
5 milyar doları aşan üretim
gücü ve 1,65 milyar dolara yakın
ihracat kapasitesine ulaşan Türk
savunma sanayi, silahlı kuvvetler
için geliştirdiği yerli projelerle
büyümesini sürdürecek. Maksat
Helikopteri Programı ile ülkemizin

genel maksat helikopter ihtiyacı
karşılanmış olacak, Türk endüstrisi,
askeri ve sivil alanlarda yurt içi
ihtiyaçlarının karşılanmasında

önemli rol alacak. İlk motorlar 27
ay sonra teslim edilecek

DERİ ALTINA DEVRE
YERLEŞTİRDİLER!
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İnsan derisinin altına
yerleştirilebilen, bugüne dek
geliştirilmiş en başarılı devre ile
tanışın! Günümüzün giyilebilir
teknoloji ürünleri her ne kadar
gelişiyor olsalar da, boyutları yine
de büyük sayılır ve bağlı olmaları
gereken cihazlar sebebiyle
kullanımları sınırlı. Yılan benzeri
şekli ile yeni platform. 3 gigahertz
ile 300 gigahertz aralığındaki
frekansları desteklemekte. Bu aralık
da, 5G standardının içerisinde
bulunmakta. Cep telefonları için 5G
daha yüksek hızlar ve daha geniş
kapsama alanı anlamına gelirken,
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mühendislerin söylediklerine
göre deri elektronikleri için bunun
anlamı, hastanın evinden çıkmadan
sağlık verilerini doktora iletebilmesi.
Bilimsel Araştırma Bölümü) de

Ma’nın araştırmasını desteklemekte
ve Ma’nın giyilebilir alanındaki
buluşlarının, gelecekte pilotlara
yardımcı olabileceğini düşünüyor.

RİZELİ GENCİN BÜYÜK BAŞARISI
Özel sektör çay fabrikalarının
çay üreticisini mağdur etmesine
kızan genç, geliştirdiği makine
ile devasa fabrikaları bir kutuya
sığdırmayı başardı. Rize’nin Çayeli
ilçesinde yaşayan Mustafa Türker
(25) isimli Makine Bölümü Ön
Lisans mezunu genç geliştirdiği
icadı ile mucitlere parmak ısırtıyor.
Türker, yaş çay alımlarının yoğun
olduğu dönemlerde, özel sektör
işletmelerinin topladığı çayı
satmakta güçlük çeken üreticileri,
çay fiyatını düşürerek mağdur
etmesine kızarak bir çözüm aradı.
Türker, üzerinde üç yıl çalıştığı
projesi ile çayını satmakta güçlük
çeken üreticilerin topladığı çayı

kendi
imkânları
ile kuru çaya dönüştüren bir
makine geliştirdi. Rizeli genç
geliştirdiği kutu büyüklüğünde
makinenin içerisine adeta
devasa bir çay fabrikası sığdırdı.
Türker, geliştirdiği makine ile

günde 100 kilo yaş çayla 23 kilo
kuru çay üretebiliyor. Makine,
yüzlerce çalışanı bulunan ve
kapladığı devasa alan ile kuru çay
üreten fabrikalarla aynı işlemleri
yapabiliyor.

YENİ BİR RENK BULUNDU!
YENİ BİR RENK BULUNDU!
Bu renk, bir kimyagerin
laboratuvarda “manganez oksit” ile
diğer kimyasalları karıştırıp 1200
dereceye kadar ısıtması sırasında
ortaya çıktı
Harvard Sanat Müzesi’nde 1900’lü
yılların başından bu yana toplanan
2 bin 500 çeşit pigment (renk)
tüpler içerisinde saklanıyor ve bu
koleksiyon dünyada var olan bütün
renkler (ve tonları) olarak kabul
ediliyordu. Bu renklerin ne kadar
detaylı olduğunu anlatmak için bir
örnek vereyim: Koyudan açığa her
türlü tonu bulunan sarı renginden
bir tanesi, kolay kolay renkleri
karıştırarak elde edilebilecek türden
değil. Rengin adı: “Hint sarısı.”
Pigmentin elde edildiği kaynak ise
çok ilginç: Sadece mango ağacı
yaprağı yiyen inek idrarı!

Mavi ile Mor arasında
Şimdi bu koleksiyona yeni bir renk
daha eklendi. Bu renk, Oregon
Üniversitesi’nde bir kimyagerin
laboratuvarda “manganez oksit” ile
diğer kimyasalları karıştırıp 1200
dereceye kadar ısıtması sırasında
ortaya çıktı. Renk mavi ile mor
arasında, son derece parlak ve

dikkat çekici bir tonda. Adı ise:
“YlnMn blue!”
Bu renk aslında 2009 yılında
bulunmuş, büyük uğraşlar
sonucunda yeni bir renk olduğu
kabul edilerek 2015’te Journal of
the American Chemical Society
Dergisi’nde yayımlanmış ve nihayet
geçen hafta “boya” olarak piyasaya
sürülmüş.

çalıştık. İlk etapta görme
engellilerin kandırılmaması,
rencide edilmemesi için güvenilir
bir ağ ile gönüllü kişilerden cep
telefonu aracılığıyla bir yardım ağı
oluşturmayı planladık. Yani internet
üzerinden anında yardım. Mesela
engelli vatandaşımız mağazaları
geziyor ama fiyatı görmüyor, biz
de burada cep telefonu aracılığıyla

anında açıp yardım alabilmesini
sağladık. İlk başta marketlerdeki
fiyatların okunmasıyla ilgili bir proje
yaptık. Sayar, projeyi sesli kitap ve
sesli gazete alanına da yaymayı
planladıklarını, gönüllülerce okunan
kitapların geliştirilen sisteme
yükleneceğini ve görme engellilerin
istedikleri zaman cep telefonunda
kitabı dinleyebileceğini kaydetti.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünce yürütülen
projede, görme engelli vatandaşlar,
cep telefonundan ulaştığı gönüllü
insanların desteğiyle alışveriş yapıp
sokaklarda gezebilecekler. KOÜ
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim
Üyesi ve proje danışmanı Doç. Dr.
Ahmet Sayar’ın yaptığı açıklamada
‘’ Görme engelliler akıllı cep
telefonları üzerinden gerçek
zamanlı görüntü-ses aktarımı’’
Projesi’nin (Cepgöz) TÜBİTAK
tarafından desteklendiğini belirtti.
Gören göz mantığını uygulamaya
çalıştık
Proje sayesinde engelli
vatandaşların internet üzerinden
anında yardım alabileceğini
vurgulayan Sayar, şunları kaydetti:
“Gözleri göremeyenler için
gören göz mantığını uygulamaya
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GÖRME ENGELLİLER CEPGÖZ
İLE ‘GÖRECEK’
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LAFLA PEYNİR GEMİSİ
YÜRÜMEZ
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Rivayete göre bir zamanlar İstanbul'
da, Edirneli Aksi Yusuf adında bir
peynir tüccarı var imiş. Madrabaz
ve cimri birisi olup Trakya'dan
getirttiği peynirleri İstanbul'da
satar, artanını da deniz yoluyla
İzmir'e gönderirmiş. İzmir'de
peynir fiyatları yükseldikçe elinde
ne kadar mal varsa gemilere
yükletir ama navlunu peşin vermek
istemeyerek, kaptanları yalanlarıyla
oyalar durur, "Hele peynirler
sağ salim varsın, istediğin parayı
fazlasıyla veririm," diye vaatlerde
bulunurmuş. Birkaç kez aldanan
tüccar gemi kaptanlarından
birisi, yine İzmir'e doğru yola
çıkmak üzere iken diklenmiş:
-Efendi tayfalarıma para
ödeyeceğim. Geminin kalkması
için masarifim var. Navlunu peşin
ödemezsen Sarayburnu'nu bile
dönmem. Aksi Yusuf her zamanki
gibi: Hele peynirler salimen varsın...
Söylenmeye başlar başlamaz.
Gemici; ‘Efendi, lafla peynir gemisi
yürümez. Buna kömür lazım, yağ
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lazım.’

ihtiyarın biri gelip, ah evlat!
Atı alan Üsküdar’ı geçti.
O Köroğlu, atın gerçek
sahibi olduğunu söyler.

Aksi Yusuf
parayı ödemiş
ama o gün
akşama
kadar da
şu bir tek
cümleyi
sayıklayıp
durmuş. ‘Lafla
peynir gemisi
yürümez. Deyim
günümüze kadar
ulaşmış.’

Bir gün Nasrettin Hoca
pazara giderken çocuklar
etrafını sarmışlar. Hepsi birer
düdük ısmarlamış, ama para
veren olmamış.

ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ

Hoca çocukların tümüne olumlu
cevap vermiş:

Zamanında Bolu beyine başkaldıran
Köroğlu'nun dillerde olan yağız
atı çalınır. Bütün civarı arar- tarar
ancak bir türlü bulamaz yağız atını.
Biri akıl verir “bir de İstanbul'daki
pazarları dolaş” diye. İstanbul’ da
pazarları dolaşırken nihayet atına
rastlar. Pazar sahibine “şu ata bir
bineyim hele” deyince pazarcı,
“buyur” der. Sahibinin kokusunu
alan at şahlanıp, dörtnala oradan
uzaklaşır. Dövünen pazarcıya

PARAYI VEREN
DÜDÜĞÜ
ÇALAR

“Peki, olur...”
Çocuklardan yalnız biri, elinde
para olduğu halde, Hoca'ya şunları
söylemiş:
“Şu parayla bana bir düdük getirir
misin?”
Hoca akşama doğru pazardan
dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar
hemen

Ötekileri bağırmaya başlamışlar:
“Ya bizim düdükler nerede?”
Hoca'nın cevabı kısa ve anlamlıdır:
“Parayı veren düdüğü çalar.”

KEL BAŞA ŞİMŞİR TARAK
Şimşir sözcüğü, kılıç anlamına
gelir. Deyimde kullanılan şimşir
sözünün aslı çok sert ve dayanıklı
olduğundan, tarak, cetvel vb.
yapımında kullanılan 'şimşir'
ağacından gelmektedir. Zengin
bir aile, kızlarının düğün hazırlığı
öncesi oğlan evine, adet olduğu
üzere bohçalarla hediyeler
gönderir. Kayınvalide, iki görümce
ve eltilere de yaş ve aile içindeki
konumlarına göre altın, gümüş
kaplamalı, fildişi ve şimşir taraklar
gönderilir. Ancak küçük elti ağır
ve ateşli bir hastalık geçirdiğinden
saçları dökülmüştür. Bu durum gizli
tutulduğundan kimsenin haberi de
yoktur.
Kendisine hediye olarak şimşir
tarak verilmesi küçük eltinin canını
çok sıkmıştır. Kelliğini unutup,
armağanları getiren kadına sızlanır:
"Herkese altın, gümüş tarak, bana
da şimşir öyle mi?” der. Yeni gelin
“daha bu eve adımı atmadan
benimle uğraşmaya başladı..."
der. Oğlan anası da üzüntü ve
kızgınlıkla: “ kel başa, şimşir tarak
çok bile" deyiverir. Bundan böyle
yoksul, ya da durumu kötü bir
kişinin, vaziyetine uymayan, pahalı
ve gereksiz şeyler almaya kalkması
gibi durumlarda kullanılır.

ADAM OL BABAN GİBİ, EŞEK
OLMA
Vaktiyle Eğitim Bakanlığı da yapmış
olan tarihçi Abdurrahman Şeref
Bey, Galatasaray Lisesi’nde müdür
iken, bir gün Sultan Abdülhamid’
in hizmetkârlarından bir paşanın
oğluna kızar. Öğrencilerin arasında
çocuğa;

Paşa;
Geçen gün okulda oğluma; adam
ol, baban gibi eşek olma diye
bağırmışsınız der.
Bunun üzerine Abdurrahman Bey;
Doğru, çocuğunuzu payladım.
Çalışmıyordu. Sizi örnek göstererek
“adam ol baban gibi! Eşek olma!”
Diye söyledim der
Bu cevap üzerine paşa, hem özür
diler, hem de teşekkür eder ve
oradan ayrılır.

PÜF NOKTASI
Vaktiyle çanak çömlek ve testi imal
edilen kasabalardan birinde, uzun
yıllar bu meslekte çalışan bir çırak,
kalfa olup artık kendi başına bir
dükkân açmayı arzu eder olmuş.
Ne yazık ki her defasında ustası
ona:

- Sen, demiş, daha bu işin püf
noktasını bilmiyorsun, biraz daha
emek vermen gerekir. Ustanın bu
sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan
kalfa, artık dayanamaz ve gidip
bir dükkân açar. Açar açmasına da
yeni dükkânda güzel güzel yaptığı
testiler, küpler, vazolar, sürahiler
onca titizliğe ve emeğe rağmen
orasından burasından yarılmaya,
yer yer çatlamaya başlar. Kalfa
bir türlü bu çatlamaların önüne
geçemez. Nihayet ustasına gider ve
durumu anlatır. Usta,
- Sana demedim mi evladım;
sen bu işin püf noktasını henüz
öğrenmedin.
Bu sanatın bir püf noktası vardır.
Usta bunun üzerine tezgâha bir
miktar çamur koyar ve ;
- Haydi, der, geç bakalım tezgâhın
başına da bir testi çıkar. Bende sana
püf noktasını göstereyim.
Eski çırak ayağıyla merdaneyi
döndürüp çamura şekil vermeye
başladığında usta önünde dönen
çanağa arada sırada "püf" diye
üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak
olan bazı küçük hava kabarcıklarını
patlatıp giderir. Böylece çırak da bu
sanatın “püf noktasını” öğrenmiş
olur. Her sanatın incelik gerektiren
nazik kısmına da o günden sonra
püf noktası denilmeye başlanır.
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Nasrettin Hoca, cebinden bir
düdük çıkarıp kendisine para veren
çocuğa uzatmış.

Adam ol baban gibi eşek olma! Der.
Çocuk bunu babasına anlatır
Babası: Vay, demek ben bugüne
bugün padişahımın mahiyetinde
bir paşa olayım da, bana eşek
desin. Bunu ona soracağım der.
Ertesi gün okula gidip hocayı
bularak; Beyefendi, sizin bana
eşek demeye ne hakkınız var?
Ben, padişahın mahiyetinde
paşayım deyince… Abdurrahman
Şeref Bey; Ne münasebet ben
sizi tanımıyorum. Ne zaman eşek
dedim, diye sorar

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Hoca'nın etrafını sararak
düdüklerini istemişler.

83

ER

L
ER

B

Bİ

ZD

EN

HA

NÖBETİN SON GÜNÜNDE
GÖZYAŞLARI SEL OLDU

1

5 Temmuz’da yaşanan hain
darbe girişiminin ardından
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla
meydanlara dökülen binlerce
insan yirmi altı gün boyunca
meydanları doldurdu. Yirmi
altı gün içinde Taşdelen
Meydanı ve Şahinbey
Emniyet Müdürlüğü’nün
önünde nöbetlerine
devam eden 7’den 70’e
binlerce Çekmeköylü kutsal
nöbetlerin son gününde
meydanları ilk günkü aşkla
doldurdu.
15 Temmuz’dan itibaren
süre gelen nöbetlerde
milletvekilleri, siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum
kuruluşları, birbirinden ünlü
sanatçılar Çekmeköylüler ile
buluşup hain terör saldırılarına
tepkisini ortaya koydu. Nöbetlerin
son gününde Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Başkan Yardımcıları Şenol Çetin,
Şahmettin Yüksel, Fatih Sırmacı, Latif Coşar ve Şehit
Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin
Halisdemir, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin
Kızıldaş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap
Yağmur, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Kemal Yüce,
Vatan Partisi adına İbrahim Coşkun, sanatçılar Alişan,
Ahmet Şafak, Saleh Sabr, Hamdi Alkan, Abdullah Beyhan,
Zeo Jaweed, Berdan Mardini ve Bekir Köse binlerce
Çekmeköylü ile buluştu.
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Nöbetlerin son gününde Taşdelen Meydanı’nda
Çekmeköylüler ile buluşan darbe girişimi sırasında
Ankara’da hain bir generali aldığı emirle tereddüt
etmeden öldüren ve 30 kurşunla şehit düşen Astsubay
Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir
“Ben Ömer Halisdemir’in babası olarak devletine,
milletine bayrağına sizlere, Türk milletine sahip olduğu
için bu darbecileri tek kurşunla vurduğu için çok
mutluyum, çok teşekkür ediyorum evladıma. Türk
milleti de bana sahip çıktığı için Türk milletine çok
teşekkür ediyorum. Rüyamda yanıma geldi. ‘Oğlum
ne yapıyorsun dedim. Baba dedi. Bugün nöbetim var
dedi’. Hemen uyandığım zaman o gün uyuyamadım.
Ben de o gün sabaha kadar nöbet tuttum evladım için
ve 1 ay oluyor Cuma gününden beri onun yerine ben
nöbet tutuyorum. Kendisi de sadece nöbet tutuyor.
Çocuklarınıza sahip çıkın sizden sadece Ömerler
istiyorum,” dedi.
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Şehidin Adı Okulda Yaşatılacak
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, kahraman
şehidimiz Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan
Hüseyin Halisdemir ile birlikte son nöbet gecesinde
yaptığı açıklamada, Çekmeköy Belediyesi’ne ait 7 katlı
binanın Şehit Astsubay Ömer Halisdemir adıyla devlet
okulu olarak hizmet vereceğini açıkladı. Çekmeköy
Belediyesi’ne ait okul binası 15 Temmuz Milli Direniş
Şehidi, Astsubay Ömer Halisdemir’in adı verilerek
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Mimar Sinan
Mahallesi’nde 15.191 m2 üzerine kurulu 7 katlı okulda;
derslikler, açık ve kapalı spor salonları, yüzme havuzu,
konferans salonu bulunuyor.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
“Bugünlerde erkek evladı doğuran anneler ismini
Ömer verecek. Çünkü öyle bir Ömer ki bu ülke için,
bu bayrak, bu millet için gözünü kırpmadan şehit
oldum, sana geliyorum Ya Rabbi diyen bir Ömer.
Ama onun katlettiği o teröristler lanet ile anılacak.
Onu doğuran analar keşke böyle bir evladım olmasa
diyecek. Ama Hasan amcamız diyecek ki Ya Rab sana
şükürler olsun. Bana bir evlat verdin ki bu ülke adına,
bu millet adına şehit oldu. Onunla gurur duyacak.
Nesilleri, evlatları o babayla gurur duyacak. Böyle
evlatları yetiştiren Hasan amcalarımızın ellerinden
öpüyoruz. Rabbim Hasan Amcamızın ömrünü uzun
eylesin” dedi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz Hasan Hüseyin Halisdemir’in elinden öperek
tespih hediye etti.
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ğız ve diş
sağlığı
ülkemizde
en fazla
ihmal edilen
konular arasında
ilk sıralarda yer
alıyor. Dolayısıyla
ağız ve diş sağlığı
Türkiye’nin
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en önemli
konularından biri
olmaya devam
ediyor. Hal
böyle olunca bu
olumsuz durumun
nedenlerini ve
çözümlerini
araştırmak ve
okuyucularımıza

bir nebzede olsa
faydalı olmak
adına soluğu
genç, yetenekli
ve yenilikçi diş
hekimi Arif Dinç’in
yanında aldık.
Çekmeköy2023
sordu Arif hoca
cevapladı.

Diş hekimliğini seçmemde en
büyük etken babamdır. Beni
hep diş hekimi olarak hayal
ettiğini söylerdi, bu mesleğin
bana yakışacağını düşünüyordu;
Üniversite sınavına hazırlanırken
babamı kaybetmiş olmamda
tercihimde oldukça etkili
oldu

Sizce erkek ya da bayan diş
hekimleri arasında bir fark
var mı?
Dışardan algılandığı gibi diş
hekimliği sadece diş çekmekten
ibaret; güç gerektiren bir meslek
değil ( bayanlar daha güçsüz diş
çekemez vs ) dolayısıyla erkek
ve bayan hekim arasında bir fark
olduğunu düşünmüyorum. Diş
hekimliği tamamıyla teknik ve bilgi
işidir.
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1985 Ankara doğumluyum.
Kırıkkale Anadolu lisesinin
ardından, 2005 yılında Cumhuriyet
Üniversitesi diş hekimliği fakültesini
kazandım. Üniversiteyi bitirdikten
sonra Sakarya da 3 yıl özel
muayene işletip aynı zamanda da
ortodonti ( tel tedavisi ) üzerine
eğitimi mi tamamladım. 2014 de
Hakkari Çukurca’da vatani görevimi
yaptım ve 2015 Eylül ayında ikamet
etmeye başladığım Çekmeköy’de
aynı zamanda mesleğimi icra
ediyorum.

Neden özellikle diş
hekimliğini tercih ettiniz?

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Röportajımıza klasik
sorumuzla başlamak
istiyorum. Bize biraz
kendinizden bahseder
misiniz?
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Ülkemizde kişilerin ağız
sağlığına verdikleri önem
yurtdışına oran ile sizce
ne durumda?
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Sağlıklı bir ağız için
neler yapılmalı?

Geçmiş yıllarda ülkemiz
ağız ve diş sağlığı
konusunda yurt dışının
çok çok gerisindeydi.
Fakat teknolojinin ve sanal
dünyanın hayatımıza
girmesiyle ülkemizde
bireyler özellikle
küçük yaşlarda bu
konuda daha rahat
bilgilendirilmektedir.
Ancak yine de yurt
dışında koruyucu önleyici
tedavi daha yaygınken biz
hala maalesef ilerlemiş
durumların tedavisiyle
uğraşıyoruz.

Günlük diş bakımımız nasıl
olmalı? Daha beyaz dişler
için nelere dikkat etmeliyiz?
Günlük diş bakımında en önemli
husus fırçalama sayısından daha
da önemlisi etkili bir şekilde
fırçalamaktır. Çünkü en iyi ağız
sağlığı diş fırçalayarak sağlanır. Bu
konuda bize tek yardımcı olan fırça
ve macun değil elbette; ara yüz
fırçaları, diş ipleri, ağız bakım

Az öncede bahsettiğim
gibi sağlıklı bir ağıza sahip
olabilmek için en önemli
konu ağız bakımıdır. Bu
konuda bireye düşen
en basit sorumlulukta
diş fırçalamadır. Küçük
yaşta fırçalama alışkanlığı
kazandırılması ve bunu
sevdirilmesi iler ki yaşlarda
daha sağlıklı bir ağız için
en önemli faktördür.

suları da fırçalamaya takviye
olarak kullanılmalıdır. Daha beyaz
dişler konusunda; daha beyaz
dişler yerine mevcut diş rengini
gölgeleyecek ( sigara, kahve,
çay boyalı gıdalar) faktörlerden
kaçınmak gerekir. Çünkü diş rengi
genetiktir ve bize özgüdür önemli
olan mevcut durumu sağlıklı bir
şekilde korumaktır.

Sizce bakımlı ve
beyaz dişlerin sosyal
hayatımızdaki yeri nedir?
Bakımlı ve beyaz dişlere sahip
insanların kendine özgüveni
yüksek olur. Çevresine daha pozitif
özgüvenli gülücüklerle bakan
insanların insani ilişkileri daha sıcak
ve samimi olur.

Hamilelikte diş hekimine
gidilir mi?
Hamilelik döneminde tabi ki diş
hekimine gidilebilir. Özellikle
koruyucu tedaviler için kesinlikle
gidilmelidir. Dikkat etmemiz
gereken husus ise annenin
gebeliğin kaçıncı döneminde
olduğudur. İlk 3 ay ile son 3
aylık periyot anne ve bebek
sağlığı açısından en kritik dönem
olduğundan minor işlemler
yapılmalı, daha ciddi sorunlar için
ara 3 aylık periyot beklenmelidir.

Nereden seçtim bu diş
hekimliğini dediğiniz
dönemler oldu mu?
Gülerek cevap vermek istiyorum

Mesleğiniz aile hayatınızı
etkiliyor mu?
Zor ve stresli bir mesleğim var.
Normal şartlar altında gün içinde
yaşadığımız stres eve yansıyor.
Fakat eşimde diş hekimi olduğu
için sanırım gün içindeki stresimi
anlıyor. Dolayısıyla aynı mesleği
ve aynı kaderi paylaştığımızdan
olsa gerek etkisi çok şükür fazla
olmuyor:))

Diş hekimliğini tercih
eden veya etmeyi düşünen
geleceğin hekimlerine
tavsiyeleriniz ne olur?
Okulda alınan temel eğitimin
üzerine kendinizi geliştirme adına
mutlaka ama mutlaka çok çalışın.
Artık çağımız bilim ve teknoloji
çağı ve her mesleği etkilediği gibi
bizimde mesleğimizi aşırı derecede
etkiliyor. Geleceğinizin iyi olmasını
istiyorsanız bu günden yatırım
yapmaya başlayın zira yarın çok
geç olabilir. Teknoloji ve bilim
inanılmaz bir hızla gelişip ilerlerken,
bu gelişmeleri takip edin, çağın
gerisinde kalmayın ve kendinizi
sürekli yenileyin.
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Türkiye’de en çok karşılaştığımız
durum hekim korkusundan doktora
gidilmiyor. Durum böyle olunca
aşırı ilerlemiş çürük dişler genelde
ya kanal tedavisi, ya da çekimle
sonlandırılan tedaviler en çok
rastladığımız diş hastalığı olarak
karşımıza çıkıyor.

zira mesleğimi gerçekten çok
seviyorum. Olmadı desem
yeridir fakat bazen, afacan çocuk
hastalarımda dediğim anlar
olmuştur.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Türkiye’de en çok rastlanan
diş hastalığı nedir?
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Dünyanın farklı bölgelerinde kendiliğinden ya da doğal olaylar sonucunda
oluşmuş yerlerden bahsedeceğiz. Göz kamaştırıcı görüntüleriyle görenleri
kendilerine hayran bırakıyorlar.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Antalya, Kemer-Çıralı yakınlarında bulunan
Yanartaşın alevi uzmanlara göre 2.500
yıldır yanıyor. Bu güne kadar bilimsel olarak
bu taşın neden alev aldığı tam olarak
açıklanamadı.
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Dünyanın en büyük tuz gölü Bolivya’daki Salar de
Uyuni, su yükseldiği zaman dünyanın en büyük
aynasına dönüşüyor.

Kabarcıklar; gölün dibinden göl ortamına salınan
gazların, gölün donması nedeniyle ortamdan
uzaklaşamaması sonucu oluşmuştur. Donmuş
kabarcıkların oluşturduğu görüntü kesinlikle eşsiz.

Suyun kaynağının bilinmediği, kaynağın su altı kaplıcası
olabileceği düşüncesine rağmen buna ilişkin kesin kanıt
bulunamamıştır.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Türkmenistan’ın % 70’ini kaplayan Karakum Çölü’ndeki
delik, manzarasıyla dünya çapında üne sahip. Dev krater,
insan eliyle 40 yıl önce açıldı. Derweze; 1971’de Rus yer
bilimi uzmanlarının doğalgaz araması yaparken tesadüfen
buldukları kuyudur. Kuyudan metan gazı çıktığı için bilim
insanları çevreyi koruma isteğiyle kuyuyu ateşe verdiler
ve o zamandan beri Derweze sürekli yanmaktadır.
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Sonsuz Ateş Şelalesi, doğal yollardan oluşan ve alevin
titremesi sağlayan bir gazla besleniyor. Şelale aynı
zamanda dünyanın en yüksek yoğunlukta etan ve
propan gazına sahip.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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Bu göz kamaştırıcı mağara 30 milyon yıl önce
oluşmuştur. Her biri sivrisinek boyutunda ve sadece
Yeni Zelanda’ya özgü bir tür olan bu canlılar mağara
duvarlarında inanılmaz görüntüler sergilemektedir.
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Doğa ve tarihin bütünleştiği bir yer olan
Kapadokya, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin,
rüzgar ve su aşındırması sonucunda oluşan
olağanüstü kaya şekillerinden oluşmaktadır. Bölge
günümüzde turizm açısından büyük bir öneme sahiptir.
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İbrahim
ibrahim
içimdeki putları devir
elindeki baltayla
kırılan putların yerine
yenilerini koyan kim
güneş buzdan evimi yıktı
koca buzlar düştü
putların boyunları kırıldı
ibrahim
güneşi evime sokan kim
asma bahçelerinde dolaşan güzelleri
buhtunnasır put yaptı
ben ki zamansız bahçeleri
kucakladım
güzeller bende kaldı
ibrahim
gönlümü put sanıp
kıran kim

şiirleriyle tanınır. Şairin ‘somut
malzemeyle soyut bir alem’
oluşturduğu söylenir. Bir sezgi
şairi olarak bilinir. Nitekim şiirlerine
baktığınızda sezginin gücünü siz de
yoğun bir şekilde hissedersiniz.
Şairin şiirlerinin ismi onun doğu
batı eksenini nasıl kullandığını
apaçık gösteriyor. Lamelif, Sidharta,
İbrahim, Ömer Çocuk, Voleur,
Mariyya, Cüneyd ve Nirvana
şiirlerinden sadece bazıları.

Hazırlayan - Deniz Binici

Yamyam
zaman zamanına dönsün
hasta çocukları yiyen
kromanyon adam
kovuklarındaki yılanları ye
taşların altındaki böcekleri ye
yalnız
sakın beni yemekten
mağaranın hasta çocuğu
zehirlidir
zaman bu zamandır
ihtiyarları ağaçlara çıkaran
silken
düşüren
ve yiyen ostralya adamı
kokmus leşleri ye
aşina kafaların bitlerini ye
yalnız
sakın beni yemekten
acıların ihtiyar adamı zehirlidir
zaman zamana
uymuyor
doğurduğunu yiyen
yamyam kadını
çocuğun aşkımdı
pişirmeden
yemişe
benziyorsun
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Bazen bir şarkı, bazen bir hikâye,
bazen de bir film getirir sizi şiire.
Şiire gelmek de, ondan ayrılmak
da kolay değildir çünkü. İzi kalır
yüzünüzde, eli kalır yüreğinizde,
acısı kalır zihninizde.
Bu defa bir film getirdi beni şiirin
köşesine. Onur Ünlü’nün Acı Aşk
filmi. Her sahnesini ezbere bildiğim,
defalarca izlediğim bu filmi her

izlediğimde sanki ilk defa duymuş
gibi oluyorum üniversitedeki
edebiyat hocasının “İbrahim,
gönlümü put sanıp da kıran kim”
dizesini okuyuşunu.
Asaf Halet Çelebi şiiri, tam da Acı
Aşk filminin içeriği gibi bir özelliğe
sahip. Kökü doğu da, gözü batı da,
karışık ama ahengi yerinde bir şiir.
Asaf Halet, doğu batı kültürlerini
bağdaştırarak, ilhamını Asya
tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü
kişilerinden, eski doğu medeniyet
ve masallarından alan, egzotik
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İbrahim, Putları Kıran
Kim?
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“Papalagi’yi okumak yetmez.
Bizim içimizde küllenmiş
olan duygularımızı yeniden
canlandırmayı da öğrenmemiz
gerek.” cümleleriyle başlıyor
elimdeki kitap. Kitabın adı Göğü
Delen Adam.
Bu kitap ne bir hikaye ne bir roman.
Bir kabile reisi olan Tuiavii’nin
konuşmalarının derlendiği bir
kitap. Tuiavii’nin Avrupa’ya yaptığı
yolculuklar esnasında gördüğü,
kendi yaşam tarzından yola
çıkarak beyaz adamın hayatını
gözlemleyerek edindiği tecrübeyi
aktardığı konuşmalar bunlar.
Kitap boyunca kendimizi,
Papalagi’yi, bir yerlinin dilinden,
gözünden okuyacağız. Papalagi
nedir ona göre ?
Papalagi beyazlar ya da yabancılar
anlaşılır. Ama sözcüğü sözcüğüne
çevrilirse göğü delen anlamına
gelir. Samoa’ya ilk misyoner bir
yelkenliyle gelmişti. Yerliler bu
beyaz yelkenliyi ufukta bir delik
olarak gördüler, beyaz adamın
içinden çıkıp kendilerine geldiği bir
delik. O, göğü delip geçmişti.
Kendini başka bir gözden, başka bir
yaşam anlayışına sahip bir bakıştan
okumak tuhaf gelse de, kitabın

başlangıç cümlesinde de dediği
gibi içimizde küllenmiş olan bazı
duyguları canlandırmak, içinde
bulunduğumuz dünyayı yeniden
düşünmek için önemli bir fırsat
aynı zamanda. Örneğin bir yerlinin
gözünden içinde yaşadığımız
evlerin nasıl görüldüğünü, bizlerin
o evlere girip çıkarken onlarda nasıl
bir izlenim uyandırdığımızı okumak
ister misiniz? Buyurun:
Papalagi, tıpkı bir midye gibi, sert
bir kabuğun içinde oturur. Bir
çıyan gibi, taşların arasında lavların
çatlaklarında yaşar. Sağı, solu, altı,
üstü hep taşlarla örtülüdür. Barınağı
dikine duran taş bir sandığı andırır,
çok sayıda gözü olan delik deşik bir
sandığı.
Bu taş kabuğa yalnız tek bir yerden
girilip çıkılır, Papalagi bu yere, içeri
girerken ‘giriş’, dışarı çıkarken de
‘çıkış’ adını verir, oysa ortada tek bir
delik vardır. Burada barınağa girmek
için büyük bir güçle itmek gereken
ağır bir tahta kanat vardır. Ama
burası henüz işin başıdır, barınağa
gerçekten ulaşabilmek için daha bir
sürü tahta kanadı itmek gerekir.
Kimi barınaklarda, bir Samoa
köyünde yaşayan insanlardan
çok daha fazla insan oturur. Bu
nedenle görüşmek istediğin ailenin
adını kesin olarak bilmek gerekir.
Çünkü her aile bu taş sandığın
ya alt tarafında, ya üst tarafında,
ya da ortalarında, sağında ya da
solunda belli bir bölümünü kendine
ayırmıştır. Bir aile diğerlerinin ne
yaptığını bilmez. Sanki yalnızca
taş bir duvar değil de, Manono,
Apolima, ve Savaii (Samoa
grubuna ait adalar) gibi birçok
deniz ayırır onları. Çok zaman
birbirlerinin adlarını bilem bilmezler.
Giriş deliğinde karşılaştıklarında
ya isteksizce selamlaşırlar,
ya da düşman böcekler gibi
mırıldanırlar. Gören de bir arada
yaşamak zorunda kaldıkları için

hiddetlendiklerini sanır.
(…) Acaba Papalagi, yarattığı bu
taşla övünüyor mu? Bilemem.
O, kendine özgü fikirleri olan bir
yaratıktır. Hiçbir anlamı olmayan,
onu hasta eden pek çok şeyi yapar;
üstelik bununla da yetinmeyip bir
de bunları ödüllendirir, üstüne
maniler düzer.
Kabile reisi Tuiavii’nin bu
konuşmaları, onunla tanışıp birlikte
vakit geçirme imkanı bulan Erich
Scheurmann tarafından aktarılıyor.
Aktarma sebebini ise şöyle
açıklıyor: Doğayla henüz iç içe bir
insanın bizim kültürümüze hangi
gözlerle baktığını öğrenmek biz
beyazlar ve akıl insanları için bir
değer taşıyor olsa gerek. Kendimizi,
artık yitirdiğimiz bir bakış açısıyla
görme imkanı buluyoruz onun
gözüyle baktığımızda.
Göğü Delen Adam ile gökleri
delmek fikri olmadan hayatımızı
şöyle bir gözden geçirmeye
yeniden ve yeniden başlamak
dileğiyle..
Kitabın Adı: Göğü Delen Adam
Kitabın Yazarı: Erich Scheurmann
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Yayım Yılı: 2015
Kaç Sayfa: 110

Lokma Lokma
Bir Dergi

•Patronlar hep haklı değildir.
Ama hep patrondurlar.
(Casuslar Köprüsü)
•Uyumak üzücüdür, insanları
birbirinden ayırır. Beraber
uyusanız bile uyurken
tamamen yalnızsınızdır.
(Serseri Aşıklar)
•Çocuk: Baba biz televizyon
almak istemiyor muyuz?
Baba: Alalım mı?
Çocuk: Evet baba, lütfen.
Dede: Şu şeytanla ne
yapacaksınız?
Çocuk: Çok güzel.
Dede: Buna ihtiyacınız yok.
Bütün günü cam görüntüleri
izleyerek harcayacaksınız. Bu
iyi değil. (Ağlayan Devenin
Öyküsü)
•Batı emperyalist kültürü,
size materyalist keşler gibi,
İPod ve Hummer cip ve
ucuzluk mağazalarını, sizin
boş ruhunuzun içine enjekte
ediyorlar. (Dört Aslan)
•Sevgili kardeşlerim. Buraya

Portakal Ağacı’ndan Lokma
dergisinin kapakları arasında hem

size, beyaz adama meydan
okuduğumu söylemeye
geldim. Beyaz adamı,
dünyadaki en büyük katil
olmakla suçluyorum.
Beyaz adamı, dünyadaki
en büyük köle tüccarı
olmakla suçluyorum! Bu
dünyada beyaz adamın
gittiği hiçbir yerde barış
ve huzur görülmemiştir.
Gittiği her yeri cehenneme
çevirdi. Gittiği her yere yıkım
götürdü. Onu bu yüzden
suçluyorum. Onu, dünyadaki
en büyük insan taciri olmakla
suçluyorum. Onu, dünyadaki
en büyük katil olmakla
suçluyorum! Bu dünyadaki
en büyük hırsız ve zalim
olmakla suçluyorum! Beyaz
adamı dünyadaki en büyük
hain olmakla suçluyorum!
Dünyadaki en büyük
sarhoş ve pislik olmakla!
Suçlamaları reddedemez.
Suçunu inkâr edemez! Bu
suçların kanıtlarıyla yaşıyoruz!
Siz de, ben de kanıtız. Siz
Amerikalı değil Amerika’nın
kurbanlarısınız! Buraya

kendinize özel hem misafirleriniz
için hem de çocuklarınıza özgü
severek yapabileceğiniz birçok tarif
sizi bekliyor.

gelmek sizin seçiminiz
değildi. Siz, siyah adam
ve siyah kadınlar, “Bizi
alın da Amerika’yı birlikte
inşa edelim.” demediniz.
Size,”Zenci, gemiye bin
seni Amerika’nın inşası için
götüreceğim.” denildi. Burada
doğmak sizi bir Amerikalı
yapmaz. Ben Amerikalı
değilim. Siz Amerikalı
değilsiniz. Siz Amerika’nın
kurbanı olan, 22 milyon siyah
insandan birisiniz. Siz ve ben
biz hiç demokrasi görmedik.
Georgia’daki pamuk
tarlalarında demokrasi
görmedik. Burada demokrasi
yok. Harlem sokaklarında,
Brooklyn sokaklarında, Detroit
sokaklarında ve Chicago’da
demokrasi görüyor musunuz?
Burada demokrasi yok. Hiç
demokrasi görmedik! Tüm
gördüğümüz ikiyüzlülük!
Biz bir Amerikan rüyası
görmüyoruz. Yalnızca
Amerikan kâbusunu
yaşıyoruz. (Malcolm X)

EYLÜL 2016

Ağustos ayı ile birlikte 21. sayısını
çıkaran dergi, kaliteli bir yemek
dergisi olarak varlığını sürdürmeye
devam ediyor. Doğrudan yemek

tarifleri vermek yerine
bunları kategorize ederek
mevsime göre de bir çeki
düzen veren dergi, her
ay bir ayın dosyası, ayın
meyvesi, yöresel lezzetler,
kiler, kahvaltı fikirleri, dünya
mutfağı, oltaya takılanlar
gibi başlıklar altında
ilginç yemek, tatlı, içecek
ve mekan önerilerinde
bulunuyor. Bu tariflerin
en önemli özellikleri ise
sağlığa uygun olmaları!

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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arklı lezzetler, tatlı ve yemek
arayışı içerisinde internetin
yoğun sayfalarını karış karış
dolaşanlar bilir. Portakal Ağacı
adıyla bir yemek sitesi, neredeyse
her gün farklı bir günlük menü
ve özellikle özel günler için tatlı,
börek, çörek tarifleriyle sürekli
başvurulan bir sayfa haline gelmişti.
İnternet sayfalarına sığmayan
bu site artık matbu bir dergi
olarak elimize ulaşıyor: Portakal
Ağacı’ndan Lokma.
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Ara ara vizyondaki filmler yerine
gündeme ışık tutan, aklımızı şöyle
bir durup neler oluyor dememize
vesile olacak filmleri buraya
taşımayı seviyorum. Bu ay da böyle
bir film sizleri bekliyor.
Ülke olarak içinden geçmekte
olduğumuz zor şartlar hepimiz
için malum. Her neye inanıyorsak
inanalım, neyi savunursak
savunalım, her bakış açısından
yaşananlar zor bir süreci işaret
ediyor. Kimi zaman aile içerisinde
de böyle durumları yaşarız. Mesele
aile olunca çözüm bulmak,
fedakarlık etmek ya da kendinden
vazgeçmek kolay olabilir. Mesele
vatansa neden olmasın?
İşte mesele vatansa neden
olmasın sorusu, beni bu filme
götürdü. Bazı aklı karıştırılmış
grupların pervasız hareketlerine
karşılık, aklı başında ve usturuplu
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düşünebilecek kabiliyete sahip
insanların bulundukları ortamda
huzuru ve barışı yeniden tesis
etmek için neler yapabileceğini
ya da nelerden vazgeçebileceğini
görüyoruz bu filmde çünkü.
Günümüz sorunlarından çok da
uzak değil Tanrılar ve İnsanlar.
2010 yapımı filmin yönetmeni
Xavier Beauvois. Bir Fransız yapımı
olan filmde, 1990’ların ortalarında
Mağrip’te bir tepede bulunan
manastır anlatılıyor. Sekiz Fransız
keşiş, Müslümanların yaşadığı bu
topraklarda huzurlu bir şekilde
hayatlarına devam etmektedirler.
Kendi ekip biçtikleri ürünleri
tüketip, Müslüman halka sağlık
hizmeti vermekte, onların düğün
törenlerine cenazelerinde birlikte
yer almaktadırlar. Karşılıklı olarak
huzurlu bir yaşam sürdürürler
böylece.

Ancak tabi ki bu huzur birilerini
rahatsız eder ve yolunda giden
düzene bir çomak sokulur. Bölgede
bulunan bazı yabancılar (Hırvatlar)
fanatikler tarafından katledilir
ve bu olayın sesi tüm ülkede
yankılanmaya başlar. Her iki tarafı
da huzursuz ve tedirgin eden bu
aşırılıkların nelere mal olduğunu,
filmi izleyerek ve izlerken de
gündemi değerlendirerek bir
okuma yapmanızı öneriyorum.
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ekmeköy2023’ün yayın
hayatına başlamasından
itibaren Çekmeköy’ümüzün
dört bir yanındaki muhtarlarıyla
keyifli ve samimi sohbetler
gerçekleştirdik. Kimi zaman övgü,
kimi zaman da dert dinledik ve
sohbet ettiğimiz her muhtarımızın
sesi olmaya çalıştık. Bu ay keyifle
sürdürdüğümüz röportaj dizisinin
sonuna gelmiş bulunmaktayız,
sürçü lisan ettiysek affola…
Röportaj dizisinin sonuncusunu
Çekmeköy - Soğukpınar
Mahallesi Muhtarı Çetin Kadim ile
gerçekleştirmek üzere birlikteyiz…

22.09.1963 Ordu doğumluyum.
Öğrenimimi Ordu’da tamamladım,
maddi imkansızlıklardan dolayı
ortaokula kadar okuyabildim.
1980’de İstanbul’a geldim, serbest
meslek mensubu olarak ara
ara çalıştım. Daha sonra 87’de
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde
çalışmaya başladım ve emekli
oldum. Yaklaşık 28 senedir
Çekmeköy’de ikamet etmekteyim.
Evliyim ve 3 çocuk babasıyım.

Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip
mahallemizde Karadenizliler
ağırlıktadır. Çekmeköy’ün konum
olarak şanslı mahallelerinden
olduğumuzu söylemek mümkün.
Fakat bir mahalle içerisinde olması
gereken birçok şeyden mahrum
durumdayız. Sağlık ocağı, okul,
aktivite alanları maalesef hiç yok.
Mahallemizde bir camii ve iki park
bulunmakta. Camimiz bakımsız ve
yetersiz olduğu için yenisi yapılması
planlanıyor. Parklarımızda yeteri
kadar sağlıklı bir ortam içerisinde
değildir. Görünürde düzenli
bir mahalle ortamı içerisinde
olmamıza rağmen bir takım
eksikliklerimiz bulunmaktadır.

Muhtarlık fikri nasıl
oluştu? Döneminiz
boyunca mahalleye neler
kazandırdınız?
Muhtarlık her şeyden önce
babamın mesleğiydi. Soğukpınar
Mahallesi’ndeki eksiklikleri bildiğim
ve mahalle için hizmet etme
isteği de muhtarlığa aday olmama
sebep oldu. Oturduğumuz
yerden hiçbir şeyi değiştiremeyiz,
eğer hayatımızın, mahallemizin,
şehrimizin, ülkemizin gelişmesini
istiyorsak bir şeyler yapmak
zorundayız. Ben de bu düşünce
ve isteklerle 2014 yılında muhtarlık
seçimine girdim ve kazandım. 2
yıldır Soğukpınar Mahallesi’ne bir
nebze de olsa faydam olması için
gayret göstermekteyim. Tabii
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Soğukpınar Mahallesi’ni
okuyucularımıza tanıtır
mısınız?

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Muhtarım, mahalle
halkı tarafından
tanınıyorsunuz.
Okuyucularımızın da
sizi tanıyabilmesi için
kendinizden bahseder
misiniz?
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Çekmeköy
Belediyesi’nden
Soğukpınar Mahallesi için
beklentileriniz nelerdir?
Belediyemiz muhtarlığın arkasında
olmazsa, mahallelerimizde iyileşme
çalışmaları yapılamaz. Çünkü bir
muhtarın görevi halk ile devlet
makamları arasında köprü görevi
görmektir. Bizle rde görevlerimiz
gereği eksik ve istekleri
Kaymakamlık, Belediye ve çeşitli
devlet kurumlarına iletmekteyiz.
Tek isteğim Çekmeköy Belediye
Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz’ın
ve ekibinin mahalleleri daha
yakından takip etmesini istiyorum.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
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henüz çok kısa bir zaman dilimi
içerisinde bu görevi yapmaktayım,
bu süreç içerisinde yollar yenilendi,
altyapı çalışmaları oldu diyebilirim.
Mahallemizin ihtiyaçlarına
yönelik sağlık ocağı, okul ve park
yapılması/yenilenmesi için gerekli
yerlere taleplerde bulundum ve
takibini yapmaktayım.
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Soğukpınar Mahallesi’nin
uğrak yeri olabilmesi için
neler gerekli?
Öncelikle mahallemizde imar
sorunumuz var. Bir yerin
gelişmesindeki en büyük engel
imar sorunudur. Otobanın
kenarında, merkezi konuma
sahip mahallemizde imar sorunu
tamamen çözüme kavuştuğunda
önümüzdeki tüm engellerin
kalkacağını düşünmekteyim. İmarla
birlikte mahallemize yatırımlar
muhakkak olacaktır ve mahallemiz
gelişecektir. Toplumun temel
ihtiyacı olan sağlık ve eğitim

hizmetleri için gerekli çalışmaların
da yapılması gerekmektedir.
Aynı zamanda gençlerimizin
ve çocuklarımızın güvenle ve
keyifle vakit geçirebilecekleri
yerler içinde bir an önce
çalışmalar başlatılmalıdır. Son
olarak mahallemizde bulunan
derenin üstü tamamen kapatılıp
yeşil alana çevrilirse mahalle
halkına kazandırılabilir. Yürüyüş
parkurlarıyla renklendirilse hem
sağlıklı hem sosyal yaşama
insanları teşvik etmiş oluruz.

Muhtarlık hak ve
yetkilerini yeterli buluyor
musunuz? Konuyla
ilgili neler söylemek
istersiniz?
Bir mahallenin tüm işleri
yolundaysa muhtarın yetkileri hiç
önemli değildir. Fakat eğer işler
yolunda değilse ve bulunduğunuz
konum mahallenin hizmeti için
yetersizse muhtarlık
hakkının yeterli olduğunu
iddia edemeyiz. Fakat
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
çalışmalarından sonra
muhtarların değeri daha
fazla anlaşıldı, kendisine
çok teşekkür ediyorum.

Tüm Çekmeköy
muhtarları adına
Çekmeköy2023
okuyucularına neler
iletmek istersiniz?
Ülke olarak büyük bir sınav
verdik ve çok zor bir dönemden
başarı ile çıktık. Türkiye kolay
kazanılmadı, ülkemiz için halk
olarak her şeyi yapmaya hazırız. Bu
vatan için Ankara’da, İstanbul’da
tüm meydanlarda nöbet tutan
sivillerimiz, polislerimiz ve masum
askerlerimizden şehit verdiklerimiz
oldu. Yüce Allah mekanlarını
cennet eylesin, yakınlarına
dayanma gücü versin. Türkiye
kendine yakışanı yaptı; varını
yokunu ortaya koyarak birlik oldu,
tek yürek oldu. İnşallah ülkemiz bir
daha böyle bir dönem yaşamaz,
hepimize geçmiş olsun ve
milletimizin başı sağ olsun.

Röportaj: İrem MERT
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İFTİHAR EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ

Tuğgeneral Kaymaz’ı makamında ağırlayan Başkan
Poyraz “ 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında vatan
ve millet şuuruyla hareket eden, o kara gecede
milletin yanında saf tutarak darbecilerin kanunsuz
emrine uymayan Tuğgeneral Hasan Kaymaz’a yeni
görevinde başarılar diliyorum. İlçemizde görev yaptığı
sürece gösterdiği özverili çalışmalar içinde kendisine
ayrıca teşekkür ediyorum. Allah her daim bu aşkla
millete hizmet edebilmeyi nasip eylesin, “ dedi.
Başkan Poyraz Tuğgeneral Hasan Kaymaz’a günün
anısına hediye takdim etti.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

ekmeköy’de uzun yıllardır görev yapan
Çekmeköy Kışla Komutanı, Hava Savunma
Albay Hasan Kaymaz 28 Temmuz yaş kararları
neticesinde Tuğgeneralliğe terfi etti. Terfi sonrası
Tuğgenarel Hasan Kaymaz, Ardahan 25. Piyade
Hudut Tugay Komutanlığı’na atandı.Çekmeköy’de
görev yaptığı süre içerisinde kurumlarla koordineli
çalışan Tuğgeneral Hasan Kaymaz veda ziyaretleri
kapsamında Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve ekibini belediye binasında ziyaret etti.
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Çekmeköy’ümüzün
nezih sitelerinden,
doğa ile iç içe,
yazı yaz, kışı kış
gibi yaşanan
Finansbanklılar
sitesindeyiz.
Çekmeköy2023
ekibi olarak site
yöneticisi Harun Acı
ile Finansbanklılar
Sitesi hakkında
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.

Kaç yıldır yönetimde görev
alıyorsunuz? Yönetim
kadronuz kaç kişiden
oluşuyor?
Site sakinlerinin isteği ile Şubat
2016 yılı itibariyle yönetime
geçmiş bulunmaktayım.6 aydır site
yönetiminde bulunuyoruz. Yönetim
kadromuzda değerli komşum ve
aynı zamanda arkadaşlarım olan
Vahid Basri, Şafak Çakmak’tan
oluşan yönetim Kadromuz
3 yönetici, 8 personelden
oluşmaktadır.

Siteniz ne zaman kuruldu,
kaç daire ve kaç bloktan
oluşmaktadır?
Sitemiz yaklaşık 8 yıllıktır. 8 Blok ve
80 daireden oluşmaktadır. Ayrıca
sosyal tesis, spor salonu (fitness),
çocuklar için oyun alanı, basketbol
sahası mevcuttur. Sitemizin kapalı
otoparkı mevcuttur. Her daireye iki
otopark verilmiştir.

Yönetiminiz döneminde
sitede ne gibi yenilik ve
değişiklik yapıldı?
Yönetime geldiğimiz 8 aylık süre
içinde Sosyal tesis, spor salonu ve
havuz-güneşlenme alanı restore
edildi. Sosyal tesisimiz uzman
ekiplerce içi genişletilerek, yeni
boya ve ışık sistemi ile aydınlık ve
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Edirne/Uzunköprü doğumluyum.
İstanbul’da ilk, orta ve lise
öğrenimimden sonra 1975-1981
yılları arasında Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi ( Mimar
Sinan Üniversitesi) Yüksek Resim
Bölümü’nde eğitim gördüm.
Okulda hocam olan Prof. Ressam
Zekai Ormancı ile sanatsal
çalışmalarda bulundum. Birlikte
Cumhurbaşkanlığı Köşkü Şeref
Salonu için halı-resim çalışması
yaptık. Emekli olduktan sonra
hızlandırdığım resim çalışmalarımla
yurt içinde ve yurt dışında sergiler
açmaktayım. Ayrıca çeşitli reklam
ajanslarında grafikerlik ve sanat
yönetmenliği yaptım. Halen kendi
atölyemde resim çalışmalarıma
devam ediyorum ve resim

öğretmenliği yapmaktayım. Evliyim,
üniversitede öğrenim gören bir
oğlum var. 2011 yılında yerleştiğim
Finansbanklılar sitesinde ikamet
etmekteyim, sitemize geldiğim
günden beri çok huzurlu ve
mutluyum.

AYLIK KÜLTÜR SANAT DERGİSİ

Harun Acı kimdir? Kısaca
kendinizden bahseder
misiniz?

103

Siteyle
ilgili
bir karar
alınacağı zaman
site sakinleri
ile iletişim nasıl
sağlıyorsunuz?
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ferah bir görünüme kavuşturuldu.
Spor salonumuzun yeri yenilenerek
havuz başına alındı. Sağı solu yeşil
alan ve havuz görüntüsüyle ferah
bir ortam oluşturuldu. Ve büyük
bir ayna yardımı ile küçük görünen
spor salonumuz daha büyük
görünmesi ve şık olması sağlandı.
Spor salonu ve sosyal tesisi arasına
tamamen cam olmasından dolayı
camları dekoratif desenlerle
hareketlendirdik. Havuzun seramik
fayansları birçok firma ile görüşülüp
en iyi olan Türk
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firması tarafından yenilendi,
ekonomik led ışıklar ile daha
gösterişli ortam oluşturuldu.
Havuzun ortasında bulunan
palmiye ağacına şekil verilip
ve ışıklandırılarak yeniden
düzenlenmiş oldu. Sosyal tesis
bölümü etkinlik gibi durumlar
için tamamen duvarlar içine ses
sistemiyle donatılmıştır.

Sosyal tesis olarak ayrılan
bir bölüm var mıdır? Varsa
sosyal tesisinizde işleyişi
nasıl sağlıyorsunuz?
Sosyal tesiste mutfak, okuma ve
dinlenme bölümü, çok amaçlı
kullanıma uygun bir alan olmak
üzere üç bölüm vardır. Bu
bölümlerde Pingpong masası,
otomatik çay - kahve
makinası, tivibu yayını ve
ses sistemi de bu alanda
kullanıma açıktır.
Site sakinlerimize
özellikle hafta
sonları, kadromuzda
bulunan bayan
personel
tarafından sosyal
tesiste yiyecekiçecek hizmeti
sağlanmaktadır.

Genellikle e-mail, sms gibi
interaktif iletişim ve mektup yolu
ile bildirimler site sakinlerine
ulaştırılmaktadır. Web sitemizde
var olan karar destek sistemi ile
sitemizde olacak veya yapılacak bir
etkinlik, inşaat vb. işler için oylama
sistemi kullanıyoruz.

Finansbanklılar sitesini
başka sitelerden farklı kılan
bir özelliği var mıdır?
Sİtemizin kendi içyapısında resim,
plates ve yüzme dersleri gibi
sosyal aktiviteler uygulanmaktadır.
Bir tarafı orman ile çevrili olan
sitemizde orman yürüyüşleri
yapılarak günlük hayatın yoğun
streslerinden uzaklaşıp huzurlu,
temiz ve bol oksijenli bir ortama
sahiptir. Eski İstanbul mahalleleri
gibi birbirine bağlı komşuluk ilişkileri
olup, büyük bir aile gibi saygınlık ve
kaynaşma ortamı devam eden ve
farklı kılan özelliğidir.
Site olarak sadece toplu taşıma
sıkıntımız var. Bu sıkıntımızın da
inşallah kısa zamanda biteceğini
ümit ediyoruz.

Röportaj - Engin Erköse
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Sokak, park aydınlatmaları
ve kesintiler ile ilgili

şikayetler yetkili kuruma
aktarılırken ilçeye yatırım
yapılması konusunda
belediyenin görev ve
yetkileri çerçevesinde
vatandaşların refahı ve
huzuru adına kuruma
destek verileceği de
belirtildi.
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elektrik problemleri, çeşitli
iletişim kanallarından
belediyeye iletilen şikayet,
istek talep ve önerilerin
yanısıra, yatırımlarla
ilgili görüş ve önerilerini
yetkililere iletti.
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A

YEDAŞ yetkililerini
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet
Poyraz adına belediye
binasında ağırlayan
Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Fatih
Sırmacı ve beraberindeki
heyet, ilçede yaşanan
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Yaşar Çamlıyol/ Çekmeköy
Merkez Mahallesi

yegâne eğlenceleridir çocukluk
yıllarının.

1936 yılında, Çekmeköy’de doğar
Yaşar Çamlıyol… Hastane olmadığı
için evde doğan üç kardeşten ve
köydeki onlarca çocuktan sadece
birisidir. O yıllarda savaş olmasa
da, savaştan çıkmış, yorgun
ve yeni kurulmaya çalışılan bir
Cumhuriyet’in ilk yıllarına denk gelir
Yaşar Çamlıyol’un çocukluğu… Bu
yüzden kendi deyimiyle “bozgun
sonrası kıtlığını” bolca yaşarlar.
Birinci Dünya Savaşı’ndan arta
kalan hezeyanlar ile İkinci Dünya
Savaşı’nın soğuk çatışmaları
arasında kalmış, yokluk, kıtlık ve
çaresizliklerle geçen bir çocukluk
onun ki. Ancak yine de her çocuk
gibi oyundan geri kalmayan, eve
bir türlü girmek bilmeyen, haşarı bir
çocuktur Yaşar Amca. Körebe ve
saklambaç vazgeçilmez oyunları,
Hacivat-Karagöz gösterileri de

Yaşar Amca’nın babası Ağrılı, annesi
Çekmeköy’ün yerlilerindendir.
Babasının İstanbul’a gelişini
anlatırken, aynı zamanda acıklı
bir çocukluk hikâyesine de tanık
oluruz Yaşar Amca’nın ağzından:
“Babamlar dört kardeşler o zaman.
Bozgunlukta (Birinci Dünya Savaşı)
Ermeniler köyü basıyor, öldürüyor
kim var kim yoksa. Anne, baba,
çocuklar hep gidiyor o zaman…
Nasıl oluyorsa, bunlar iki kardeş
kalıyorlar dağın başında arazide,
koyunların başında. Sonra askeriye
köyde kalanları topluyor ve “sizi
okutacağız” diyorlar. Oradan
bunları Halep’e götürüyorlar.
Halep’te on beş gün kalmışlar.”
Halep’te kumandanlar çocukları
kendi aralarında paylaşırlar ve Arif
Paşa da on üç çocuk alır kendisi

için… Çocuklar dağıtılırken iki
kardeş ayrı düşerler, biri İzmir’e
biri İstanbul’a gelir… Arif Paşa’yla
İstanbul Çekmeköy’e gelen, Yaşar
Amca’nın babasıdır. Her ne kadar
başta “sizi okutacağız” denilse de,
İstanbul’da koyunlara çobanlık
etmeye başlar tüm çocuklar. Ta ki
akılları erene kadar... Ondan sonra
her çocuk kendi başının çaresine
bakmaya koyulur... Arif Paşa’nın
çiftliğinden ayrılıp başka bir çiftliğe
çalışmak için giden Yaşar Amca’nın
babası, burada çiftliğin sahibinin
kızıyla evlenerek iç güveysi alınır.
Savaş tedirginliğinin yoğun olduğu
yıllar olduğundan, eli silah tutan
genç ihtiyar herkes askere alınırmış
o zamanlar. Köyde evlenecek erkek
olmadığından o dönem çoğu kişi
kızını bu şekilde evlendirmiş. Çünkü
köyden giden geri gelmezmiş.
Yaşar Amca’nın hatırladığına göre
köyden 30 kişi gitmiş, geriye

sadece 3 kişi dönmüş.
Hâlâ annesi ve babasının evlenip
oturduğu evde yaşayan Yaşar
Amca, ancak üçüncü sınıfa kadar
okuyabilmiş. Soğuk savaşın
gölgesinde öğlene kadar okula
giden çocuklar, okuldan çıkıp
çobanlık yaparlarmış. Hem
fakirlikten hem de bozgunluktan
çok çile çeken aile, bir de evin
babası askere gidince, anneyle
baş başa kalıp ekmek davasına
düşer, hep birlikte. Ormandan
kestikleri odunları satıp, bir de
dağdan topladıkları otları kaynatıp
katık ederler sofralarına, babaları
askerden dönene kadar. Çok
yoksulluk çekilmiş o zamanlar.
Köyden çıkıp değirmene buğdaya
giderken, korka korka yürürlermiş
yolda:
“Millet öyle açtı ki, yolda senin
yolunu kesiyodu bir şey koparırız
umuduyla. Mesela değirmene
buğday öğütmeye gidicez, 5
çuval mı var evde biz 3 çuval alıp
çıkıyoduk yola. Çünkü biri kesip
yolunu ver birini deyince vermek
zorunda kalıyosun, napıcaksın
elinde bıçakla dikiliyo yoluna..
Açlık var, yoksulluk var, adamın
kaybedecek hiçbir şeyi yok.”

Evleneceği zaman eşi için kavga
ettiğini söyleyen Yaşar Amca,
heyecanlı kız isteme törenini şöyle
hatırlıyor:
”O zamanlar toprak parası
alıyorlardı, çoktu o para. Ben o
parayı veremezdim. Kaynatam da
çok para isteyince, araya Muharrem
Ağa girdi. Kendi oğullarına dedi
ki, alın bu adamı samanlığa
kilitleyin. Yoksa köyün gençlerini
birbirine kırdıracak bu. Sonra gelini
bana verdi, para filan almadan.
Muharrem Ağa’nın sayesinde kavga

gürültü olmadan evlendik.”
İki gün iki gece düğün yapılmış
köyde. 10 koyun kesilmiş düğün
şerefine. İki gün boyunca kazanlarla
pişirilen yemeklerden tüm köy halkı
nasiplenmiş.
Şimdi Çekmeköy’de en eski ve
tanınan isimlerden biri olan Yaşar
Çamlıyol’un 3 kızı ve 1 oğlu var.
Bütün çocuklarını evlendiren Yaşar
Amca, aile kavramının kendisi için
çok önemli ve sağlıklı bir toplum
için olmazsa olmaz olduğunu
anlatırken, yeni nesil ile kendi
gençliğinin bambaşka dünyalar
olduğunu söylüyor:
“Biz babamıza çok saygı duyardık.
O kapıdan girince el pençe divan
dururduk. Benim çocuklarım da
şimdi öyle, çok saygılı. Ama bu
saygı torunlarda bitiyor. Televizyon
var, internet var, ufacık çocuğu
zapt edemiyorsun artık!”
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yaparken, eşi sebze bahçeciliği
yaparmış: “Bahçıvan kızı aldım,
bize de bahçıvanlığı öğretti.” diyen
Yaşar Amca, çocukken 70 hane
olduğunu söylediği Çekmeköy
kalabalıklaşıp artık hayvancılık
yapmaya yer kalmayınca,
bahçecilik yaparak geçimini
sağlamaya devam eder böylece.
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Köyün çarşısı pazarı olmadığından
her Cuma Üsküdar’a Cuma
pazarına gidilir ve eksikler oradan
alınırmış. Doğru düzgün yol da
olmadığından Altunizade’ye
kadar yaya gidilen yola, oradan
sonra araçla devam edilirmiş.
Köyde üretilen süt, buğday ve
benzeri şeyleri satmak için de
yine Üsküdar’a, Kadıköy’e veya
Beylerbeyi’ne yolculuk yapılır,
hasta veya doğum yapacak birisi
olduğunda ise ancak at arabası ile
doktora götürülürmüş.
Yaşar Amca 10-11 yaşlarında iken
annesi “kötü hastalığa” yakalanır. O
zamanlar kolaylıkla ulaşabilecekleri
ne doktor vardır ne de hastane.
Annesi tedavi göremediği için evde
kendiliğinden vefat eder. Daha
sonra uzun yıllar babaları ile yaşar
çocuklar.
Yaşar Amca tarihini tam olarak
hatırlayamasa da 24 yaşında
evlenir. Eşi Pendik’in Emirli köyünde
yaşarmış. Kendisi hayvancılık
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nadolu Yakası belediye
başkanları bir araya gelerek,
15 Temmuz gecesinde
yaptıkları sorumlu yayınlarla
milletin doğru haber almasını
sağlayan medya yöneticilerini
ziyaret ettiler. Ziyareti gerçekleştiren
heyette; Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe
Belediye Başkanı İsmail Erdem,
Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, Pendik Belediye
Başkanı Kenan Şahin, Şile Belediye
Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla
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Genel Müdürü Erdoğan
Aktaş ile görüşerek, tüm medya
mensuplarına teşekkürlerini ilettiler.
Başkanlar daha sonra Kanal 7, Ülke
TV, TVNET ve Yeni Şafak’ı ziyaret
ederek terörist saldırıların olduğu
gecede gösterdikleri direniş için

medya mensuplarına geçmiş olsun
dileklerini ve teşekkürlerini ilettiler.
Yeni Şafak Gazetesi’nin 15 Temmuz
Şehidi Mustafa Cambaz’ın da
anıldığı ziyaretlerde şehitler ve
gaziler de unutulmadı.
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Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen yer aldı.
Başkanlar, 24 TV Genel Yayın
Yönetmeni Murat Çiçek, Star
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Nuh Albayrak ve CNN Türk
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Çekmeköyspor ile
Alemdağspor’un
birleşmesi ile Çekmeköy
Belediyesi Alemdağspor
adıyla Bölgesel Amatör
Ligde mücadele edecek
kırmızı beyazlı ekipte
parola şampiyonluk.

110

Çekmeköyspor ile Alemdağspor’un
birleşmesi ile Çekmeköy
Belediyesi Alemdağspor adını
alan ve Bölgesel Amatör Ligde
mücadele edecek kırmızı beyazlı
ekip 2016-2017 sezonuna Alemdağ
Tesisleri’nde yaptığı antremanla
merhaba dedi.

Tuncay
Meriç,
Yönetim
Kurulu
üyeleri
futbolcular
ve davetliler
katıldı.

Alemdağ Stadı’nda kurban
kesimi ile yapılan sezon açılışına
Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcıları Şenol Çetin, Şahmettin
Yüksel, Fatih Sırmacı, Ahmet
Epli, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy
Belediyesi Alemdağspor Başkanı

Yeni sezonda futbolcu kadrosu ve
teknik heyetinde değişiklikler olan
Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor
‘da Teknik Direktör Aydın Dursun
görevine devam ederken, Yardımcı
Antrenörlüğe Mücahit Özdemir,
Kaleci hocalığına Selami Aydın
getirildi.

29 Ağustos tarihine kadar
Çekmeköy’de hazırlıklarına devam
edecek kırmızı beyazlı ekip bu
süre içerisinde dört hazırlık maçı
yaparak kendini görme imkanı
bulacak. İstanbul’daki hazırlıklarını
30 Ağustos günü tamamlayacak
ekip yeni sezon öncesi 10 günlük
bir kamp gerçekleştirecek.
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Rene DESCARTES
Düşüncelerimizin haricinde, hiçbir şey tamamıyla bizim elimizde değildir.
İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.
Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.

Sana ışık tutanlara sırtını dönersen, göreceğin tek şey kendi karanlığındır.
Plansız çalışan kimse, haritasız hazine arayıcısına benzer.
Erdem, düşünce ölçüsünü kullanmaktır. İyi sandığımız şeyleri işlemekte gösterdiğimiz karardan ibarettir.
İnsanların gerçekten ne düşündüğünü öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin.
İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü
olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet,
son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.
Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu
karar sağlamlığıdır.
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Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
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Hürriyete ve insanın kendi üzerinde kurduğu kesin egemenliğe bayılıyorum.
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Bir şey ararken gözlerinizi
sağdan sola doğru
gezdirin. Beyin tersi yönde
okumaya alışık olduğu için,
gözünüze daha fazla şey
takılacaktır.
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Fareler bir akarsuda
akıntıya karşı 1 km’ye kadar
yüzebilirler.

Güneşten salınan enerji o
kadar fazladır ki, güneşin
1 saniyede yarattığı enerji
100 Milyar atom bombası
enerjisinden büyüktür.
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Bilim insanları, insanların
stres seviyesinin artması
ile komplo teorilerine
inanma eğilimlerinin de
arttığını gözlemledi.

Kirpiler göbeklerinin
okşanmasından büyük
keyif alırlar.

Bir arı yaklaştığında
duyduğunuz ‘bız’ sesi,
dakikada 11.400 kez
çırptıkları kanatlarının
sesidir.

Eşeklerin gözleri
dört ayaklarını da
görebilecek şekildedir.

Mavi balinaların hava
deliği insan burnuna
benzer.

Kaplanlar arkadan
saldırır. Eskiden köylüler
kaplanlardan korunmak
için kafalarının arkasına
insan maskesi takardı.

Dünyamız güneşin
çevresinde bir kurşunun
hızından yaklaşık 8 kat
daha hızlı dönmektedir.
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Zürafalar 1-12 dakika
kadar uyurlar.

Kar kristalleri sesi yutar.
Kar yağdığında oluşan
sessizlik ve huzur
ortamının nedeni budur.
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KISSADAN HİSSE
RENKLERİN USTASI
Renklerin ustası olarak anılan büyük
bir ressamın öğrencisi eğitimini
tamamlamış. Büyük usta öğrencisini uğurlarken, yaptığı resmi şehrin
en kalabalık meydanına koymasını ve yanına da kırmızı bir kalem
bırakmasını, halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica
eden bir yazı iliştirmesini istemiş.
Öğrenci birkaç gün sonra resme
bakmaya gittiğinde resmin çarpılar
içinde olduğunu görmüş. Üzüntüyle ustasına gitmiş. Usta ressam
üzülmemesini ve yeniden resme
devam etmesini önermiş. Öğrenci
resmi yeniden yapmış. Usta yine

resmi şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş fakat bu
kez yanına bir palet dolusu çeşitli
renklerde boya ile birkaç fırça
koymasını ve yanına da insanlardan
beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı ile bırakmasını
önermiş. Öğrenci denileni yapmış.
Birkaç gün sonra bakmış ki resmine
hiç dokunulmamış. Sevinçle ustasına koşmuş. Bu olayın sonunda usta
öğrencisine demiş ki;
“İLKİNDE İNSANLARA FIRSAT
VERİLDİĞİNDE NE KADAR ACIMASIZ BİR ELEŞTİRİ SAĞANAĞI İLE

KARŞILAŞILABİLECEĞİNİ GÖRDÜN. HAYATINDA RESİM YAPMAMIŞ İNSANLAR DAHİ GELİP SENİN
RESMİNİ KARALADI. İKİNCİSİNDE
ONLARDAN YAPICI OLMALARINI
İSTEDİN. YAPICI OLMAK EĞİTİM
GEREKTİRİR. HİÇ KİMSE BİLMEDİĞİ BİR KONUYU DÜZELTMEYE
CESARET EDEMEDİ. EMEĞİNİN
KARŞILIĞINI, NE YAPTIĞINDAN
HABERİ OLMAYAN İNSANLARDAN ALAMAZSIN. SAKIN EMEĞİNİ,
BİLMEYENLERE SUNMA VE ASLA
BİLMEYENLE TARTIŞMA .”
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ACiL TELEFONLAR
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Sıhhi İmdat (Ambulans) 112
Beklemesiz Arama 131
Çağrı 133
Yerinde Olmayan Abone 134
Uyandırma 135
Yangın İhbarı (İtfaiye) 110
Zabıta 153
Trafik İmdat 154
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Sahil Güvenlik 158
PTT Hizmet Danışma 161
Telekom Borç Sorma 163

Kodlu Arama 168
Alo Doktorum 113
Uluslararası Kayıt 115
Uluslarası Sıra Sorma 115
Bilinmeyen Numaralar 11811
Posta Kodu 119
Telefon Arıza 121
Ankesör Arıza 122
Teleks Arıza 123
Data Arıza 124
Radyo-TV Arıza 125
Kablo TV Arıza 126
Şehirlerarası Sıra sorma 131

Beklemesiz Arama 131
Çağrı 133
Yerinde Olmayan Abone 134
Uyandırma 135
Yangın İhbarı (İtfaiye) 110
Zabıta 153
Trafik İmdat 154
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Sahil Güvenlik 158
PTT Hizmet Danışma 161
Telekom Borç Sorma 163
Kodlu Arama 168
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Ütü yapmayı
kolaylaştırmak ve
süreyi azaltmak için
ütü masasının kılıfının
altına alüminyum folyo
koyun. Sıcağı geri
yansıtacağından ütü
yapmak daha kolay
olacaktır.

Çekmecelerinizin rayları
takılıp kolayca kapanıp
açılmıyorsa biraz sabun
sürün. Rahatça açılıp
kapandığını göreceksiniz.

İkinci bir dil konuşmayı
öğrenmek, kişiyi yaşa
bağlı hafıza kaybına
karşı korumaya
yardımcı olur.

Yazın artan sinek ve arıları
bulunduğunuz ortamdan
kovmak için, fincanın içine kuru
kahve koyup, yakın. Bu onları
uzun süre uzak tutacaktır.

Cam spreyi ile
ayakkabılarınızı
parıl parıl
parlatabileceğinizi
biliyor muydunuz?

Halıdaki sigara
yanıklarından,
yanık yerler
üzerinde zımpara
kağıdı ile dairesel
hareketler yaparak
kurtulabilirsiniz.

Bir bardak
süt sarımsak
kokusunu yok
etmektedir.

Cevizleri suya
koyduğunuzda
çürük olanlar su
yüzeyinde kalır.

Makineden çıkardığınız
ıslak kıyafetlerinizi
silkeleyin ve askılara asın.
Ütüye ayırdığınız vaktin
yarı yarıya azaldığını
göreceksiniz.

Domateslerin çabuk
çürümesini önlemek için
koparılan kısımlarının aşağıda
kalması gerekir. Bu sayede
domatesin koparıldığı
yerden nem ve hava girişi
engellenmiş olur. Ayrıca
domatesler oda sıcaklığında
buzdolabında olduğundan
daha uzun süre dayanır.

R

tARİFLER

ha Bolat
Zeli

Zeliş’in
Mutfak Sırları
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Malzemeler:
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Yarım kilo pirzola
4 adet patlıcan
2 adet domates
10 adet sivri biber
1 diş sarımsak
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı su
Karabiber
Tuz

Yapılışı:
Patlıcanların kabuklarını alaca soyarak yuvarlak dilimler halinde kesip
üzerine bolca tuz serpin, yarım saat bekleterek acısını çıkartın. Daha
sonra patlıcanları yıkayıp, kuruladıktan sonra kızgın sıvı yağda arkalı önlü
kızartın. Pirzolaları ise ızgara tavada pişirin.
Yayvan borcama domatesleri rendeleyin, biberleri ince doğrayın
sarımsakları ezin ve ardından karıştırın. Patlıcanları ve pirzolaları borcama
koyup tuzunu ilave edin karıştırın ve 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun…

tARİFLER

Malzemeler:
2 Su bardağı haşlanmış buğday
500 gr. Yoğurt
1 Su bardağı haşlanmış nohut
1 Tutam taze nane
Tuz
Zeytinyağı

Yapılışı:
Yoğurdu karıştırıp içerisine buzlu su ekleyerek kıvamını açalım. Haşlanmış nohut,
buğday ve taze nane ekleyelim. Biraz
karıştıralım. Tuzunu ayarlayalım ve zeytinyağı ekleyip soğuk olarak servis yapalım.

Afiyet olsun

Yapılışı:
Pirinçler ılık suda 2 saat ıslatılır.
Tereyağı ve sıvıyağ eritilir. Rendelenmiş
havuç ve tuz eklenip karıştırıldıktan
sonra kapağı kapalı olarak 2-3 dakika pişirilir.
Yıkanmış pirinç eklenip karıştırılır ve 1-2 dakika kavrulur. Üzerine yarım parmak geçecek kadar sıcak su eklenir,
karıştırılır ve kaynayınca altı kısılıp kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirilir. Dinlendirildikten sonra servis
edilir. Ben kek kalıbında servis yaptım siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

NOT: Su ölçüsü vermiyorum çünkü her pirincin su çekme kapasitesi farklı. Fakat bu şekildeki su ekleme her tür
pirinç için çok geçerli. Suyun az gelmesi durumunda çok az eklenebilir.
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2 su bardağı pirinç
1 adet havuç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Sıcak su (veya tavuk suyu)
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Malzemeler:
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ZEKA OYUNLARI
MANTIK OYUNLARI
Sorularda verilen ipuçlarını tabloya yerleştirin. Bu şekilde olasılıkları azaltıp sonuca hızlıca ulaşın.

KAPI

ADI

SOYADI

BOYU

Dolmabahçe sarayının önündeki kapılarda
askerler nöbet tutmaktadır. Verilen
ipuçlarından hangi kapıda kimin nöbetçi
olduğunu ve boylarının uzunluğunu bulunuz.

İPUÇLARI
•
•
•
•

•

3 numaralı asker en uzundur.
Birol Bekler, en kısa nöbetçiyle ana kapının
aynı tarafında durmaktadır.
Konuk, 1.85 m boyundadır.
4 no’lu kulübedeki Cem 2 nolu kulübedeki
tertibinden daha uzundur.
Yaman arkadaşı Volkan’dan daha kısadır.

AD: AZİZ, BİROL, CEM, VOLKAN

1

2

3

4

A-

SOYADI: BEKLER,KAYA,KONUK, YAMAN
BOY:1.80,1.85,1.90,1.95

SUDOKU
1’den 9’a kadar olan rakamları (aynı rakamlar
aynı satır ve sütunda olmamak şartı ile)
yerleştiriniz. Sudoku alanının içerisinde siyah
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çizgilerle belirtilmiş küçük karelere aynı
rakamların gelmeyeceğini de unutmayınız.

Geçmiş
Sayının
Çözümleri
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Hazırlayan/Düzenleyen: Fatma EROL

Çuval vb. dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
Sayı boncuğu
Ekmek ve kâğıt için ağırlık ölçüsü
Davranışları çabuk ve kesin olan
Zavallı, düşkün
Yüz, çehre

Kuşatma
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk)
Yalı yar
Piramit
İki veya daha çok levhayı birbirine bağlamak için geçirilen çivinin, ezilerek baş durumuna getirilen ucu
Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan sahne eseri
Uzun, sarı ve yumuşak (saç)
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan,
bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element (simgesi I)
Yalvarma, yakarma

1718- Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
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Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
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