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Değerli Çekmeköy2023 okuyucuları,

Modern yaşam insanı doğadan, doğaldan ve bire bir insani ilişkilerden kopararak 

ona yalnızlığı ve bireysel hazları sundu. Buna bağlı olarak toplumun temel 

dinamiği olan insanın iş hayatı, kent mimarisi, eğlence sektörü ve insani ilişkileri 

de yeniden şekil almaya başladı. Geleneğe ve geçmişe dair insanın ruh dünyasına 

hitap eden, iyi olan, doğal olan ne varsa, bu yeni yaşam tarzının çarkları arasında 

kayboldu. Bu durum toplumu bir arada tutan ortak değerlerin hayatımızdan çıkıp 

gitmesine neden oldu. Hal böyle olunca “yalnızlık” modern insanın en yakın 

dostu olmaya, huzurevlerimiz dolup taşmaya, samimi dostluklar yerini yapmacık 

tebessümlere bırakmaya başladı. Önce komşuluk, ardından akraba ve en son 

olarak aile içi ilişkiler yıpranıp yok olmaya yüz tuttu.

Toplumun temel yapı taşı olan insanın, sağlıklı bir şekilde hayatını devam 

ettirebilmesi için aile içindeki huzurunun yanı sıra iş, sokak, arkadaş çevresi ve 

komşuluk ilişkilerinin de sağlıklı olması gerekmektedir. Bu sağlıklı bütünlüğün 

önemli unsurlarından biri de komşuluk ilişkileridir.  

Toplumumuzun bütünlüğü, güvenliği ve sarsılmaz bağlarının ortaya çıkardığı en 

önemli değerlerden birisidir, komşuluk. Büyük küçük ihtiyaçlarımızı, acılarımızı, 

mutluluklarımızı ilk önce komşularımız ile paylaşırız. Düğünde ve cenazede 

dayanışmanın en büyük örneği sergilenir, komşuluk ilişkilerinde. Komşuluk o 

kadar değerlidir ki bu olgu üzerine birçok atasözü ve deyim günlük yaşamımızda 

dilimize pelesenk olmuştur. “Ev alma komşu al”, “Komşu komşunun külüne 

muhtaçtır”, gibi sözler komşuluk hukukunun önemini vurgulamaktadır. Kur’an-ı 

Kerim’de Allah’a imanı emreden ve şirki yasaklayan ayetin hemen ardından ana-

baba ve akrabalara, yetim ve yoksullara iyiliğin yanı sıra, uzak ve yakın komşulara 

iyilik yapılması emredilmektedir. Peygamber Efendimiz komşuluk hukuku üzerine: 

“Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşuyu 

komşuya mirasçı kılacak zannettim” buyurması komşuluğun ne kadar önemli 

olduğunu ifade etmektedir.

İnsan ilişkilerinin zayıfladığı günümüzde apartman komşumuza, site komşumuza, 

durakta otobüse birlikte bindiğimiz yol arkadaşlarımıza selam vermeyi, en 

azından tebessüm etmeyi unutmamalıyız. 

Çünkü dostluklar, selamlaşmalar ve tebessümlerdir bizi biz yapan…

Yeni bir sayıda görüşmek dileğiyle…
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. 
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
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kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Editör - Soner KARTAL

Koca bir orman düşünün; ağaçların, kuşların, börtü böceğin 
yuvası olduğu bir orman. Kaç yılda oluşmuştur kim bilir? Önce 

verdiğinin kat be katını geri vermeye hazır verimli toprağa düşen 
tohumlar... Daha sonra küçücük tohumlardan oluşan fidanların 
zamanla köklü kudretli ağaçlara dönüşmesi. Ardından o ağaçları 

kendilerine yuva edinen sayısız canlılar… 

İnsanoğlu da ormanlardaki ağaçlara benzer. Bulunduğu toprağı 
kendine vatan edip kök salar. Meyve verir, çevresine faydalı olur; 

gölgesi vardır, dinlendirir… Ama eğer kendine kök salacak bir 
toprak bulamazsa ne ağaç olabilecek kadar büyüyebilir ne de 
orman olabilir. Nice katlanılmaz acılarla kıvranan sınır komşu-

larımıza baktığımızda bu büyük felaketi müşahede edebiliyoruz. 
Ve nasıl asırlardır kök saldıkları topraklardan istemeyerek de olsa 

bağlarını kopardıklarını… 

Üzerinde yaşadığımız toprak parçasının vatan olması için o 
toprağı canımızdan kanımızdan aziz bilmek ve sahip çıkmak 

gerekir. Ülke olarak birer birer son zamanların en zor sınavlarını 
veriyoruz. Her sınav sonrasında köklü değişiklikler içerisine giri-
yoruz. Tam anlamıyla ‘yaşanır hale’ getirdiğimiz vatanımızı daha 

da güzelleştirmek için büyük bir mücadele içerisindeyiz. Ülkemizi; 
ekonomimiz, sanayimiz ve kültür-sanatımızla da daha ileriye taşı-
mak için topyekûn bir mücadele içerisindeyiz. Samimi bir vatan-
sever olarak şunu söylemeliyim ki; hiç kuşkusuz gösterdiğimiz 

azim, kararlılık ve sabırla geleceğimiz, umut ve huzurla gelecek… 

2017’nin son günlerine elveda ederken yeni umutlarla yeni yıla 
merhaba derken hiç kuşkusuz herkesin içini çocuklar gibi heye-

can kaplar. 2018’in tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi-
ni temenni eder, yeni yılınızı kutlarım. Saygı ve sevgilerimle…

@cekmekoy2023facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

TOPRAK

Elveda 2017! Evet, her koca bir 
yıl gibi yine koskoca bir yılın 
son sayısıyla daha huzurlarınız-
dayız kıymetli Çekmeköy2023 
dostları. Belki bir basamak, 
belki bir sıçrayış, belki bir 
hayır kapısı, belki yepyeni bir 
sayfa, belki de kötü bir mazi 
oldu bizim için 2017. Kırılgan-
lıklar, mutluluklar, heyecanlar, 
pişmanlıklar, gülücükler, kahka-
halar; yediğimiz dondurmalar… 
Hüzünlü veya sevinçli, her şeye 
rağmen her şeyiyle geride kaldı. 

Hepsi, sadece dört rakam-
la hatırlayacağımız bir sayının 
içinde kaldı 2017. 
Bilindiği üzere 8.766 saat ya 
da 525.960 dakika veyahut 
31.557.600 saniye de olsa, bir yıl 
çok hızlı bir şekilde gelip geçi-
yor! Geçen zamanı saymıyor 
olsak da, de sevdiklerimizden 
ayrı geçirdiğimiz günleri daki-
kaları hatta saniyeleri sayıyor 
olsak da koca bir yılı bir şekilde 
tüketiyoruz. Sayılı gün değil mi? 
Hemencecik geçiveriyor işte. Bir 
masal kıvamında bir rüya tadında 
bir varmış bir yokmuş oluveriyor 
hemencecik…
Bize bu geçen yıllardan kalan tek 

miras ise ondaki en küçük iyiliği 
bile her zaman hatıralarımızda 
tutmak ve en küçük iyilik ya da 
kötülüklerin bile gerek bize ve 
gerekse etkileşim içinde olduğu-
muz çevremizdekilere bir şeyler 
kaybettirdiğini unutmamak. 
Buradan çıkaracağımız ders; 
iyilikleri kendimize örnek alıp 
kötülüklere hayal dünyamızda 
bile hayat hakkı tanımamak… 

Elbette insanız hepimiz. Hata-
larımızla insanız hem de… Bize 
düşen de geçen yıllarımızda 
varsa hatalarımızdan ders alıp 
bu hataları tecrübeye çevirmek… 
Çünkü her geçen gün, uçup 
giden takvim yaprakları misali 
yapraklarıdır ömrün… Ve bu ko-
pan takvim yaprakları geleceğe 
gider! 

Geleceğe giden bu takvim 
yaprakları gibi bir ömür yapılan 
hataları da sevaplar da geleceğe 
bizimle gelmiyor mu? Önemli 
olan geçmişimizin tecrübeye 
dönüşebilmesidir. Ömrümüz 
gün geçtikçe dallanıp budaklan-
mıyor aslında. Geçen zaman, her 
şey gibi, ömrümüzden geçiyor 
aslında. Bu kadar basit! Ve geçen 

her şey gibi anılarımız ömürleri-
mizde küçük küçük izler 
bırakıyor. Yaşadıklarını birik-
tirenler, geleceğe sakladıklarıyla 
yürüyor, biriktirmeyenlerse bir 
daha bir daha bu yaprakları birik-
tirmek zorunda kalıyor sadece…

Bu sayımızla birlikte derginiz 
Çekmeköy2023, dördüncü 
yılından gün aldı. 3 yıl 1 ay… Dile 
kolay, otuz yedinci sayı! Bu ve-
sileyle dergimizin yayın hayatına 
başladığı ilk günden bu yana 
başta destekleri için Başkanımız 
Ahmet Poyraz’a, ayrıca hazırlan-
masında emeği geçen herkese, 
el emekleri ve göz nurları olan 
bu dergiye hakkıyla sahip çık-
tıkları için, en derin şükranlarımı 
belirtmek istiyorum. 

Bir teşekkür daha borçluyum! O 
da siz kıymetli okuyucularımıza… 
Her sene teveccühlerinizle, Çek-
meköy2023‘e hayat verdiğiniz 
için… 

Bu duygu ve düşüncelerle 2018 
yılının insanlığa ve ülkemize 
barış, huzur ve mutluluk ge-
tirmesini en içten dileklerimle 
ümit ediyorum…

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

BİR TEFEKKÜR BİN MUHASEBE: ELVEDA 2017!
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“BİZ BİR MİLLET İKİ 
DEVLETİZ”
Haydar Aliyev

Ders Dışı Etkinlikler 
Geleceği Etkiler mi?
Özde Gül Şen

ÇEKMEKÖY 
HAMSİ VE 

HORONA DOYDU

Liselere Geçiş Sınavı 
Nasıl Olacak ?
Hasan Yalçın Yayla

Yeni Yıla
Girerken…
Ayşe Nurcan Özüçağlıyan

Balık Nasıl Daha 
Faydalı Hale Gelir
Şeyda Sıla Bilgili

Şeker Hastaları Dikkat!
Dyt. Nurettin Şahinli12 Mevsim 

Geçişlerine Dikkat

Dr. Orçun Orhun

Oyun Bozuluyor
Bekir Hazar

Sefa DOĞANAY
ile Röportaj

Kan Grubunuzun 
Ayrıcalıkları

Bakalım Kim Kimin 
Helvasını Yiyecek...

Yücel Koç

Tarihten Notlar
Hikmet Tekin



Köşe Yazısı
6

7
A

ra
lık

 2
0

17
A

ralık 2
0

17

Artık “Babayiğitler” 
var bu ülkede... 

Ve onların önünü açan 
kefen giymiş 

korkusuzlar da...

7 yıl önce Romanya’ya gitmiştim. Havaalanında Bükreş’e giderken yeryüzünün en büyük 

açık otoparklarından birinin yanından geçtik. Binlerce park etmiş araç, sanki kaderine 

terkedilmiş gibi bir görüntü veriyordu. Beni karşılayan arkadaş;

“Burası hacizde olan arabaların çekildiği yer. Bankaların otoparkı” dedi. Binlerce 

Romen kredi alarak marka arabalara hücum etmiş ancak kredi borcunu ödeyemeyerek 

adeta perişan olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yine Romanya’daydım. İşadamları ile sohbet 

ettik. “Burayı Almanya soyuyor” dediler. Soygunun nasıl olduğunu da anlattılar. Almanlar 

lideri oldukları AB’de üye ülkelere “Pamuk eller cebe” diyerek para topluyor ve fonlar 

oluşturuyor. Bu fonlar, AB’nin yardıma muhtaç ülkelerine dağıtılıyor. Romanya’da bunlar-

dan biri... Ülkeye gelen paralar daha sonra “Hüp” diye çekilerek hortumlanıyor. Bunun en 

önemli araçlarından biri de Alman arabaları...

Ülkenin her yanı da Alman Bankaları 
ile dolu. Alman bankalarının verdiği 
kredilerle leblebi gibi Alman araba-
ları satılıyor. Sonuçta Almanya, lideri 
olduğu Avrupa Birliği’nde toplanan 
yardım fonlarını önce dağıtıyor, sonra 
ürün satışlarıyla geri toplayıp ekono-
misine kazandırıyor. Yani işin özeti 
Almanya Birliğin zengin üyelerini de 
soyuyor. Fakir üyelerini de daha daha 
borçlandırıp faiz batağında kendine 
bağımlı hale getiriyor.
İngiltere bu sarmalı gördü ve Avrupa 
Birliği’nden kaçtı. Sürekli AB fonlarına 
para veren ülkelerden biriydi ancak 
dönüşü yoktu. İngiliz arabaları revaçta 
değildi. ABD de son dönemlerde araba 
soygununa el atarak Alman markaları-

na 50 milyar dolarları bulan cezalar kesmeye başladı. 
Para kavgası artık araba piyasasındaki milyarlarca dolar-
lık pasta üzerinden de tüm şiddetiyle sürüyordu.

Pentagon’a yakınlığı ile bilinen globalsecurity.org adlı 
yayın kuruluşu ise yeni bir rapor yayınlıyordu. İngil-
tere donanmasının eski gücünde olmadığını, 
her geçen gün kötüye gittiğini belirtiyordu. 
Hatta “İngilizler gemi parçalarını toplayarak 
bir şeyler yapma derdine düşecek kadar ge-
rilediler” deniyordu o raporda.
Batmayan Güneş İmparatorluğu unvanını kendine vererek 
böbürlenen İngilizler, yıllarca gaza getirip kullandıkları ABD 
tarafından tokatlanıyor ve bir tasfiye süreci içinde kendini 
buluyordu.
Güneş batıyor ve artık o ülkede zor görünüyordu. Avrupa 
da lider ülke tarafından soyuluyordu. Yani Batı batıyor, doğu 
doğuyordu. Türkiye artık kendi tankını, helikopterini, savaş 
gemisini, savaş uçağını yapıyordu. Hatta uçak gemisi yap-
mak için harekete geçiyordu.
Savunma sanayiinde milli silahlarını üreterek çılgın gelişme-
lere imza atıyordu.
Bu ülkede bazıları bunu ya anlamıyor ya da batan Batı’nın bir 
ekmek kapısı daha kapanmasın diye işbirlikçilik yapıyordu.
“Ne işimiz var uçak gemisi, savaş uçağı” ile diyorlardı. 
Teröristlerin en korkulu rüyası yerli üretim İHA’lardı. Yerli ara-

bayı üretecek firmalar açıklandığı gün, görüş mesafesinin bir 
metreye düştüğü sisli havada yine alçakça saldırdı teröristler. 
Kahpe katillere karşı kullandığımız ve 3 bin teröristi göm-
düğümüz İHA’lara karşı çıkanlar oldu bu topraklarda. Hatta 
içlerinde CHP milletvekilleri bile vardı.
Eminim ki havanın sürekli sisli olması için dua edenler de 
vardır. Böylesine devletine saldıranların olduğu ülkede 
“Araba üretmek intihar olur” diyenler de çıkacaktı. Nitekim 
çıktı da!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli araba üreti-

mini gerçekleştirecek konsorsiyumu 
açıklarken bunlar geldi aklıma. Türkiye 
2016 yılında otomotiv sektöründe yak-
laşık 18 milyar dolarlık ithalatta bulundu. 
Yılda sadece otomotivden 18 milyar 
dolarımızı alıp dışarıya uçuran ülkeler 
tabii ki PKK’yı da FETÖ’yü de destekle-
yip koynunda besleyecek. BATI halkları 
yıllarca iktidarlarının diğer ülkelerde her 
alanda yaptığı soygunlarla refah içinde 
yaşadı.
Ancak artık “Babayiğitler” var bu 
ülkede... Ve onların önünü açan kefen 
giymiş korkusuzlar da... Rahat olun... Kim 
bu ülkeye zarar vermek isterse istesin 
yanlarına kar kalmayacak. Babayiğitler 
oyun bozacak!

BEKİR HAZAR

Gazeteci / Yazar

Köşe Yazısı
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MEHMET AKİF
ERS       Y

Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşındaki Rolü
İstanbul'da rahat hareket etme olanağı kalmayan 
Mehmet Akif, görevinden azledilmeden az önce oğlu 
Emin'i yanına alarak Anadolu’ya geçti. Sebil'ür-Reşad’ı 
Ankara’da çıkarması için Mustafa Kemal Paşa'dan davet 
gelmişti. TBMM'nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 
1920 gününde Ankara'ya vardı. Milli mücade-
leye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siya-
setçi olarak katıldı. Ankara'ya varışın-
dan bir süre sonra ailesini de yanına 
aldırdı.
Ankara’ya geldiği günlerde, 
Mustafa Kemal Paşa Konya 
vali vekiline telgraf göndere-
rek Akif’in Burdur milletvekili 
seçilmesini sağlamasını istemiş-
ti. Haziran ayında Burdur’dan, 
Temmuz ayında ise Biga’dan 
mebus seçildiği haberi meclise 
ulaştı. Akif, Burdur mebusluğunu 
tercih etti. Böylece 1920-23 yılları 
arasında vekil olarak 
I. TBMM’de yer aldı. 
Meclis kayıtlarında 
adı "Burdur millet-
vekili ve İslam şairi" 
olarak geçmektedir.
Ankara'ya varır var-
maz ona verilen ilk 
görev, Konya Ayak-
lanmasını önlemek 
için halka öğütler 
vermek üzere 
Konya’ya gitmekti, 
büyük gayretine 
rağmen Konya’da 
kesin bir sonu-
ca ulaşamadı ve 
Kastamonu’ya geçti. 
Halkı düşmana karşı 
direnişe teşvik için 
1920 yılının Kasım ayında Kastamonu’daki Nasrullah 

Camii’nde verdiği etkileyici vaaz, Diyarbakır’da basıldı 
ve tüm vilayetlere hatta cephelere dağıtıldı.
Akif, Anadolu'ya geçerken Eşref Edip'e de arkasından 
gelmesini söylemişti. Eşref Edip, Sebil'ür-Reşad Der-
gisi'nin klişesini de alıp İstanbul'dan ayrıldı. Son olarak 

6 Mayıs 1921 günü derginin 463. sayısını 
yayımlamışlardı. Akif derginin 464-

466. sayılarını Eşref Edip’le beraber 
Kastamonu'da yayımladı, 464. sayı 

o kadar ilgi gördü ki birkaç kere 
basılıp Anadolu'ya ve askere 
dağıtıldı. 467. sayıdan itibaren 
yayıma Ankara'da devam ettiler. 
Derginin etkisi o kadar büyüktü 
ki, yaydığı yoğun duyguların 
hâkimiyetindeki Türk halkları 
etkilenmesinden korkan Rusya, 
gazetenin ülkeye girişini 

yasakladı.
1921'de Ankara'da Taceddin 

Dergâhına yer-
leşen Mehmet Akif, 
Burdur milletvekili 
olarak meclisteki 
görevine devam 
etmekteydi. O 
dönemde Yunan-
lıların Ankara'ya 
ilerleyişi karşısında 
meclisi Kayseri'ye 
taşımak için hazırlık 
vardı. Bunun bir 
dağılmaya yol aça-
cağını düşünen Akif, 
Ankara'da kalın-
masını, Sakarya'da 
yeni bir savunma 
hattı kurulmasını 
önerdi; teklifi 
tartışılıp kabul edildi.

81. ölüm yıl dönümünde rahmet-
le andığımız Mehmet Akif Ersoy, 
İstiklal Marşı’mızın yazarı ve milli 
şairimizdir. Mehmet Akif Ersoy, 20 
Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu. 
Babası Fatih Medresesi müder-
rislerinden Mehmet Tahir Efendi, 
Osmanlı Devleti’ne bağlı Arnavut-
luk’un İpek kazasına bağlı Şuşise 
Köyü’nden İstanbul’a gelmiş, 
annesi Emine Cemile Hanım ise 
Buharalı Mehmet Efendi’nin kızı 
olarak Samsun’da doğmuştu. 
Mehmet Tahir Efendi, ona ebced 
hesabıyla doğduğu yıl olan 1290’a 
karşılık gelen Rağıf ismini verirse 

de çevresi tarafından Akif olarak 
çağrılır. Akif dışında bir de Nuriye 
adında bir kızları bulunuyordu.
Mehmet Akif, İstanbul’da Fatih’in 
Sarıgüzel semtinin Nasuh Ma-
hallesi’nde doğdu. Çocukluğu 
Osmanlı Devleti’nin “hasta adam” 
olarak nitelendirildiği döneme 
denk gelir. 1878 yılında, Akif 4 
yaşındayken Fatih’te Emir Buhari 
Mahalle Mektebi’ne başladı. Bura-
da iki yıl eğitim gördükten sonra 
Fatih İptidaisine geçti. Aynı yıl ba-
bası ona Arapça dersleri vermeye 
başladı.
Babasının yazın Emin Paşa’nın 

çocuklarına ders vermesi sebebi-
yle Emin Paşa’nın çocukları ile 
arkadaşlık kurdu. Mehmet Akif, 
1882 yılında ilköğretimini tamam-
layarak Fatih Merkez Rüştiyesi’ne 
başladı. Ayrıca Fatih Camii’nde 
Esad Dede’nin İran Edebiyatı der-
slerine katılıyordu. Lise eğitiminde 
Mülkiye’nin İdadi bölümünde 
başladıktan sonra yüksek kısmına 
geçti. Kısa bir süre sonra evleri-
nin yanması ve babasının vefatı 
sebebiyle okula devam edemeyip 
sivil veterinerlik okulu olan Baytar 
Mektebi’ne geçti. Şiirle ilgisi bu 
dönemde başlayan Mehmet Akif, 

ilk şiirlerini de bu dönemde yaz-
maya başladı.
1 Eylül 1898’de 25 yaşında iken 
Tophane-i Amire veznedarı 
Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet 
Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda 
Maarif Dergisi’nde ve Resimli 
Gazete’de şiir yazıları ve Arapça, 
Farsça ve Fransızcadan yaptığı 
çeviriler yayınlandı. 1906 yılında 
Halkalı Ziraat Mektebi’ne Kitabet-i 
Resmiye Muallimi ve 1907’de 
Çiftlik Makinist Okulu’na Türkçe 

öğretmeni olarak atandı. Ardın-
dan bir yıl sonra II. Meşrutiyet’in 
ilan edildiği dönem İstanbul’da 
Umur-i Baytariye Dairesi Müdür 
Muavinliği’ne getirildi. 1908-1910 
yılları arasında “Sırat’ı Müstakim” 
dergisinde yazdığı dönem en 
ünlü şiirleri “Küfe” ve “Seyfi Baba” 
yayınlandı.
Kısa bir süre sonra Darülfünun 
Edebiyat-ı Umumiye müder-
risliğine tayin edilen Mehmet 
Akif, uzun süre bu kadroda kaldı. 

1913’te İttihat ve Terakki Cemiye-
ti’ne girdi. I. Dünya Savaşı sırasın-
da bu cemiyete bağlı bir örgüt 
olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıy-
la Almanya’daki Müslüman 
tutsakların durumunu incelemek 
üzere Berlin’e gönderilir. Ardından 
Arabistan ve Lübnan’a gider ve 
burada batı-doğu ayrımına şahit 
olur.
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İstiklal Marşı'nı yazması
Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanı Hamdul-
lah Suphi Bey'in ricası üzerine ulusal marş 
yarışmasına katılmaya karar verdi. Konulan 
500 liralık ödül nedeniyle başlangıçta katıl-
mayı reddettiği bu yarışmaya, o güne kadar 
gönderilen şiirlerin hiç biri yeterli bulun-
mamıştı ve en güzel şiiri Akif’in yazacağı 
kanısı mecliste hâkimdi. Yarışmaya katılmayı 
kabul etmesi üzerine kimi şairler şiirlerini 
yarışmadan çektiler. Şairin orduya ithaf ettiği 
İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim 
ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Ham-
dullah Suphi Bey tarafından mecliste okun-
up ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 
Cumartesi günü saat 17,45'te ulusal marş 
olarak kabul edildi. Akif, kendisine ödül olarak 
verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde, 
kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye 
elbise diken Darulmesai vakfına bağışladı.

Mısır yılları ve 
Kur'an tefsiri
İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Meh-
met Akif, 1923 yılında Ankara'dan İstanbul’a 
döndü. Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine 
kışı geçirmek için Mısır'a gitti. Gitmeden önce 
Kur'an'ı Türkçeye tercüme etmek için Diyanet 
İşleri ile anlaşma imzaladı. Kendisine teklif 
edilen bu görevi başlangıçta reddetmişti an-
cak bu çeviriyi yapabilecek tek adam olarak 
görüldüğünden kabul etmesi için çok yoğun 
ısrar vardı ve kabul etmek zorunda kaldı. Bir 
kaç sene yazları İstanbul'da, kışları Mısır'da 
geçirdi. (Türkiye'de gerçekleşen devrimleri 
kendi inançlarına ve ülküsüne aykırı gördüğü 
söylentileri vardır.) 1926 kışından sonra 
Mısır’dan dönmedi. Kahire yakınlarındaki 
Hilvan'a yerleşti. Burada adeta inzivaya çeki-
lerek Kur'an tercümesi üzerinde çalışmayı 
sürdürdü ancak 6-7 sene üzerinde çalıştık-
tan sonra sonuçtan memnun kalmadı ve bu 
sorumluluktan kurtulmak istedi. Sonunda 
1932’de mukaveleyi feshetti. 
Diyanet İşleri Başkanlığı hem tercüme hem 
yorumlama işini bu defa Elmalılı Hamdi 
Efendi'ye verdi. Akif, kendi yazdıklarını dostu 
Yozgatlı İhsan'a teslim etti ve ölür de gel-
mezse yakmasını tembihledi. Mehmet Akif, 
Mısır yıllarında Kur’an çevirisinin yanı sıra 
Türkçe dersleri vermekle de meşgul olmuştu. 
Kahire'deki “Cami-ül Mısriyye” adlı üniver-
sitede Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi 
(1925-1936).

Yurda dönüşü ve vefatı
Siroz hastalığına tutulunca hava değişikliği iyi gelir 
düşüncesiyle önce Lübnan’a sonra Antakya’ya gitti fakat 
Mısır’a hasta olarak döndü. 17 Haziran 1936’da tedavi için 
İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul-Be-
yoğlu’da bulunan Mısır Apartmanında hayatını kaybetti. 
Edirnekapı Mezarlığına defnedildi. Cenazesine resmi bir 
katılım olmadı ancak büyük bir üniversiteli genç topluluk 
katıldı. Mezarı iki yıl sonra, üniversiteli gençler tarafından 
yaptırıldı; 1960’ta yol inşaatı nedeniyle kabri Edirnekapı 
Şehitliği’ne nakledildi. Mezarlıkta Süleyman Nazif ve 
arkadaşı Ahmet Naim Bey'in arasında yatmaktadır.

ESERLERİ
Mehmet Akif Ersoy’un 
Safahat’ta toplanan eserleri 
şu kitaplardan 
oluşmaktadır.

•	 Süleymaniye 
Kürsüsünde

•	 Hakkın Sesleri
•	 Fatih Kürsüsünde
•	 Hatıralar
•	 Asım
•	 Gölgeler

Çekmeköy Belediyesi ilçede yaşayan gençle-
rin kültürel ve sanatsal manada gelişimlerine katkı 
sağlamak, sportif faaliyetler gerçekleştirmek, gençlere 
sosyal hizmet, sosyal yardım ile meslek edindirme ve 
beceri kazandırma yetisi sağlamak ayrıca gençle-
rimizin sosyal ihtiyaç ve faaliyetlerini karşılamak 
için  Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar 
Vakfı ile protokol imzaladı.

Çekmeköy Belediyesi;  Yeşilay ile imzala-
nan protokol ile de “Sağlıklı Nesil-
ler, Sağlıklı Gelecek” felsefesi ile 
çocuklarımıza,  gençlerimize  ait 
park, spor ve oyun alanlarını 
dumansız hava sahası ilan 
ederek, sağlıklı bir toplum 
yetiştirebilmeyi, sağlıklı 

yaşamı desteklemeyi, sigara kullanımını azaltmayı 
her türlü bağımlılıkla mücadele etmeyi ve gençleri 
‘bilinçli bireyler’ olmaya özendirmeyi amaçlıyor.  

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz konuyla 
ilgili şunları kaydetti: 

“Gençlerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
İnşallah imzalanan bu protokolle gençle-

rimizi sağlıklı ve bilinçli bir yaşama 
yönlendirme yönünde faaliyetler 

gerçekleştireceğiz. Protokol 
imzaladığımız derneklerimizle el 

ele verip amaçlarımıza ulaş-
ma yönünde var gücümüzle 

çalışacağız inşallah.”

Çekmeköy Gençliği 
İÇİN YENİ ADIMLAR
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dan uzak durun. Ek olarak yağlı, 
şekerli, kremalı yiyeceklerden, 
gazlı-şekerli ve kafeinli içecek-
lerden uzak durmak bağışıklık 
sisteminizin güçlenmesine 
yararlı olacaktır.

Yapılan bir araştırmanın 
sonuçlarına göre C, E vitamini 
ve beta karoteni besin yoluy-
la almak sağlık için oldukça 
önemli, çünkü kalbi koruyor.  E 
vitaminini özellikle 
ay çekirdeği, 
badem, 

fındık, fıstık, 
domates, kuru 
kayısı gibi 
besinlerde 
bulabilirsiniz. 
Fakat yeter-

li ve dengeli 
besleneme-

yenler, gebe ve 
emziren kadınlar ve 

vejetaryenler kişilere 
özellikle düzenli olarak vi-

tamin ölçümü yaptırmalarını 
ve gerekirse dışarıdan takvi-

yeyle vücutlarında eksik olarak 
vitaminleri almalarını önerilir.

Ağrılar sizi 
yormasın

Mevsim geçişlerinde 
kas ve eklem ağrılarıyla 
çokça karşılaşılır. Birden 
bire yaşanan ağrılar ve 

yorgunluğu takip et-
mek çok önemli. Ani hava 

değişimleri hormonal 
ve psikolojik olarak du-
yarlılıklara bağlı olarak ağrıları 
güçlendirebilir. 3 günden 
sonra halen devam eden ağrı 
şikayetleriniz varsa, mutlaka 
doktora danışılmalıdır. Çünkü 
bazı hastalarımız bu ağrıları 
romatizmal hastalıklarla 
karıştırabilir.

Sigara ve alkolden 
uzak durun
Düzenli sigara ve alkol tüketimi 
bağışıklık sistemine etki ederek, 
hastalıklara karşı savunma me-
kanizmanızı güçleştirir. Bu ned-
enle bu ikiliden uzak durmakta 
oldukça fayda var.

Spor yapın
Haftanın üç günü düzenli olarak 
egzersiz yapmamız gerekir. 
Tempolu yürüyüş, yüzme ve 
egzersiz hem yorgunluğa iyi 
gelir hem de kendinizi iyi his-
setmenizi sağlar. Asansör yerine 
merdiven kullanmak, yürüme 
mesafesi yerler için araç kullan-
mamak sağlığınız için 
yapacağınız küçük ama önemli 
detaylar.

Uyuyun
Uyku düzeni sağlık için oldukça 
önemli. Gün boyunca yorulan 
vücudumuzu özellikle gece 
11.00 ile 01.00 saatleri arasında 
dinlendirmek enerji toplama 
ve hastalıklara karşı korunmaya 
yardımcı olur.

Sağlık&Yaşam Dergisine Katkılarından 
Dolayı Teşekkür Ediyoruz.

MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT!

Aman grip olmayın! Vitaminler en büyük silah!

Dr. Orçun Orhun

Mevsim geçişlerine bağlı olarak yaşanan ani sıcaklık değişimleri, vücudu olum-
suz olarak etkiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi güçsüz kişilerin hastalıklara karşı 
savunma mekanizması zorlaşıyor. Ancak doğal yöntemlerle bağışıklık sistemini 
güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak mümkün.

Şehirler kalabalıklaştı ve toplu yaşam, iş-okul hayatına geri dönüldü. Kala-
balığın artmasıyla ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar da ortaya çık-
maya başladı. Özellikle iş yerinde ve okulda kullanılan araçları düzenli olarak 
dezenfekte edilmeli ve bol bol eller yıkanmalıdır. Özellikle toplu taşıma araçları 
kullandıktan sonra el temizliğimize çok dikkat edilmeli mümkünse her gün 
buharlı banyo yapılmalıdır. Eğer öksürüğünüz varsa buhar banyo kendinizi iyi 
hissetmenizi sağlayacaktır. Dilerseniz soluyacağınız suyun içine nane de 
katabilirsiniz. Eğer ateşiniz varsa banyo suyunu ılık seviyede tutarak, 
2 dereceye kadar ateşinizi düşürebilirsiniz.

Öncelikle gün battıktan sonraki akşam serinliğine 
göre kıyafetlerin seçilmesi gerekir. Terleme veya 
üşütme riskine karşı kıyafetlerin dikkatli seçilmesi, 
terleme durumuna karşı yedek kıyafet taşınmalıdır.
Bunun yanında gün içinde bol su ve sıvı tüketimi ve 
kuşburnu, ıhlamur, adaçayı gibi evde kolaylıkla 
demleyebileceğiniz çayları içmeniz önerilir.
Ağızda meydana gelen bakterilere karşı diş bakımı-
na da dikkat etmek ve düzenli olarak dişleri 
fırçalayarak gargara yapılmalıdır.
Eğer boğazınızda ağrı varsa ve kendinizi bitkin 
hissediyorsanız bir çay kaşığı zencefili bir bardak 
sıcak süte karıştırarak içmek rahatlatacaktır.

“Kış aylarının koruma kalkanı C vitamini deposu 
portakal, mandalina, greyfurt ve limonu mutlaka 
hayatımızın bir yerine her gün tüketecek şekilde 
koymalıyız. Günde bir tane portakal yemek günlük 
C vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Taze sebze, kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürün-
leri tüketimini ihmal etmemek gerekiyor. Bu gıdalar 
yorgunluğunuzu alır ve kendinizi dinç hissetmenizi 
sağlar. Antioksidan içeriği zengin besinler tüketin. 
Taze ve mevsiminde sebze meyve yiyin. Kalori-
si yüksek, tuz, yağ ve yağ oranı dengesiz ve bol 
şekerli yiyecek-içeceklerden, kısacası hazır gıdalar-
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kurtulduklarındır belki.

Üzülme evlat, 
Kaybettim sandıkların,

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ
AKADEMİSİ
YENİLİK

BULUŞTURDU

Çekmeköy Belediyesi’nin 
gençlere yönelik 
düzenlediği ve bu yıl 
ilki düzenlenen Yenilik 
Akademisi Konferansları 
başladı.

 AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dr. Hasan 
Gökçeoğlu, Doç. Dr. Nurettin Yiğit’in katılımıyla gerçekleşen 
konferansın ana konusu ‘Genç Girişimcinin Zaman Maki-
nesi’ oldu. İlçede eğitim gören lise öğrencilerinin katıldığı 
programda gençlik kuşakları üzerine konuşmalar yapıldı. 
Programa  Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı 
temsilen Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel  katıldı.

Programda konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Şahmettin Yüksel şunları ifade etti:
 “İlk seminerimiz başlıyor, bundan sonra her ay birbirinden 

değerli hocalarımızla geleceğimiz olan gençlere bu gü-
zelliği sunacağız. Uzay teknoloji merkezimizin de mutlaka 
görülmesi gerekiyor. Biz Çekmeköy’e ilk geldiğimizde 
Çekmeköy eğitim ve kültür vadisi olacak demiştik. Bugün 
baktığınızda belki de 50’nin üzerinde özel okulu olan devlet 
okulu olarak da 100’ün üzerinde eğitim veren bir ilçede 
yaşıyoruz. Henüz 8 yıllık ilçede bunları yaptık, yapmaya da 
devam edeceğiz. Artık biz gençlik olarak kendi beynimizi 
kendimize kullanacağız. Dünyanın karşısında dimdik ayakta 
duran bir ülke ve imanlı-inançlı bir gençlik olacak.” 
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O, artık ünlü bir komedi ve taklit ustası…

O artık sahnelerin aranılan yüzü…

Türkiye onu “Yetenek Sizsiniz 
Türkiye” isimli televizyon 
programıyla tanıdı. Yeteneği 
ile herkese parmak ısırtan, 
mütevazı ve samimi kişiliğiyle 
taraflı tarafsız herkesin gön-
lünde taht kuran ünlü komed-
yen, başarı merdivenlerini 
tüm zorluklara rağmen koşar 
adım tırmanmaya devam edi-
yor. Kısa zamanda Türkiye'nin 
en çok aranan yeteneklerin-
den biri olan Sefa Doğanay ile 
birlikteyiz. 

Kendini bu toplumda hangi 
noktada görüyorsun? Kişilik an-
lamında, yaşantı anlamında Sefa 
Doğanay dediğimiz vakit nasıl 
tanımlayabilirsin kendini?
Kendimi tamamen toplumun 
içinden biri olarak görüyorum, 
diyebilirim. Kişilik olarak terazi 
burcunun özelliklerini taşıyorum. 
Duygularını, çok keskin yaşayan, 
yaşantı olarak da ev-okul-havaa-
lanı sahne ve otel arasında geçen 
bir yaşantım var dersem, abartmış 
olmam. Bu tempomu seviyorum. 
Bir kere her şeyden önce yolda 
insanlar beni gördüğünde evladı, 
abisi, kardeşi, torunu gibi seviyor. 
Bunu bizzat yaşamaktan keyif 
alıyorum. 7 yaşında bir çocuk da 
gelip bana sarılıyor,70 yaşındaki 

amcalarımız, teyzeleri-
miz de "evladım bayılıyoruz, çok 
güldürüyorsun bizi maşallah" di-
yebiliyor olağanüstü bir şey benim 
için. Zaten komedyenin beslen-
diği yer halk ve halkın içerisindeki 
mizahtır. Kopması gibi bir durum 
söz konusu olamaz. İyi ki de bu 
halkın içindeyim, iyi ki de sizden 
biriyim.

Komedyen ve taklit yeteneğini 
ne zaman fark ettin?
Bu o kadar küçük yaşlardan 
beri var ki; benim kendimle ilgili 
hatırlamadığım dönemleri de 
annem babam anlatıyor bana. 
Daha ninni söyleyip beni uyutur-
larken ninninin yarısında annemin 
ses tonuyla ona eşlik etmeye 
başlarmışım.1 yaşında henüz yeni 
yürümeye başlamış bir bebekken 
babaannemin arkasından onun 
gibi yürüyüp onu takip edermişim, 
nasıl ilaç içip tesbih çektiğini 
yaptırırlarmış bana. Ben doğuştan 
geldiğine inanıyorum. Bir nok-
tadan sonra ilkokulda, ortaokulda 
öğretmenlerin tiplemeleri, li-
sede öğretmenler günü gibi özel 
günlerde okulun balo salonunda 
küçük çaplı stand-uplar derken 
zamanla hayat beni sahnelere, 
çok şükür Türk halkının kahka-
halarına kadar ulaştırdı. 

Canlandırdığın kaç 
tipleme var ve bu tiplemeleri 
nasıl belirliyorsun?
Açıkçası 50 den fazla ve bu sayı 
her geçen gün engellenemez 
biçimde artıyor. Günlük hayatta 
arada fark etmeden içime birileri 
kaçıyor. Yemekte tuz isterken Ni-
hat Doğan olduğumu, Aşık olunca 
Yıldız Tilbe ruhun, üzülünce nadir 
de olsa Emrah moduna girdiğim 
çok oldu. Ben ve çevrem alıştık bu 
duruma.

Taklidini yaparken zor-
landığın isimler var mı?
Olmaz Olur mu? Fakat bu işi yap-
mayı o kadar kafaya koymuştum 
ki defalarca ses tellerimi kanat-
mışımdır. Uzun süre sesim gitti. 
Doktorlar asla bunu yapmamam 
gerektiğini söyledi ama ben 
dinlemedim. Bülent Ersoy gibi 
(onun sesiyle) şarkı söyleyebilmek, 
Emrah gibi dik seslere çıkabilmek 
ve ya Sibel Can'ın ses tonunu 
yakalayabilmek nerdeyse 1 yılımı 
aldı. Sesim kısılırdı düzelene kadar 
bekler yine devam ederdim.

Oynadığında en çok hoşuna 
giden tipleme hangisi?
Tiplemesini yaptığım sanatçıların 
hepsini gerçekten severek yapıyo-
rum. Ama benim için biri var ki 
hayranlığımın ve aşkımın tarifi 
yok. 



Röportaj Röportaj
18

19
A

ra
lık

 2
0

17
A

ralık 2
0

17

Kim bu?
Kim mi? Tabi ki de Yıldız Tilbe. Ona olan hayranlığım o kadar büyük ki, bir 
gün onunla tanışabilme ihtimali bile bu işi yapmam ve televizyona çıkma 
sebeplerimden biriydi diyebilirim. Nihayet tanıştım da. O da beni seviyormuş 
meğer :)

Kendine güler misin?
Kendimi böyle bir değerlendirmeye tabi tutmam için seyirciyle birlikte olmam 
gerek. Çünkü insan kendini dışarıdan göremez birlikte kahkaha atabili-
yorsak demek ki komiğim diyorum. Ama fazla mükemmeli-
yetçi olduğum için kendimi izlemeye tahammülüm yok. Hep 
bir kusur bulurum kendimde videoları seyrederken, seyirci 
fark etmese bile ben kendime şunu niye şurada yaptın, 
bu şakayı beğenmedim vs. diye çok eleştiririm, O yüzden 
mümkün olduğunca kendimi seyretmiyorum :)

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip oldun. Bu 
kadar çok sevilmenin nedeni nedir sence?
Büyük usta Neşet Ertaş’ın bir eserinde, “Kalpten Kalbe 
bir yol vardır bilinmez” der. Nurlar içinde yatsın. Sanırım 
sevenler ile benim aramdaki sevgiyi böyle tanımlarım. 
İnsanları sevmek, onların kahkahalarının sebebi ol-
mak ve gülüşlerinde yer almak benim için dünyanın 
en büyük mutluluğu. Her birlikte Attığımız kahkaha 
yüreklerimizi bir o kadar birbirine bağlıyor. Ben insan-
lar mutlu oldukça mutlu olan birisiyim. Sevilmek çok 
güzel, çok şükür diyelim.

Ünlü bir isim olmak hayatında neleri değiştirdi?
Birçok şeyi değiştirdi. Artık göz önündeyim ve az evvel 
sizin de söylediğiniz gibi çok sevilmenin sorumluluğu altın-
dayım ve bundan da hiç şikâyetçi değilim. Diğer yönden sorar-
sanız sahnedeki Sefa’nın dışında gayet sıradan hayatı olan bir sefa 
var zaten.

Sana göre mizahta başarı nedir? Kendini bu konuda başarılı 
buluyor musun?
Bana göre seyirci ve siz hep birlikte doyasıya kahkaha atıyorsanız, 
bu başarıdır. Gülmek güldürmek çok lüks ve zor bir olay aslında. 
Dolayısıyla karşılıklı bu enerjiyi yakaladığınızda bence kayıtsız 
şartsız başarılısınızdır. Ne mutlu bana ki hep birlikte kahkaha at-
mayı bırakın gülmekten koltuktan düşürdüğüm insanlar oldu :)

İnsanları sevmek, onların 

kahkahalarının sebebi olmak ve 

gülüşlerinde yer almak benim için 

dünyanın en büyük mutluluğu. 
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Sahne formatın tam olarak nedir?
Yaklaşık 2,5 saati aşkın bir oyunum var. Burada sadece 
taklit değil, onun yanında yaşamış olduğum hikâyeler, 
güncel hayatın içinden konular, tespitler ve anlatım-
lar yani kısacası salona gelen seyirci baştan sona bir 
Stand up şov seyrediyor. Bu süre zarfı içerisinde takli-
din yeri hikâyelerin içine dağılmış bir şekilde ortalama 
1 saat kadar oyunu renklendiren, sevgili Ata Demir-
er’in bana tavsiye ettiği gibi ‘taklit mizah sepetinin 
içindeki çiçeklerden biri oluyor’ ve onun dışında kalan 
1-1,5 saatlik sürede kendi sesimle ve kendi yaşadığım, 
gözlemlediğim ve kaleme aldığım hikâyelerimi seyirci 
ile paylaşarak baştan sona bir stand-up sergiliyorum. 
Tabi şunu söylemek gerekirse 
tanınmış karak-
terler kadar, 
kendi yazdığım 
ve üzerinde 
çalıştığım tanın-
mamış halktan 
karakterlerin 
hikâyeleri de 
bir o kadar ilgi 
görüyor. Biletli 
gösteriler, fes-
tivaller, halka 
açık gösteriler, 
kurumsal bayii 
toplantıların-
da da çok şükür 
çıktığımız her 
yerde seyirci alanı 
tıklım tıklım sa-
lonu doldurarak 
stand up a olan 
ilgisini her seferinde 
gösteriyor.

Tiplemelerini yapıp, sahneye taşıdığın isimler çok 
ünlü insanlar, sana karşı tepkileri ne yönde?
Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım. 
Aksine izleyen tüm sanatçıların çok beğendiğini ba-
zılarının bizzat kendi ağzından, bazılarının ise katıldığı 
programlarda benim için söylediği olumlu şeyleri 
duydukça bir kere daha iyi ki bu işi yapıyorum diyo-
rum. Çünkü ben 25 yaşındayım ve naçizane sanatımı 
icra etmeye çalışıyorum.Ve bu denli önemli insanlar-
dan bunları duymak muazzam. Mesela Sevgili Yıldız 
Tilbe katıldığı bir programda “taklidiniz çok yapılıyor 
bu konuya bakışınız nedir?” diye so-
rulduğunda “Sefa’yı seviyorum ve beğeniyorum” 

dedi, aynı şekilde Nihat Doğan “taklidimi yapanlar 
arasında bir tek Sefa kardeşimi beğeniyorum ve takdir 
ediyorum” dedi. Seda Sayan bizzat kendi programın-
da konuk olduğumda tiplemesini canlandırdım ve 
“bayıldım annem, aynısı” dedi, keza Bülent Ersoy  
“beni namütenahi ve fevkaladenin fevkinde yapıyor 
bu güzel çocuk” demişti. Stand up yapan herkesin 
duymak isteyeceği ve rüya gibi gelen bir şey. Hepsine 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Peki, daha önce televizyona çıkmak veya tabiri 
caizse ‘şöhret olmak’ için bir denemen oldu mu?

Tabii ki oldu. En 
büyük hayalim bir 
gün televizyon-
da ya da sahnede 
insanların karşısın-
da olmaktı. Fakat 
gittiğim birçok 
oyunculuk ajansı, 
sanat atölyeleri 
vs. gibi yerlerde 
kapılar bir bir 
yüzüme kapandı. 
Benim için çok 
üzücü, hayal 
kırıklıklarıyla dolu 
zamanlardı, hem 
de şimdi dönüp 
baktığımda 
aslında ne kadar 
güzel bir yerden 
başladığımı 
düşündüren 
şeylerdi.

Yarışmaya katıl-
maya karar verdiğinde çevrenin tepkisi ne oldu?
Açık söylemek gerekirse hiç kimseden bir destek 
göremedim. Arkadaş ortamında bana gülen herkes iş 
televizyona çıkmaya geldiğinde “bu öyle iki espriyle 
adam güldürmeye benzemez” dediler. Aksine alay 
konusu bile oldum. Kimse bana inanmasa bile ken-
dime olan inancımı yitirmedim ve başarısız bile olsam 
en azından denerim, içimde kalmamış olur diye 
kendimi motive ettim. Fakat birinci oluğumda ben-
imle alay eden herkesin yüzündeki o ifadeyi görmek 
beni bir kere daha ne olursa olsun, kim ne derse desin 
insanın hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğine 
gönülden inanırım.

Stand-up üzerine gelecekteki hedeflerin nelerdir?
Stand-up bana göre aslında hayatın içinde yaşayan ve içimizdeki 
mizahın hikâyeci bir adamla buluşma halidir. Bizim milletimizde bu 
samimi insanlar ve bol mizah malzemesi olduğu sürece nereye kadar 
giderse oraya kadar gitmek istiyorum. Üç günlük dünya ne kadar 
gülersek o kadar iyi değil mi?

Çok zor bir kulvardasın, “Ya bitersem” diye bir korkun var mı?
Tabi ki her insan mesleğiyle ilgili başarısızlık kaygısı yaşar. Ama ben 
hayatım boyunca attığım hiçbir adımda sonrasını düşünerek atmadım. 
Hep iyisi için çalışıp, kafaya koyduğumu yaptım. Sonuç olarak Allah 
ne yazdıysa onu yaşarız. Elden geleni yapıp, sonuna kadar mücadele 
etmek benim en büyük zırhımdır. Gerisi önce Allah’ın sonra Türk 
halkının takdiridir diye düşünüyorum.

Üç günlük dünya ne kadar gülersek 

o kadar iyi değil mi?



Röportaj Röportaj
2

2
2

3
A

ra
lık

 2
0

17
A

ralık 2
0

17

Dünyada savaşlar, işgaller, açlık gibi büyük trajediler 
yaşanıyor. Bir komedyen olarak nasıl algılıyorsun 
bütün bunları?
Gerçekten bu ortamda güldürmek o kadar zor ki an-
latamam. Eminim çoğu insan elinde bir sihirli değnek 
olmasını ve bir anda tüm olumsuzluklara çare olmayı 
ister. Ben de keşke bunu yapabilsem. Ama bu kadar 
mutsuzluğun içinde insanları güldürerek mutlu et-
meyi kendime görev edinmiş vaziyetteyim. Dünyanın 
kavgasından, derdinden, tasasından bir nebze de olsa 
uzaklaştırabilirsem 
ne mutlu bana diye 
düşünüyorum.

Sosyal medyayı 
çok sık kullanan 
ünlülerden birisin. 
Sosyal medyayı bu 
kadar sık kullan-
manın sana ge-
tirdiği avantaj ve 
dezavantajlarını 
bizimle paylaşır 
mısın?
Sosyal medya 
öyle enteresan 
bir şey ki nere-
lere ulaşabildiği-
ni hayal bile 
edemiyor insan. 
İlk başladığımda 
çok az takipçim 
vardı. Daha son-
ra tiplemeler 
yapmaya, şarkılar söylemeye ve parodil-
er çekmeye başladıkça inanılmaz yerlere ulaştığımı 
gördüm. Avusturalya’dan, İrlanda’dan, Chicago’dan 
ve İsveç’ten fanlarım varmış meğerse. Sosyal medya, 
yine insanları güldürmek için, yüzlerinde tebessüm 
oluşturmak için bana bir sebep daha anlayacağınız. 
Öyle mesajlar, öyle şeyler geliyor ki inanamazsınız. 
Sahnede anlatmam için bana çok malzeme çıkıyor 
bir yandan da. Olumlu yönleri kadar olumsuz yön-
leri de var elbette. Saygı çerçevesinde eleştirinin her 
türlüsüne açığım fakat kişisel egosunu tatmin etmek 
için oturduğu yerden terbiye sınırını aşarcasına klavye 

delikanlısı olanlara giriş yok maalesef.

En sevdiğin komedyen?
Cem Yılmaz, ATA Demirer

En beğendiğin oyuncu?
Çetin Tekindor, Jack Nicholson

Taklidini yapmaktan en çok zevk aldığın kişi?
Yıldız Tilbe

Taklidinde en 
çok zorlandığın 
kişi?
D hepsi :)

En sevdiğin 
yemek?
Yaprak Sarma ve 
Mantı

En sevdiğin dizi?
Person Of 
İnterest

En sevdiğin Tv 
programı?
Müge Anlı ile Tatlı 
Sert :)

Son olarak 
Çekmeköy2023 
aracılığıyla 
sevenlerine neler 
söylemek istersin?
Her şeyden önce 

bu keyifli sohbet için Çekmeköy2023 ailesine çok 
teşekkürler. Bu yazıyı bir yerlerde okuyan, bir şekil-
de hayatının bir yerinde yahut bir anında yüzünde 
gülümseme oluşturabildiğim insan! Sen. Sen iyi ki 
varsın ve senin kahkahanda yer alabilmek benim 
ilkokul sıralarındaki çocukluk hayalimdi. Bu rüyayı 
benimle paylaştığın için sonsuz teşekkürler. Bir gün 
bir yerde yine en güzel kahkahalarda buluşmak 
dileğiyle :)  Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımla…
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AYŞE NURCAN ÖZÜÇAĞLIYAN
Klinik Psikolog
nurcan.psikolog@gmail.com

YENİ YILA
GİRERKEN…

 2017 yılını geride bırakmaya 
hazırlandığımız şu son günler-
den herkese merhaba. Ülke-
miz ve dünya için kolay bir yıl 
olamadı bu sene ne yazık ki. 
Ancak elbette güzel şeyler de 
oldu umutlarımızın yeşereceği. 
Bizler için de yer yer sevinçlerin 
yer yer de üzüntülerin yaşandığı 
bir senenin daha sonuna geli-
yoruz. Yeni yıl bizleri bekliyor. 
Yeni yıl herkes ve her şey için 
umutların arttığı, hayallerin 
kurulduğu, planların tekrar-
dan yapıldığı bir dönemdir 
aynı zamanda. O nedenle 
gelin bu ay hep beraber yeni 
yıla girmeden önce geride 
bırakmaya başladığımız 
senenin güzel bir değer-
lendirmesini yapalım. 
Aşağıdaki soruları ken-
dimize soralım ve nasıl bir 
yıl geçirdiğimizi böylece 
gözden geçirmiş olalım…

Bu sene ailem 
ve akrabalarımla 
iyi vakit geçirip 
onlara zaman 

ayırabildim mi?

Arkadaşlarımla 
iyi ilişkiler 

kurup yeni insanlar 
tanıyabildim mi?

Kırdığım insanlar 
oldu mu veya 
etrafımdaki in-

sanlar tarafından 
kırıldım mı?

Kendime 
hedefler koy-

dum mu? 
Kendim ve 
çevrem için 

anlamlı, gerçekçi 
amaçlar, hedefler 

belirleyebildim 
mi?

Hayallerimin 
ve/veya 

hedeflerimin 
ne kadarını 

gerçekleştirebildim?

Hedeflerimi, 
hayallerimi 

gerçekleştirebilmek 
için ne kadar çaba 

harcadım? Kendime 
dinlenmek 
için zaman 

ayırabildim mi?
Düzenli 

olarak spor 
yapabildim mi?

Bol bol ve 
düzenli olarak 

yürüyüş 
yapabildim mi?

Sağlığıma ve 
yediklerime 

yeterince dikkat 
edebildim mi?

Stresten 
kendimi 

koruyabildim 
mi?

İç huzurumu 
sağlayabilmek 

adına neler 
yapabildim?

Bu sene 
benim için iyi bir 

sene miydi?

Kendime 
fiziksel, ruhsal ve 
sosyal açıdan iyi 
bakabildim mi?

Umudumu 
hep ayakta 

tutabildim mi?

En mutlu, 
en huzurlu 

zamanlarım, 
anlarım nelerdi?

Şu an 
kendimi nasıl 

hissediyorum?

Mutsuz, 
huzursuz 

olduğum olaylar, 
zamanlar 
nelerdi?Kendimi 

değerli 
hissedebildim 

mi? Etrafımdaki 
insanlara da 
hak ettikleri 

olumlu değeri 
verebildim mi?

Umarım yazılan sorular 
zihninizi ve ruhunuzu fazla 
yormamıştır. Amacım bir yılın 
değerlendirmesini yaparken 
tekrardan bütün yaşanan-
ları yeniden küçücükte olsa 
sorgulatabilmekti sizlere. 
Yeni bir yıla daha giriyoruz. 
Dilerim 2018 senesi de bizler, 
ülkemiz ve dünyamız açısın-
dan mutlu ve huzurlu bir yıl 
olur. Önümüzdeki sene de 
ailemizle ve sevdiklerimizle 
bol bol mutlu ve sağlıklı bir 
şekilde vakit geçirebildiğimiz, 
hayaller kurabildiğimiz,  
ileriye dönük amaçlar 
oluşturabildiğimiz, sağlığımı-
za da dikkat edebildiğimiz ve 
umudumuzu ne olursa olsun 
hep yeşerttiğimiz bir yıl olur 
hepimiz için.

Hoş geldin 2018. Sevgi ve 
huzurla kalın…



KAN GRUBUNUZUN AYRICALIKLARI
İnsan vücudunun belki de en önemli maddesi, olmazsa olmazı 
kan… Vücudumuzun %7-8’i kandan oluşur. Bir damla kan bile, 

insanların hayatında köklü değişiklikler yaratabilir. Kırmızı 
renkli, damarlarımızda dolaşan bu sıvının vücutta üstlendiği 
en önemli görev, hücrelere oksijen ulaştırmaktır. Ayrıca vü-

cut için önem arz eden maddeleri de taşıyor ve vücuttaki 
zararlı maddelerin atılmasına da yardımcı. Damarlarda oluşan 

yırtıkları anında onaran bir bekçidir adeta, kan…

0 Grubu
Her 100 kişiden 40’ı 0 RH pozitif, 7’si 
negatif. Bu kan grubu taşıyan herkes 
gücü, dayanıklılığı, kendine güveni, 
cesareti, sezgiyi ve tanrı vergisi bir 
iyimserliği genetik hafızalarında taşır-
lar. İçine bulundukları ortama adeta 
bir bukalemun gibi iyi uyum sağlarlar. 
Hayattan keyif almayı bilir, dünya 
nimetlerinden en iyi biçimde fayda-
lanırlar. Hayatı ciddiye almaz, onu 
bir melodi gibiymişçesine kavrar ve 
yaşarlar. Modaya, havaya ve zamana 
uyumda problem yaşamazlar. 

İnsanlarla iletişimleri çok kuvvetlidir. 
Olumlu ilişkiler kurmada üzerlerine 
yoktur. Kendilerine verilen olanakları 
sonuna dek kullanırlar. Amaçlarına 
kolaylıkla, fazla çaba göstermeden 
ulaşırlar. Sivri ve uç fikirleri, eğilimleri 
yoktur. Sağlıklı bir bünyeye sahiptirler. 
Liderlik özellikleri ve başarı için gerekli 
güdüye sahip olmak 0 grubu insan-
larının anahtar özelliklerindendir.

0 Grubu Erkeği: Çok kıskançtır. 
Kalabalıklara karışmayı sevmez. Hare-
ketli, hırslı ve çalışkandır. Eşine sürekli 
hediyeler alarak sürprizler yapar.

0 Grubu Kadını: Çocukları biraz 
büyüdüğünde, hemen çalışma hayatı-
na geri dönmek ister. Yemek yapmayı 
sevmez. Mutfak masrafları azaltarak 
kendine yeni elbiseler almayı tercih 
eder.

A Grubu
Her 100 kişiden 34’ü A RH pozitif, 6’sı 
negatif. Kalabalık toplumlarla ve kırsal 
yaşamın gerginlikleriyle baş ede-
bilmek için ortaya çıkmıştır. Bu gru-
bun psikolojik özelliklerinden bazıları, 
kalabalık çevrelerin kitlesel ihtiyaçları-
na katlanmakla oluşmuştur. Büyük bir 
olasılıkla, bu oluşumun içindeki birey-
de olması gereken en önemli özellik, 
paylaşımcı yapıdır. Ancak bütün bu 
niteliklerin tek bir yapıda toplanması 
gerekiyordu.

 Belki de bu bugün bile A’ların daha 
gerilimli bir yapıya sahip olmalarının 
bir nedenidir. Bu yüzden uyumlu bir 
yaradılışları vardır. Hisleri kuvvetlidir. 
Araştırma yapmaktan hoşlanan 
insanlar bu kan grubunu taşır. Dış 
dünyalarındaki tüm değişikliklere 
duyarlıdırlar. Bu aşırı duyarlılıkları, 
çevreleriyle çatışma içerinse gird-
iklerinde ters tepmekte ve bu gruptaki 
insanlar içlerine kapanmaktadır. 
Çevrelerindeki olaylara dayanma kap-
asiteleri yetersiz kaldığında ve uyum-
da güçlük yaşadıklarında o toplumun 
en acınacak, zavallı insanları olurlar. 
En kilit özellikleri paylaşımcı olma-
larıdır. Kendilerine ait neleri varsa, 
sevdikleriyle paylaşmaktan asla 
kaçınmazlar. Sıkıntılarını içlerine atar, 
kimseyle paylaşmazlar. Dolayısıyla 
kan grupları içerisinde depresyona 
girmeye en müsait olanlardır. Ayrıca A 
grubu insanların diğer gruplardakilere 
nazaran daha az grip olduğu da su 
götürmez bir gerçektir.

A Grubu Erkeği: İyi bir dost ve 
konuşmacıdır. Düzenli yaşamayı ter-

cih eder. Eş seçimi konusunda titizdir.

A Grubu Kadını: Çocukları çok 
sever ve sürekli çocuklarıyla ilgilen-
diklerinden eşlerini ihmal ederler. 
Para harcamaya düşkündürler. 
Değişiklikten hoşlanırlar.

B Grubu
Her 100 kişiden 8’i B RH pozitif, 
1’i negatif. Zamanla toplumlardaki 
ırkların kaynaşması, yeni topraklar ve 
iklimlerle karşı karşıya kalan ilk B’lerin 
yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 
uyumlu ve yaratıcı olmaları gerek-
mekteydi. B grupları, yerleşik hayata 
geçmiş A grupları kadar düzen sahibi 
ve konfor düşkünü değillerdir. Ayrıca 
bu grup, 0 grubundakilere göre daha 
az kararlılık gösteren yapıya sahiptir. 
Biyolojik açıdan diğer kan gruplarına 
göre daha uyumlu bir yapı arz eder.

Davranışlarında akılcılık ön plandadır, 
sistemli, düzenli ve iradeli yaşamayı 

severler. 
Başkalarının 

fikirlerinden 
etkilenmez, kendi 

kararlarını uygulamaya 
koyarlar. Egemen güç 

olmaktan ve insanları 
yönetmekten hoşlanırlar. 

İnatçı, otorite ve sert mizaca 
sahip olmalarından dolayı askerlik, 

uzmanlık, danışmanlık ve yöneticilik 
gibi işler yaparlar. Empati yapabilme 
yetenekleri gelişmiş bireylerdir.

B Grubu Erkeği: Özgürlüğünün 
kısıtlanmasından nefret eder. Kadın-
lara sonsuz saygı duyar. Neşeli bir aile 
ister. Yemek konusunda oldukça titiz 
bir yapıya sahiptir.

B Grubu Kadını: Para konusunda 
ya çok cimri ya da eli çok açık biridir.

AB grubu
Her 100 kişiden 3’ü AB RH pozitif, 
1’i negatif. Bu grup, sinirli ve hassas 
A’larla dengeli B’lerin birleşimi sonucu 
oluşmuştur. Bundan dolayı, biraz 
parça parça karaktere sahiplerdir. 
Diğer üç grubun tüm özelliklerini 
karmaşık ve karışık bir biçimde 
kendilerinde toplamışlardır. Dengeli 
bir yapıya ulaşmak için güçlü bir 
disiplinle karşılaşana kadar bocalayan, 
kaprisli, kararsız ve tutarsız bir kişilik 
sürdürürler. Çevrelerine önem ver-
meleri, sosyal tutumu önemsemeleri 
ve mantıklı düşünme yetisine sahip 
olmaları onları başarıya götürebilir. 
Detaycı değiller. En ilginç ve en çekici 
kan grubudurlar. Bu gruptan insanlar 

dünyada fazla bulunmaz. Ayrıca bu 
grup, kan gruplarının en yenisi olma 
özelliğini taşır.

AB Grubu Erkeği: Otoriter, 
sözünün aile içerisinde dinlenmesini 
isteyen bir bireydir. Hoşgörülü ve 
kararlı bir yapıya sahiptir. Eşine ev 
işlerinde yardımcı olmaktan hoşlanır.

AB Grubu Kadını: Süse 
düşkündür. Para konusunda tutumlu 
biridir. Yemek pişirmek ve güzel sofra 
hazırlamakta çok beceriklidir. 

En eski kan grubu ise, 0 grubudur. 0 
grubu “avcı”, A grubu “çiftçi”, B grubu 
“göçebe” ve AB grubu ise “modern” 
olarak adlandırılmıştır. Kan gruplarına 
karakter özellikleri incelendiğinde 
ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. O 
grubu kan taşıyan insanların kendine 
güvenen, cesaretli insanlar oldukları, 
A grubundaki insanların sinirli ve 
hassas bir yapıya sahip oldukları, B 
grubundakilerin diğerleriyle uyumlu, 
iletişimi yüksek ve yaratıcı fikirlere sa-
hip oldukları ve AB grubundaki insan-
ların ise, en çekici ve ilginç insanlar 
oldukları belirlenmiş.

Kan grubu ‘0’ olanlarda 
kalp krizi daha düşük

Kan grubu “0” olanlarda, kalp krizi 
ve inme geçirme olasılığının diğer-
lerine göre daha az olduğu belirtildi. 
BBC’nin haberine göre, sonuçları 
Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’nun 
kongresinde açıklanan araştırmada 
bilim adamları, 1,3 milyon kişi üze-
rinde yaptıkları çalışmada, kan grubu 
0 olanların koroner ve kardiyovasküler 
rahatsızlık riskinin diğer kan grupları-
na göre yüzde 9 daha düşük kaldığını 
tespit etti. Kan grupları “A”, “B” ve AB 
olan kişilerde kanın pıhtılaşmasını 
sağlayan bir proteinin daha yüksek 
seviyelerde bulunmasının, kalp krizi 
riskini arttıran bir faktör olabileceği 
kaydedildi.

Uzmanlar, risk küçük görünmesine 
rağmen tüm nüfus göz önünde 
bulundurulduğunda ortaya çıkacak 
rakamların dikkate değer olacağı 
uyarısını yaptı. Daha önce yapılan 
bir araştırma, nadir rastlanan “AB” 
kan grubuna sahip kişilerin, kalp krizi 
konusunda en savunmasız grup 
olduğunu göstermişti.
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ATATÜRK’Ü ANDIK
Gazi Mustafa Kemal vefat yıl dönümünde tüm 
yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de de rahmet ve 
minnetle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal, vefatının 79. yılında  Çek-
meköy’de anıldı.  Turgut Özal Bulvarı’nda düzen-
lenen programa; Çekmeköy Kaymakamı Cemal 
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Aktaş, İlçe Müftüsü Muhammet Suiçmez, siyasi 

parti temsilcileri, sivil toplum 

kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çelenk bırakma töreni ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından saat 9’u 5 geçe çalan siren se-
siyle yüzlerce vatandaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak 
için saygı duruşuna geçti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
“Vefatının 79. Yılında Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü  rahmet ve 
minnetle anıyorum,” dedi.

10 KASIM’DA

Anma programları Çekme-
köy’deki özel bir okulda devam 

etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan programda öğrenciler Gazi Mustafa 
Kemal’i anlatan gösteriler düzenledi. Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz adına programa 
katılan belediye başkan yardımcısı Şenol Çetin, 
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansızla 
birlikte resim-şiir ve kompozisyon yarışmalarında 
dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. 



Köşe Yazısı
3

1
A

ralık 2
0

17
Köşe Yazısı

3
0

A
ra

lık
 2

0
17

MİSAFİR
tapar oldular. Bu sıralarda mevzubahis halk, derinlerden gelen bir dürtü (!) ile 
başımızı kaldıralım dedikleri anda çoktan olanlar olmuştu… Savaş başladı, çocuk-
lar katledildi, analara kıyıldı. Garbın suyu öyle aksetti ki, başlarına hani yere cam 
bardağı attığımızda bin bir parça olur ya, onlarınki de öylece paramparça oldu.

Her bakımdan zayıflayan halk, hicret etmek zorunda kaldı. Yanlarına ceketleri-
ni bile almadan çareyi, en yakın memleketlere sığınmada buldular vesselam… 

Hikayenin özeti budur. Derken kapımıza buyurdular. E ne yapsaydık yani, 
misafiri kapıda mı bekletseydik? Başımızın üstünde yeriniz var deyip kucak-
ladık. Bu sıralarda içimizden “istemezuk” tarzında çeşitli bahanelere sığınan 

itirazlar da gelmedi değil… Sanki Cihan harbinde dedelerimiz omuz omuza 
şehit düşmemişti! Ne kadar da balık hafızalı olduk. Geçmişimizi bil-

mezsek geleceğimizin de olmayacağını ne çabuk unuttuk. 

Bu misafirler her gün sayıları artarak evimize gelmeye devam 
etti. Tabii gelenin başımızın üstünde yeri var.    Geçmişini un-
utan  ev ahalisinin hali giderek daha çirkefleşti. Misafirimizin bir 
kusurunu kırka katlayıp kendi kusurlarını kırka böldüler. Devede 

kulak bile olmayan meseleleri büyüttükçe büyüttüler.

 Şunca zamandır anlamadığım 
şey, biz kendimizden nasıl 
bu kadar emin olabiliyoruz? 
Neden empati yapamıyoruz? 
Kardeşlerimizin başlarına gelen 
bizim de başımıza gelebilirdi? 
Peki, gelseydi ne yapardık? 

Bizim sığınacağımız ev bile 
yok!  Bizim Müslüman olarak bu 

konuda yapmamız gereken en temel şey 
hoşgörüdür. Kardeşlerimize destek olup, onları kollamalıyız. İleride bizi birlikte 
güzel günler bekliyor. Garbı kendi suyunda boğma vakti yaklaşıyor. Bunu "Biz" 
başaracağız.  Artık içimizde bir yerlerde uyuyakalmış diriliş ruhu uyandı. Bu öyle 
bir ruh ki, bir avuç insanla daha önce neler başardığını göstermişti cihana!

Muhammed Mustafa ÖNEN 
Sancaktepe Birikim Koleji Fen Lisesi

Şöyle bir dünya haritasını açıp 
tefekkür etmek gerekiyor. Dün-
ya üzerinde hal-i ahval nedir, 
kimler zulüm görüyor, kimler 
aç ve kimler tok... Sonuç utanç 
verici bizler adına… Zira dünya 
üzerinde kim zulüm görüyorsa 
onun milleti İslam! Vah ki ne 
vah! 

Oysa İslam, adı üstünde barış 
demek. İsmi barış olan bir inanç 
sisteminin mensupları arasında 
neden savaş olsun ki? Bunun 
nedeni ne odur, ne budur ne 
de şudur.  Bunun nedeni bizim 

doğru yoldan alabildiğine 
uzaklaşmamızdır. Bu uzaklaşma 
öyle bir hale geldi ki dokunsan 
kopacak misali.          

Gelgelelim bu ayrılığın fev-
kindeki bir hadiseye. Adına 
"Bahar" denen bu söz gelimi 
"Karnabahar" hadisesine.  Biz 
rahat koltuklarımızda rehave-
te kapılmışken… Onlar sessiz, 
sakin ancak derin hesap yap-
maktaydılar. Onların bu ses-
sizliği bağlı oldukları despot 
rejimleri kendilerini daha da 
azdırdı. Paraya  ve makama 
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Hayvanlar da

SelfieSelfie
Çekilmek İsterse
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Çekmeköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği atık pil 
toplama yarışmasının 2016-2017 eğitim- öğretim 
yılındaki kazanan okullarına ödülleri teslim edildi. 
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 
yapılan değerlendirmelerde en çok atık pil toplayan 
okullar dereceye girdi.

Okul öncesi kategorisinde ilk üçe giren Nasreddin 
Hoca, Yunus Emre ve  Koçullu Vefa Karakurdu  ana-
okullarına spor seti ve oyun grubu ödül olarak verildi. 
İlkokul kategorisinin dereceye girenleri; Alemdağ 
İlkokulu, Doğa İlkokulu ve Çekmeköy İlkokulu’nun 

çevreci öğrencileri arkadaşlarına spor malzemelerin-
den oluşan bir set kazandırdı.

Ortaokul ve lise kategorisinin kazananları; Vatan Orta 
Okulu, Tunç Çapa Anadolu Lisesi ve Fatma Talip Kah-
raman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ödülleri de 
okul yönetimine teslim edildi.

Derecelerine göre okullara teslim edilen spor setle-
rinin içinde, futbol topları ve minyatür kaleler, basket-
bol topları ve potalar, badminton malzemeleri, masa 
tenisi malzemeleri yer alıyor.

ÇEVRECi 
ÇOCUKLARDAN

ÖRNEK 
DAVRANIŞ!
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Yücel Koç
Türkiye Gazetesi
Yayın Koordinatörü 
yucel.koc@tg.com.tr

Meral Akşener parti kurdu ya…
İyi de oldu…
Dipte ne varsa suyun üstüne çıkmaya 
başladı.
Mesela; partinin Kocaeli İl Başkanı 
Haluk Ulusoy istifa etti.
Zaten sadece bir hafta görev yapabil-
di.
Sağlığını bahane etti.
Oysa sebebi MHP Lideri Devlet 
Bahçeli’ye attığı, “Allah bir an önce 
helvanı yemeyi nasip etsin” şeklindeki 
çirkin tweetiydi.
Akşener’in partisi, bu istifayla yırtmaya 
çalıştı.
Ama skandal, bu kadarla sınırlı değil-
di.
Akşener’in doğup büyüdüğü şehirdeki 
il başkanı Haluk Ulusoy, aynı zaman-
da Rotary Federasyon Başkanı’ydı.
Eski bir röportajında, gururla şöyle 
diyordu;
“Uluslararası 2420 bölge diye bili-
nen, bir ucu Edirne’de, diğer ucu 
Körfez bölgesinden Yalova’ya kadar 
uzanan İstanbul’un dâhil olduğu 
bölge sınırlarındaki 73 Rotary 
kulübünün bulunduğu federasyon 
başkanıyım.”
Oturup size Rotary’nin ne olduğunu 
anlatmama gerek yok sanırım.
Akşener’in partisinde iki skandal 
isim daha ortaya çıktı.
- Biri, FETÖ’nün şehit ettiği mer-
hum Muhsin Yazıcıoğlu suikastın-
da, arama çalışmalarını engellediği 
bilinen dönemin bölge komutanı Ali 
Lapanta…
Bu isim, partinin Kurucular Kuru-
lu’nda yer aldı.
- Diğeri; turuncu devrimlerin fi-
nansörü National Endowment for 
Democracy’nin (NED) destekle-
diği Denge Denetleme Ağı’nın önde 
gelen ismi Selda Tandoğan Demirel.
Meral Akşener’e başdanışman olan 
Demirel, 2014 yılında Türkiye’yi ziyaret 
eden ABD Başkan Yardımcısı Joe 

Biden’la görüşen ‘seçkin’ler arasın-
daydı.
NED’e gelince…
Eski CIA ajanlarının çalıştığı, özel-
likle Orta Doğu’da faaliyet gösteren, 
Türkiye ve benzeri ülkelerdeki STK’lara 
finans desteği sağlayan bir kuruluş…
Desteklediği yayınlar arasında kapa-
tılan Taraf gazetesi de vardı.
Bugün kazandığımız tecrübe ışığında, 
ötesini demeye gerek var mı?
Bakalım kalburun altından daha kimler 
çıkacak…
Meral Akşener “Türkiye’de okuyup, 
sonra ABD’de, Fransa’da, İngiltere’de 
çok önemli görevler üstlenmiş ark-
adaşlarımızı Türkiye’ye getirdim.
75 bin dolar (290 bin TL) maaşları 
bırakarak geldiler” demişti.
Güya çocuklarını Türkiye’de ye-
tiştirmek istedikleri için dönmüşler…
Sanki Akşener parti kurmasa dönme-
lerine mâni varmış gibi…
Peki bu kişiler kimlerdir ve işleri nedir?
Akşener’in sözleri bir itiraftır ve bunun 
altından mutlaka önemli isimler, ku-
rumlar çıkacaktır.
Hoş, ötesine gitmeye lüzum yok…
15 Temmuz öncesi FETÖ kanallarına 
çıkıp örgüte açık destek veren,
her konuşmasında, darbe gecesi 
anlayabildiğimiz ‘Yurtta sulh’ vurgusu 
yapan,
“15 Temmuz’dan sonra Başbakan 
olacağım” diyen Meral Akşener’den 
ne bekliyorduk ki…
Süslü laflarla, aforizmalarla, ‘iyi’ sıfatını 
iğdiş eden göz boyamalarla bir yere 
kadar…
MHP’yi ele geçirmek için kimlerle iş 
birliği yaptıkları zaten her şeyi gösteri-
yordu ama, anlayana…
Benim anlayamadığım, “AKŞENER’İ 
FETÖ DESTEKLİYOR” diyen Koray 
Aydın gibi isimleri o çatı altında hâlâ 
neyin tuttuğu…
Az daha sabredelim…
2019’da iyi bir helva yiyeceğiz sanki..

BAKALIM KİM KİMİN 
HELVASINI YİYECEK…

Şili'deki Atacama Çölü'ne bugüne 
dek hiç yağmur yağmamış. Bir yudum deniz suyu milyonlar-

ca bakteriyel hücre, yüzlerce bin 
bitkisel plankton ve onlarca bin 
hayvansal plankton içerir.

Taklitçi ahtapot isimli 
ahtapot, sadece renk 
değiştirmekle kalmıyor, 
aynı zamanda dil balığı, 
aslan balığı ve deniz 
yılanı gibi hayvanların 
şekline de bürünebiliyor.

Dünyanın en zengin 3 
ailesi, en fakir 48 ülkenin 
toplam servetinden daha 
fazla servete sahip.

1800'lerin ortasına kadar 
Istakoz, fakir yemeğiydi.

Karınca kendi ağırlığının 
50 katını taşıyabilir.

Kutup ayılarının karaciğeri yük-
sek miktarda A vitamini içerir.

Fareler dişilerine kur 
yaparken şarkı söyler.

Çekirgenin kulağı dizindedir.

Ortalama bir buzdağı 
20.000.000 ton gelir.



Haberler Haberler
3

8
A

ra
lık

 2
0

17

C U M H U R İ Y E T İ M İ Z

94 YAŞINDA

C
umhuriyetimizin 94.yılı bütün yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de de 
büyük bir coşku ile kutlandı. Çekmeköy Kaymakamlığı’nın ev sahip-
liğinde Taşdelen Turgut Özal Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlikle-
rde coşku hâkimdi. Kutlama programına; Çekmeköy Kaymakamı Cemal 
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe Garni-

zon Komutanı Albay Yusuf Diker,  İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, siyasi parti 
temsilcileri, Çekmeköylü gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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İstiklal marşının okunması ve saygı duruşu ile 
başlayan kutlama programı protokolün alanı 
dolduran Çekmeköylüleri selamlaması ve 
bayramlaşması ile devam etti.  Şiirlerin  okun-
duğu, folklor gösterilerinin  düzenlendiği prog-
ramda binlerce Çekmeköylü Cumhuriyet’in 94. 
Yaşını coşkuyla kutladı.

İlçede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında 
dereceye girenler ödüllerini Çekmeköy 
protokolünden aldılar.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Şır-
nak Silopi'ye Kurmay Başkanı olarak atanan Garni-
zon Komutanı Albay Yusuf Diker'e ilçemize yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür edip plaket takdim 
etti. Başkan Poyraz şunları ifade etti: “94. Yılında bu 
toprakları bizlere vatan kılan, başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazile-
rimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet 
Bayramımız Kutlu olsun.”

Kutlamalar geçit töreni ile son buldu.

YEŞİLLER 
ARASINDA BİR 
EĞİTİM CENNETİ

HAMİDİYE 
EĞİTİM MERKEZİ

4. Sınıf öğrencisiyim ve 
iki senedir Test Çözüm 
Merkezine geliyorum. 
Burada öğretmenleri-
miz ve arkadaşlarımızla 
çözdüğümüz testler 
okulda öğrendiğimiz 
derslerin tekrarı gibi 
oluyor. Bu sayede 
okuldaki sınav notlarım 
yükseldi, bütün dersler-
den yüksek puanlar 
alıyorum. Ev ödevlerimi 
çok kolay yapıyorum. 

Ahmet Erdem - 9 Yaşında

Yaren Coşkun - 9 Yaşında

Kaan Karataş - 9 Yaşında

Eğitim vadisi Çekmeköy’de İlkokul ve Orta-
okul öğrencilerimizin ihtiyaçları düşünülerek 
gerçekleştirilen TEÇÖM (Test Çözüm Merkezi) 
Projesi kapsamında öğrencilerimizi yarınlara 
hazırlamaya tüm heyecanımızla devam 
ediyoruz. 

Derginiz Çekmeköy2023 bu sayısında da Test 
Çözüm Merkezlerimizi (TEÇÖM) ve buralarda-
ki minik yavrularımızı sizler için ziyaret 

etmeye ve bu sayfalarda misafir etmeye de-
vam ediyor. Bu sayımızın konukları toplamda 
465 öğrencimize eğitim hizmeti veren Ha-
midiye Eğitim Merkezindeki minik öğrencil-
erimiz. Sözü daha fazla uzatmadan TEÇÖM 
hakkındaki düşüncelerini öğrenmek üzere 
sözü birbirinden değerli minicik ama dev 
yüreklere sahip yavrularımıza bırakıyor, keyifli 
okumalar diliyoruz.

Burayı çok seviyorum, arkadaşlarımız-
la testler çözüp oyun oynuyoruz. 
Öğretmenlerimiz yapamadığımız so-
rularda bize yardımcı oluyor. Haftada 
3 gün test çözmek için buraya geli-
yoruz, ders çalışıyoruz. Derslerim artık 
daha kolay geldiği için okuldaki sınav-
larımdan hep 90 alıyorum. 

4. Sınıf öğrencisiyim, Test Çözüm Merkezi’ne beni annem yazdırdı. Geçen sene 
de buraya geliyordum ve burada çözdüğüm testlerin derslerime çok faydası 
oldu. Tüm ders notlarım 95-100 arası. Burayı arkadaşlarıma anlattım ve birçok 
arkadaşım da artık benim gibi Test Çözüm Merkezine geliyor. Bizim eğitimimize 
yardımcı olmak için burayı kuran büyüklerime çok teşekkür ediyorum.
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İki 
senedir Test Çözüm 

Merkezi’ne geliyorum. 3 
kardeşiz, üçümüz de Test Çözüm 

Merkezi’ne geliyoruz. Buraya gelince 
arkadaşlarım arttı, teneffüslerde 

arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum 
ders saati öğretmenlerimizle birlikte test 
çözüyoruz. Hem çok eğlenceli hem de 
öğretici bir yer. Derslerimin hepsinden 

yüksek not alıyorum artık. Bir daha-
ki sene yeniden Test Çözüm 

Merkezi’ne gelmek isti-
yorum.

3. Sınıftan beri 
buraya geliyorum, 
şu an 4. Sınıftayım. 
Buradaki öğret-
menlerimi çok se-
viyorum, bize ders 
çalıştırıyorlar. Artık 
okuldaki dersler 
çok basit geliyor, 
ders çalışmak daha 
eğlenceli bir hal 
aldı. O yüzden Test 
Çözüm Merkezi’ni 
ve buradaki 
arkadaşlarımı, 
öğretmenlerimi 
çok seviyorum.

Sudenur Meletli - 9 Yaşında

Nisanur Koç - 9 Yaşında

Ecrin Naz Gönülbağı - 9 Yaşında

Baran Barhan - 9 Yaşında

Test Çözüm 
Merkezi’ne yeni 
gelmeye başladım, bir 
sürü arkadaş edin-
dim kendime. Burada 
öğretmenler bize 
testler çözdürüyor, 
derslerimizi tekrar 
ediyoruz, kitap okuy-
oruz. Haftada 3 gün 
okula gelir gibi buraya 
geliyorum. Gelecek yıl 
da tekrar Test Çözüm 
Merkezi’ne gelmek 
istiyorum.

Eymen Miraç Kuşçu - 9 Yaşında

Burada ders 
çalışıyoruz, sorular 

çözüyoruz. Çözemediğimiz 
bir soru olduğunda öğretmen-
lerimize danışıyoruz. Burası çok 
güzel, arkadaşlarımızla oyunlar 
oynuyoruz, birlikte ders çalışın-
ca dersler kolaylaşıyor. Okuldaki 

dersleri tekrar ediyoruz. Bu sayede 
ev ödevlerini daha kolay yapıyo-

rum, öğrendiğim dersleri de 
tekrar ettiğimiz için unut-

muyorum.

Okuldaki sınavlarım 
buraya geldiğimden beri artık 

daha kolay geliyor. Çünkü buraya ge-
lip derslerimizle alakalı sorular çözüyoruz. 

Çözemediğimiz bir soru olduğunda o konu-
daki eksikliğimizi buradaki öğretmenlerimiz 

konuyu anlatarak gideriyorlar. O yüzden artık 
her dersi daha iyi anlıyorum ve sınavlardan 
daha yüksek notlar alıyorum. Hem okuldaki 

hem Test Çözüm Merkezi’ndeki tüm 
öğretmenlerime çok teşekkür 

ediyorum.

Burada ders çalıştığımız için sınavda aldığım 
puanlar hep 90’la 100 arasında. Geçen sene de 
Test Çözüm Merkezi’ne gelmiştim ve burayı çok 
sevdiğim için bu sene de tekrar gelmek istedim. 
Hem arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz hem 
de hep birlikte sorular çözerek derslerimizdeki 
eksikliklerimizi tamamlıyoruz.

4. Sınıfa gidiyorum ve bu yıl ilk defa Test 
Çözüm Merkezi’ne geliyorum. Buraya 
geldiğim için daha çok ders çalışma-
ya başladım ve artık dersleri daha fazla 
seviyorum. Ders notlarımın neredeyse 
hepsi yüksek, burada soru çözüyoruz eve 
gidince de tekrar yapıyoruz. İyi ki Test 
Çözüm Merkezi’ne yazılmışım, 5. Sınıfa 
geçince yine buraya gelmek istiyorum.
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G
elişim çağında ka-
zanılan ilk yaşantılar, 
çocuklarda yönlendi-
rici nitelikte olumlu 

etki yapıyor. Çocuklar ders 
dışı etkinliklere en az derslere 
verdiği kadar önem verme-
si gerekiyor. Farklı çalışma-
lar içerisinde olmak, farklı 
uyarıcılarla sürekli iç içe bulun-
mak beyin gelişimi için çocuğa 
katkı sağlar ve psikolojik olarak 

katarsis etkisi yapar.

Çocuklar yeni bir eğitim öğre-
tim yılına başladı. Okul ders-
leriyle bilgi dağarcıklarını 
genişleten öğrenciler, ileriki 
yaşlarında mesleki tercihlerinin 
de harcını oluşturuyor. 

Ders dışı etkinliklerin okulun 
ve eğitimin amacına uygun 
olarak okulda ya da okul dışın-

Özde Gül Şen
Yön Koleji
Rehberlik Danışmanı

GELECEĞi ETKiLER Mi?
da yapılan eğitim öğretim etkinliklerinin tümüdür. 
Yapılan çalışmaların okulun kontrolünde olması 
gerekir. Öğretmenlerle iç içe yürütülecek bu 
etkinlikler, çocukların bilişsel ve davranışsal olarak 
eğitimine ve ileriki hayatına katkı sağlayacaktır. 
Ders dışı etkinliklere derslere verdiğimiz önem 
kadar önem vermeliyiz. Yaşayarak öğrenme ders 

dışı etkinliklerin özünü oluşturur. Ayrıca ders dışı 
etkinliklerin tümü eğitimin istediği yönde doğal 
bir çalışma fırsatı verir. Bu da ayrıca eğitsel bir 
değer taşır.

“Etkinlikler 
çocuklarda 
mutluluk ve istek 
arzusunu artırır”
Çocukların öğretmenleri ile 
birlikte katılacakları müze, 
anıtlar ya da tarihi yerler gibi 
yapacakları geziler onlarda 
farklı bir vizyon oluşturacak-
tır. Okul dergisi veya gazetesi 
hazırlamak gibi etkinliklerin 
çocuklarda mutluluk ve istek 
arzusunu artıracaktır. Okulda 
gerçekleştirilen etkinliklere 
katılan çocuklar ilgi duyduk-
ları alanları keşfetmekte daha 
şanslı olurlar.

“Mesleki kişilikler ders 
dışı etkinliklerle gerçekleşiyor”
Okul dersleri dışında öğrenciler için farklı bir öğreti-
nin içerisinde olmak onlara farklı bir eğlence dünyası 
oluşturacaktır. Bu noktalara ulaşmak öğrencilerin, 
özellikle mesleki kişiliklerinin gelişmesine yardım ede-
cek bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, ders dışı 
etkinliklerle gerçekleşir. Gelişim çağında kazanılan ilk 
yaşantılar, çocuğa ya da gence, yönlendirici nitelikte 
olumlu etki yapar. Böylece ders dışı etkinlikler, eğitimin 
önemli bir kısmını karşılar nitelikte olur.

“Gelişim çağındaki 
çocuk keşfetme merakı 
içindedir”
Çocuklarının sadece okulda başarılı 
olma beklentisi içerisinde olunma-
ması gerekir. Gelişim çağındaki çocuk 
keşfetme merakı ile işlerini sürdürür. 
Bizim onlardan isteyeceğimiz başarı, 
onlar için sıkıcı ve saçma olabilir. 
Sonunu tahmin edemedikleri bir uğraş 
içerisindeki çocuklar yaptıkları işten 
asla zevk almazlar. Bu süreci eğlenceli 
bir hale getirmek için onlara bir yandan 
eğlenerek bir yandan da yapmaları ge-
reken sorumlulukları öğreterek başarılı 
bir şekilde ilerleriz. Okulun başla-
ma dönemi bir yana dursun dönem 
içerisinde de çocukların kendilerini if-
ade edebilecekleri, özgür hissedecekleri 
yerde istedikleri aktiviteyi yapabilmeleri 
onlar için çok yararlı olacaktır.
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El 
dokuması halılara, dokuma 
tezgâhlarına ve dokumacılara 
rastlamak zorlaştı. Çoğumuzun 
evinde artık makine üretimi 
halıları var. Bir köye yolunuz 

düşerse ancak dokuma yapan birini göre-
bilirsiniz. Halıların kendileri ise sanki sadece 
turistler için var. Bir süredir halıcılık sanatından 
belgesellerde sıkça söz edilmeye başlandı, 
farkında mısınız? Nesli tükenen diğer canlılar, 
kültürler, gelenekler gibi... Sadece halıcılık 
değil, birçok el sanatı seri üretimle baş ede-
meyip pek sezdirmeden hayatımızdan çıkma-
ya başladı.

Peki, üreticisi de 
tüketicisi de giderek azalan 
bu sanatlar nereye gidiyor?

Belki hiç bir yere gittikleri yok ancak sıradan 
tüketiciler için emeklerden, üretim süreçlerin-
den ve bu zanaatların kökeninden bi' haber 
olduklarını söyleyebiliriz. Son zamanlarda 
gittikçe yaygınlaşan el sanatlarına yönelik hobi 
kursları ve el yapımı üretime karşılık gelen DIY 
(Do It Yourself - Kendin Yap) konsepti ise bu 
konuya ucundan da olsa dokunarak tüketici-
lerin ufak çaplı üretici konumuna devşirilme-
sinde önemli bir rol oynuyor.

El sanatlarına yönelik gözlemlediğimiz giderek 
artan ilginin altını doldurmak, ilham vermek, 
görünürlüğünü yitirmeye yüz tutan sanat ve 
zanaat olan halı dokumacılığı hakkında bilgiler 
derleyip siz okuyucularımızla paylaşmak iste-
dik.

El dokuması halı dendiğinde akla ilk gelen 
yerler Kapalı Çarşı, Antalya Kaleiçi, Gazian-
tep pasajları, Kapadokya çarşısı oluyor. Te-
sadüf değil ki, halı sanatını yabancı turistlere 
pekâlâ pazarlarken kendi evlerimiz halıflexten 
geçilmiyor. Seri üretim makina halıları, Çin'den 
gelen ithal ürünler, dokumacıların azalmasıy-
la artan fiyatlar bunun nedenleri arasında 
sıralanabilir. Yine de halı meraklıları var ki, 
halı dokuma sanatı kurslarına olan ilgi pek de 
azalmıyor.

El dokuması halıcılıkta her düğümün, her 
ilmeğin anlattığı bir hikâye var. Çoğu zaman 
ayaklar altına serilen ya da duvarları süsle-
yen bu hikâyelerin doğasında zamana karşı 
meydan okumak var. Efsane değil, el doku-
ması halılar eskidikçe güzelleşir, renkler parlar, 
değerleri artar. Bunun sırrı ise yine geleneklere 
sarılan ellerden çıkma saf yün ve kök boyalar.

Halı sanatının kıymetini hatırlamak ve hali-
hazırda bu sanata merak saranlar için Türk el 
dokuma sanatlarının kısa tarihçesini…

DOKUMA SANATI 
HALI VE KıLıM 
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Halı Sanatının Öyküsü

İlk halı yapımının yeri ve zamanı tarihçiler tarafın-
dan kesin olarak belirtilemese de da ilk halı 
örneklerinin M.Ö. 500'lü yıllardan bu yana Orta 
Asya, Anadolu, Türkmenistan, İran ve Çin'de üretil-
diği yaygın olarak doğrulanan bir bilgi. Bu coğrafya 
bu yüzden ‘’Halı Kuşağı’’ olarak anılıyor.

Osmanlı Dönemi'nde ‘’nakkaşlık’’ olarak ad-
landırılan halı tasarımcılığı Acemi sanatkârlardan 
aktarılan bilgiler ve yetiştirilen sanatçılar aracılığıyla 
gelişmiş ve nak-
kaşlık 16. yüzyılda 
özellikle Kanuni 
Sultan Süleyman 
Dönemi'nde altın 
çağını yaşamış.

Yörüklerin son 
temsilcileri için 
de dokumacılığın 
kültürlerinde 
önemli bir yeri 
var. Yörük kilimleri zorlu yolculukları ve 
göç hikâyelerini anlatmaya devam edi-
yor. Bu kilimlerde kullanılan kök boyalar 
da Yörükler tarafından hazırlanıyor. Bun-
ca meşakkate rağmen hala sürdürülen 
dokumacılık, zorluklara rağmen yaşatıl-
maya çalışılan kültüre ve geleneklere 
bağlılıklarını da gösteriyor.

Yüzyıllardır üretilen halılar tari-
hi, gelenekleri, efsaneleri anlatırken 
yaratıcılarının imzalarını da taşıyor.

Halıyı ilk kullananların ise Orta Asya 
göçebe toplulukları olduğu biliniyor. 
Keçi kılından dokunan ilk halılar göçebe 
çadırlarını soğuktan korumak için kul-

lanılırmış. Çadırın üstüne ve zeminine serilen bu 
halılar ısı yalıtımının ilk örnekleri.

Halıcılığın öyküsü zamanla gelişen dokumacılık 
farklı amaçlar için kullanılan halı ve kilimler 
üretilmesini sağladı. Sonradan üretilen dokumalar 
çadırları odalara ayırmak, ibadet etmek, gıda mal-
zemelerini saklamak için üretilmiş ve fonksiyon-
larını karşılamaları konusunda ustalaştıkça estetik 
bir boyut da kazanmışlar.

Türk halı sanatının öne çıkan tekniği ‘’Türk 
düğümü’’ veya ‘’çift 
düğüm’’ olarak 
bilinen tekniktir. 
İnce işçiliğin altın-
da yatan bu teknik, 
halıların santimetre 

karesinde yaklaşık 100 düğüm atılabilmesini 
sağlar. Bu teknikle dokunan halıların tamamlan-
ması yaklaşık bir yıl sürer.

Günümüzde 
ise 36 değişik 
yörede do-
kunan halılar 
ağırlıkla Anadolu 
kadınının elin-
den çıkıyor. 
Geleneksel mo-
tiflerden fazla 
uzaklaşılmasa 
da, kadınlar ken-
di yorumlarını 
kattıkları halılar-
da bu kültürün 
devamlılığını 
sağlıyorlar. Diğer 
taraftan da 
ülkede yetişen 
halı tasarımcıları 
daha modern bir 
yaklaşımla Türk 
halıcılığını dünya 
çapında temsil 
ediyorlar.

Türk Halı 
Sanatında 
Motifler ve 
Anlamları

Yöreden yö-
reye değişiklik 
gösterse de 
Türk halılarında 
gelenekselleşmiş 
bazı motifler 
vardır ki yüzyıl-
lardır anlamlarını 
yitirmemiş ve 
bugün hala kul-
lanılmaktalardır. 
Bu motiflerin 
dört ana teması 
vardır; Doğum, 
hayat, ölüm ve 
ölümsüzlük.

Halının kendi 
içindeki kurgu-
su da bu dört 
temaya göre be-
lirlenir ve motifler buna göre işlenir. Halı sanatçısı 
dokumaya önce doğum ile ilgili motiflerle başlar, 
hayat ve ölümle devam eder.

İlk tema olan Doğum ile ilgili motiflerden bah-
sedecek olursak örnek olarak erkekliği, cesareti 

ve gücü temsil 
eden ‘’koçboy-
nuzu’’ motifini 
gösterebiliriz. 
Karpuz, üzüm 
ve nar gibi 
meyve motifleri 
de doğurgan-
lığı simgeler. 
"Küpe" motifi ise 
Anadolu'da uzun 
yıllardır düğün 
hediyesi olarak 
benimsenmiştir 
ve bir halıda-
ki küpe motifi 
halıyı dokunan 
kişinin evlilik 
isteğini ifade 
etme biçimidir. 
Halı motifleri 
Yaşamı temsil 
eden motiflerin 
başında ‘’akan 
su’’ motifi gelir. 
Yaşamın korun-
ması için işlenen 
motiflerden 
bazıları ‘’muska’’, 
‘’nazar bon-
cuğu’’, ‘’dulavra-
totu’’, ‘’ejderha’’ 
ve ‘’kurtağzı’’dır. 
Kuş motifi birçok 
anlamı birden 
barındırmasına 
rağmen yaygın 
olarak ölümü 
simgelemek için 
kullanılır. Son 
tema olarak, 
ölümsüzlüğü 
anlatmak için ise 
"yaşam ağacı" 
ve genelde bu 
ağacın üzerinde 
uçarken tem-
sil edilen "can 
kuşu" motifleri 
kullanılır.

Sadece figüratif 
desenler değil, 
halı sanatın-

da renkler de anlam yüklüdür. Kırmızı dostluk ve 
sevgiyi, sarı nazarı, mavi umudu ve yeşil ise ayrılığı 
simgeler.
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Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Hamsi ve 
Horon Festivali’nde İstanbullular; hamsi, horon, 
fıkra ve Karadeniz müziğine doydu. Bir yanda kızgın 
yağ kazanlarında, bir yanda mangallarda 10 ton 
hamsi pişirilerek, festivale gelenlere ikram edildi.  

Öğle saatlerinde pişmeye başlayan hamsilerin 
dağıtımı, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. 
Hamsiler ‘öldüğünü anlasın’ diye yenen helva da 
ekmek arası balığın yanında sunulanlar arasındaydı. 
Balığını yiyenler horon halkasına katılınca alanda 
renkli görüntüler ortaya çıktı.

HAMSİ VE HORONA DOYDU
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poy-
raz’ın ev sahipliği yaptığı festivale; AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstan-
bul Milletvekili Metin Külünk, Çekmeköy 
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti 
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve 
binlerce vatandaş katıldı.
Programda selamlama konuşması yapan 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz şöyle dedi:  “İstedik ki Taşdelen 
Meydanı’nda tüm vatandaşlarımızla 
hem horon tepelim hem de güzel bir 
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gün yaşayalım. Burası 15 
Temmuz Meydanı diye de 
geçer. Bu meydanda nöbet 
bekleyen insanlarımızla 
böyle güzel bir eğlencede 
beraber olalım istedik. Bin-
lerce insan katıldı, her birine 
çok teşekkür ediyorum. 
İnşallah herkes doyasıya 
eğlenmiş ve hafta sonunu 
en güzel şekilde değer-
lendirmiştir. Bu güzel or-
ganizasyonda emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.”

AK Parti İl Başkanı Dr.Selim 
Temurci kültürümüzün bizi 
biz yapan, birlik ve beraber-
liğimizin timsali olduğunu 
belirterek 7 bölge ve 81 vila-
yetle her yer yöremizin bütün 
güzellikleri ülkemizin desenini 
oluşturduğunu ifade etti.
AK Parti İl Başkanı Dr. Selim 

Temurci Konuşmasına şöyle 
devam etti. “Bugün Taşde-
len’de Çekmeköylü hemşeh-
rilerimizi bir arada görmekten 
ve birlikte olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Tulu-
mu horonu ve kemençesiyle 
Karadeniz’in Taşdelen Mey-
danı’na taşındığını görüyoruz. 
Bizler bu meydanlarda millet 
olarak el ele gönül gönüle bir 
araya geldikçe 15 Temmuz’lar 
bir daha yaşanmayacak. Hiç 
kimse bir daha ezanlarımızı 
susturmaya ve bayrağımızı 
indirmeye cesaret edeme-
yecek. 2019’a doğru giderken 
ülkemiz üzerinde oynanmak 
istenen kirli planların farkın-
dayız. Gezi, 17-25 Aralık ve 
MİT tırları operasyonlarıyla 
yapamadıklarını, 15 Tem-
muz’da yapmak istediler. 
FETÖ, 15 Temmuz’da seçilmiş 
meşru hükümeti darbeyle de-

virmek istedi. Hamdolsun 
milletimiz Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğinde 
sokağa indi ve darbeci 
alçaklara gereken cevabı 
verdi. Recep Tayyip Er-
doğan sadece Karadeniz’in 
değil bütün bir Türkiye’nin 
ve ümmetin lideri olmuş-
tur. Herkesin gönlünde bir 
yer edinmiştir. Durmay-
acağız, yılmayacağız, ilk 
günkü aşkla ülkemize 
hizmete devam edeceğiz. 
Türkiye Recep Tayyip Er-
doğan önderliğinde 2023 
ve 2035’e daha güçlü ve 
daha kararlı yürüyecek.” 
dedi.
AK Parti İstanbul Millet 
Vekili Metin Külünk yaptığı 

selamlama konuşmasında 
“ Bu güzel hafta sonunda 
bizleri bir araya getiren 
Çekmeköy Belediyemi-
zin bu anlamlı organi-
zasyonunda sizleri görmek 
sizlerle muhabbet etmek  
bizim için onur verici-
dir gurur vericidir. Buna 
müsebbip olan belediye 
başkanımız ve ekibine 
şükranlarımı ifade ediyo-
rum. Ülkemiz son  derece  
çetin günler çetin aylar 
çetin yıllardan geçiyor. 
Ülkemiz üzerindeki he-
sapların artık hesap olmak-
tan çıkıp, hesapların  plan 
olmaktan çıkıp  her şeyin 
uygulamaya sokulduğu bir 
zaman dilimindeyiz. Tıpkı 

Davut Güloğlu ve 
Şükrü Güler 
konserlerinde 
binlerce kişi 
doyasıya eğlendi

“

“
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Çanakkale öncesi  ve sonrası bir süreci 
yaşıyoruz. Bu aziz milletin devletini 
çökertmek bu aziz vatanlarını bölmek 
ve işgal etmek için  operasyon üzerine 

operasyon çeken bu güçlere 
tıpkı Çanakkale’deki gibi 

geldikleri yere geri gönder-
mek bizim boyun 

borcumuzdur. 

Unutmayın siz 15 Temmuz’da bu 
meydanda bir ay boyunca siz nöbet 
tutmak suretiyle bu vatan topraklarına 
sahip çıktınız, siz  bu devlete, bayrağa, 
istiklalinize ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız,” 
dedi.
İstanbul Millet Vekili Metin Külünk 
konuşmasının sonun da ise  “Horo-
nunuz eğlenceniz bol olsun, ama 
eğlenirken İdlip’te, hudutta görev 
bekleyen askerlerimizi polislerimizi 
dualarınız da  unutmayın diyor hepinizi 
Allaha emanet ediyorum,” dedi. 

Hamsi Yeme Yarışması
“En çok hamsiyi ben yerim” diyen 
yarışmacılar arasında hamsi yeme 
yarışması yapıldı. Şişe dizilen hamsile-
ri, bir dakika içinde bitirmeye çalışan 
yarışmacılara kemençe eşlik etti. Tüm 
katılımcıların kazanan ilan edildiği 
yarışmanın ödüllerini Çekmeköy Bele-

diye Başkanı Ahmet Poyraz verdi. 

İmera, Davut Güloğlu ve Şükrü 
Güler konserlerinde binlerce kişi 
doyasıya eğlendi.

Hamsi ve Horon festivalinde Kara-
deniz müziğinin güçlü sesleri arka 
arkaya sahne aldı. Binlerce Çek-
meköylü’nün doyasıya eğlendiği 
konserlerde İmera, Davut Güloğlu 
ve Şükrü Güler’e ilgi yoğundu. 
Başkan Poyraz konser bitiminde 
ünlü sanatçılara Çekmeköylüler 
adına teşekkür çiçeği verdi.



Haberler Köşe Yazısı
5

6
5

7
A

ra
lık

 2
0

17
A

ralık 2
0

17

Dyt. Nurettin Şahinli
Umut Beslenme Danışmanlık 
Ve Diyet Merkezi
www.dytnurettinsahinli.com
www.facebook.com/diyetisyennurettin/
info@dytnurettinsahinli.com

Halk arasında şeker hastalığı olarak 
bilinen dıabetes mellıtus son 
zamanlarda ülkemizde ve dünyada 
inanılmaz artış göstermiş ve teda-
visi kolay olmasına rağmen önü 
alınamaz hale gelmiştir. Diyabeti 
birçok formda görmek müm-
kündür. Hamile kadınlarda, genç-
lerde, yetişkinlerde sık rastlanan 
bir hastalık olmuştur. Köken olarak 
endokrin hastalığı olsa da esas tüm 
bulguları metebolik bir hastalık 
olarak gözlenmektedir. Özellikle 
kilo problemi olan kişilerde şeker 
hastalığı görülme sıklığı yüksektir. 
Obezite diyabet, kalp, hipertansiy-

on gibi birçok hastalığın gelişme-
sinde baş etkendir. 
Diyabetin seyri hücrenin yıkılması 
ile başlayarak immün yetersizlik, 
bozulmuş glikoz toleransı ve gene-
tik semptomlar ile devam etmekte-
dir. Bu doğumsal olarak başlayabi-
leceği gibi sonradan da gelişebilir. 
Vücuttaki insülin yetersizliği veya 
hiç olmaması sonucunda kişiler 
diyet, ilaç en son olarak insülin te-
davisine başvururlar. Bu süre içinde 
en önemli olan vücudumuza her 
giren besinin bize ne kadar ve ne 
ölçüde gerekli olduğunu bilmemiz 
gerekir. 

ŞEKER HASTASI MIYIM? 
Diyabetli olduğunuzu saptamak gün içinde herhangi 
bir saatte kan şekerinizi ölçmek ile mümkündür. 200 
mg/dl nin üzerinde olması tanı koymaya yardımcı 
olacaktır. Yalnız bu tanıyı  doktorunuz ve diyetisye-
ninize başvurarak öğrenebilirsiniz. 
•	 Ailede Diyabet Öyküsü, 
•	 40 Yaş Ve Üzeri Olmak, 
•	 Gebelik Ve Sık Doğumlar,
•	 Fiziksel Hareketliliğin Azlığı,
•	 Hipertansiyon,
•	 Obezite,
•	 Erken Doğum,
•	 Uzun Süre İlaç Kullanımı,
•	 Cilt Yaralarında Geç İyileşme,
•	 Sık Enfeksiyon (Ağız Yaraları Vs),
•	 Yorgunluk,
•	 El Ve Ayaklarda Karıncalanma, 

Bu gibi bulgulardan 4 ve üzerini kendinizde saptıyor-
sanız kesinlikle doktorunuza danışın!..

NE YESEM?
Kış mevsimine girerken havaların soğu-
ması nedeniyle bazı besin-
lere ulaşmamız mümkün 
olmayabilir. Diyabetli kişil-
erin yediklerine çok özen 
göstermeleri gerekmek-
tedir. Her öğünde düzenli 
olarak mevsim sebzesi 
tüketmeleri 1 su bardağı süt 
veya yoğurt tüketmeleri ve 
kesinlikle proteini ihmal et-
memeleri gerekmektedir. 

Ara öğünlerde meyvel-
eri aynı anda hızlı tüket-
mek, kan şekerini hızla 
yükselteceğinden meyve 
tüketiminden önce mutlaka 
yoğurt veya süt tüketmeleri 
gerekmektedir.  

Özellikle tercih edeceğimiz 
besinler kan şekerimizi bir 
anda yükseltecek besinler 
olmamalıdır. 

Barbunya, nohut, kuru fa-
sulye, mercimek, fındık, elma, 
portakal, makarna (kepekli), 
esmer pirinç, çavdar ekmeği, 
muz, tercih edilmelidir. Şeker 

tüketimi en alt sınırlara indirilmeli ve hazır gıdalardan 
uzak durulmalıdır. Hazır pastane ürünleri çorbalar ve 
içeriği bilinmeyen besinler tüketilmemelidir.  Önemli 
olan bir diğer konu ise 3 saatten fazla kişi aç kal-
mamalıdır ve uzun açlık sürelerinden sonra bir anda 
yemek yememeli yerse de öncelik olarak çorbaya yer 
vermelidir. Haftada en az 1-2 kez balık tüketmelidir. 
Balık tüketimi omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini 
içerdiğinden hafızayı güçlendirir ve antioksidan kapa-
siteyi arttırarak hastalıklara karşı vücudu dirençli hale 
getirmektedir. 

Diyabetli kişiler kesinlikle yeterli ve dengeli beslen-
melidir. Varsa alkol alımı kesinlikle durdurulmalıdır. 
Gebelik döneminde gestasyonel diyabet tanısı 
konulan gebeler kesinlikle diyetisyene başvurmalıdır. 
Sağlıklı günler dilerim.



Spor

S
u topu, 1870’li yıllarda İngil-
tere’de ortaya çıkmış; kuralları 
belirlenmiş olarak ise ilk kez 
1890 yılında İngiltere ile 
İskoçya arasında oynanmıştır. 
1900 yılında da Olimpiyat 

Oyunları’nda yer almıştır. 1908'de 
Londra'da Uluslararası Amatör Yüzme 

Federasyonu (FINA-Federation 
Internationale de Natation Ama-

teur) kuruldu ve su topu da bu 
yapı içerisinde yer aldı. 1920’li 

yıllarda su topunun güç ve 
yetenek isteyen spor dalı 

olmasını sağlayan derin 
havuzlar kullanılmaya 

başlanmıştır. 1937 yılın-
da ise FINA, su topu 

oyununun tam şişir-
ilmiş, pas yapma 

becerisi yüksek 
topla oynan-

masını karara 

bağlamıştır. 
Günümüzde 
Amerika ve İngiltere 
dışında, İtalya BDT ve 
Macaristan’da da çok 
yaygın bir spor dalıdır. 
20.yy'ın başında İngiltere, 
İsveç gibi ülkelerin kuvvetli 
olduğu su topunda ilk Dünya 
Şampiyonası 1946'da gerçekleşti.

1950'li yıllara kadar deniz ve göllerde 
gerçekleşen maçlar, aynı dönemde 
Macaristan'ın da sporu domine etmeye 
başlaması ile Almanya ve Avusturya'da 
da yayıldı. 1960'lardan sonra Akdeniz 
Ülkeleri spora sahip çıkarken, İtalya ve 
İspanya gibi ülkelerin yanı sıra günümüze 
gelindiğinde Eski Doğu Blok'u ülkeleri 
başarıları ile ön plana çıkıyor.

TÜRKİYE’DE 
SU TOPU
Su topu yurdumuzda 1930 yılında ele 
alınmaya başlandı. Başlangıçta yüzme 
antrenörü Tegethoff’un büyük çabaları 
görüldü: ancak bu çalışmalar kulüplerdeki 
eleman azlığı ve havuz yokluğu nedeniyle 
gelişemedi. Türkiye'de ilk su topu maçı 
1931'de açılışı aynı yıl yapılan Büyükdere 
Yüzme Havuzu'nda düzenlendi. Beykoz, 
Beylerbeyi, Deniz Lisesi ve Galatasaray 
takımlarının ardından 1932 yılında Fen-
erbahçe ve ISK su topu takımları kurul-
du. Su topunda yurt dışında da ilk milli 
maç 1934 yılında Sovyetler Birliği ile yurt 
içinde yabancılarla ilk maç ise 1937'de 
Macarlar’la oynandı. Türkiye Su topu Li-
gi'nde 1950'li ve 60'lı yıllar boyunca 
Adana Demirspor öncü durumdaydı. 
1970 ve 80'li yıllarda İYİK, 1990'lardan iti-
baren de Galatasaray öne çıkan kulüpler 
olarak Türk Su topunda yerini aldı. Bu 
spor dalı Türkiye Sutopu Federasyonuna 
bağlıdır.

DÜNDEN BUGÜNE SPOR

SU TOPU
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YENİLİK AKADEMİSİ
GLOBAL ETKiNLiKLERDE

Y
erel, ulusal ve küresel 
etkinliklerle girişimcilik 
ekosistemini bir araya 
getiren ve gençleri 

yenilikçilik potansiyelleri-
ni keşfetmeye ve girişim-
ciliği kariyer seçeneği olarak 
değerlendirmeye teşvik eden 
Global Girişimcilik Haftası 
etkinlikleri bu yıl Lütfi Kırdar 
Kongre ve Eğitim Sarayı’nda 
gerçekleşti. Çekmeköy Bele-
diyesi Yenilik Akademisi’nin 20 
öğrencisi de bu etkinliğe 
davet edildi ve projelerini 
sunma fırsatı buldular.

13-19 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenen 
etkinlikte küresel ölçek-
te başarılarını kanıtlamış 
girişimciler, Türkiye'nin 
önde gelen iş adamları, 
fikir önderleri, profes-
yonel yöneticiler ve 
uzmanlar, gönüllü olarak 
gençlerle buluştu.

Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, 
konuyla ilgili şöyle dedi:
“Yerel ve Ulusal ölçekte 
birçok ödül alan bilim 

konusunda yaptıklarıyla başta 
tüm Çekmeköylüler olmak üzere 
vatandaşların takdirini kazanan 
akademi öğrencilerimizin böyle-
si güzel etkinliklerde Çekme-
köyümüzü temsil etmesi bizleri 
mutlu ediyor. Eğitim vadisi Çek-
meköy’de gençlerimizin proje-
lerine ve eğitimlerine desteğimizi 
artırarak sürdüreceğiz.”
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İŞ ZAMAN OLUR Kİ

H
AYALİ CİHAN DEĞER

TARİHTEN 
NOTLAR-5
 “Sual eylen bizden evvel gelene 

Kim var imis biz burada yog iken…”

2.BAYEZİD DEVRİ(1481-1512)

Şehzadeler Savaşı
Muaviye b. Ebi Süfyan’ın oğlu Yezid’i veliaht tayin 
etmesiyle başlayan saltanat kavgaları, tarih boyunca 
İslam dünyasının başlıca sorunu olmuştur. Bu yüzden 
oğullar babalarıyla bazen de kardeşler birbirleri-
yle kıyasıya savaşmışlar ve bu uğurda yüzbinlerce 
Müslüman yok yere canından olmuştur.  Bu taht 
savaşlarının en dehşetli olanlarından biri hiç şüphesiz 
Fatih’in oğlu Cem Sultan’ın, kardeşi Bayezid’le giriştiği 
ve Avrupa’nın ücra köşelerinde sonuçlanan macera-
sıdır.

 Mısır seferine çıkan Fatih’in Gebze yakınlarında vefat 
etmesi haberi, hem Amasya’daki Bayezid’e hem de 
Karaman’daki Cem’e bildirilmişti. Ancak bu bilgi-
lendirme girişiminin ilki açıkça, ikincisi ise gizlice 
yapılmıştı. Çünkü devletin üst seviyedeki yöneticile-
rinin bir araya geldikleri toplantıdan çıkan karar, tahta 
Şehzade Bayezid’in çıkması yönünde olmuştu. Buna 
göre Fatih’in siyasetini sürdürmesi beklenen Cem 
değil, bu politikaları revize etme taraftarı olan Şehza-
de Bayezid istenmişti. 

Zira Bayezid taraftarları genel olarak Fatih dönemi 
politikalarından memnun olmayan kesimlerdi. 
Bunların başında ise zengin vakıf mallarına devletin 
el koyduğu tarikatlar geliyordu. Nihayet gerek belli 
toplum kesimleri gerekse yöneticilerden oluşan bir 
kısım Bayezid taraftarları, Şehzade Cem’le haber-
leşmeyi zorlaştırdıkları gibi, Yeniçeriler tarafından 
çıkarılan isyanla Karamâni Mehmet ve Yakup Paşayı 

öldürmek sure-
tiyle Şehzade 
Bayezid’in tahta 
çıkmasını da 
kolaylaştırırlar. 
Ancak ‘Veli’ veya 
‘Sofu’ lakaplı 
padişah 2.Bayezid, 
Fatih’ten sonra 
yönetim olarak 
oldukça düşük bir 
görüntü ser-
gilemiştir.
Şehzade Cem ise 
Uzun Hasan Seferi 
sırasında babası-
na vekâlet etmesi 
hasebiyle hak iddi-
asında bulundu ve 
Şehzade Bayezid 
ile amansız bir 
savaşa girişti.  Bir 
ara Ayaz paşa 
komutasındaki 
Yeniçeri ordusunu 
mağlup etmeyi de başaran Cem, 
Bursa’da ilan ettiği saltanatını 
birkaç günden fazla sürdüremez 
ve önce Halep’e oradan da Şam’a 
gider.  

 Cem Sultan 
Avrupa’da…

 Bayezid ile Cem arasın-
daki iktidar mücadelesi, 
Bayezid’in tahta geçmesi, 
Cem’in ise Avrupa’ya siyasi 
mülteci ve tutuklu olarak 
gitmesiyle sonuçlanır.  
Bayezid ile giriştiği si-
yasi mücadele sırasında 
Yenişehir’de ağır bir yenil-
giye uğrayan Cem, Mısır 
sultanının daveti üzerine 
Şam’dan da ayrılarak Ka-
hire’ ye sığınır. 

Bu arada annesiyle birlikte 
hacca gider. Hacı olan ilk 
ve tek Osmanlı şehzadesi 
Cem’in, İstanbul’a giderek 
tahtı ele geçirme planları 
hiçbir zaman tutmaya-
caktır. Rodos ve Fransa 
derken, 13 yıllık esaretin 
sonunda Napoli’de hayata 
gözlerini yumar.
 Rivayete göre Şehza-
de Cem’in, başlangıçta 
ağabeyine karşı çıkıp 
padişah olmak gibi bir 
derdi yoktu. Menfaat 
grupları onu bu savaşa 
zorladılar. (1)

Bayezid, Cem’in esareti boyunca 
kardeşinin güvenliği ve iyi mua-
mele görmesi için Fransızlara 
ve Papa’ya büyük miktarda para 
ve hediyeler göndermiştir. Cem 
Sultan’ın esaretini siyasi kazan-
ca dönüştüren Avrupalılar ise 
muhtemelen Osmanlı’nın İtalya’ya 
kadar ilerlemesine de engel olur-
muşlardır. 

Cem, ilan ettiği 
saltanatı ancak 20 
gün sürdürebilm-
işti. Taraftarları 
bunu büyük bir 
haksızlık olarak 
görür; bazen 
kılıçları bazen de 
kalemleriyle ve 
uzaktan muhab-
betleriyle ona 
destek oldular. Bu 
haksızlık duygusu, 
hem Avrupa’da ve 
hem de Osman-
lı topraklarında 
dillere destan 
bir “Cem Sul-
tan” efsanesinin 
doğmasına sebep 
olmuştur.

 Şövalyenin Elinde Bir 
Şehzade 

Sultan Bayezid’in ordusu karşısın-
da bir varlık gösteremeyen Şehza-
de Cem, Karaman Valiliği sırasında 
kendisiyle temas kuran Rodos 
Şövalyelerine gitmeyi kararlaştırdı. 

Bir hırs uğruna Hristiyan 
Şövalyelerine sığınan talihsiz 
Şehzade, bu kararıyla Mısır’a 
gitmeye de bir daha fırsat 
bulamayacaktır.  

Cem, başlangıçta bir prens 
gibi karşılanır ve Fatih’in oğlu 
olması hasebiyle kendisine 
saygıda kusur edilmez. Ancak 
bütün bunlar onu “bulun-
maz bir av” gördükleri içindir. 
Nitekim Avrupa Osmanlı Dev-
leti’ne karşı Cem’i koz olarak 
kullanacak ve ondan uzun 
süre istifade ederek maddi 
kazanç sağlayacaktır.  Hatta 
bu sayede bir haçlı savaşı 
başlatılarak Yunanistan’ın 
kurtarılması hesapları bile 
yapılacaktı. Sultan Bayezid 
ise kardeşi Cem’in güvenliğini 
sağlamak için hem Şöval-
yelere hem de Mısır’a yüklü 
miktarda para ve hediyeler 
göndermekteydi. 
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Öte yandan yalnız Müslümanlara 
değil, tüm inanç mensuplarına 
zulmetmekte sınır tanımayan 
Tapınak Şövalyeleri de bu dönem-
de ortaya çıkmıştır

Endülüslü 
Müslümanlara 
Neden Yardım 
Edilemedi?

İspanya’daki Endülüs Devleti, 
İspanyol ve Fransız kuvvetlerinin 
birleşerek üzerlerine gelmelerin-
den dolayı Osmanlı Devleti’nden 
yardım ister. Ancak bu yardım 
feryatları bir türlü olumlu karşılık 
bulmaz. Kemal Reis komutasında 
bir deniz birliği İspanya açıklarına 
gönderilse de ‘gözdağı’ vermek-
ten öteye gidemez. Zira o dö-
nem Osmanlı donanması güçlü 
değildir. Giden asker de zaten 
karaya çıkmadı ve Gırnata’ da üç 
milyon Müslüman soy kırıma tabi 
tutulmaktan kurtarılamadı.

 Yeni Bir 
Şehzadeler Savaşı 
Daha!

Bayezid ile Cem arasındaki savaşın 
yaraları daha sarılmamıştı ki, bu 
defa Sultan Bayezid’in oğulları 
arasında kıyasıya bir veliahtlık 
mücadelesi başladı. 
 Öncelikle şunu belirtmek 
gerekir ki; siyaset, iddialı insanın 
yapabileceği bir iştir. Büyük bir 
iddiası, aşkı-şevki, gayreti ol-
mayan ve özellikle de liya-
kat sahibi olmayan kimse 
siyasette başarılı olamaz 
ve tarih de kendisinden 
söz etmez.

Oğulları Abdullah ve 
Şehinşah’ın ölüm-
lerinden de etkilenen 
Sultan Bayezid ger-
ek yaşlılık ve gerekse 
hastalık nedeniyle 
saltanattan çekilmeyi 
düşünmektedir. Başından 
beri yerine büyük oğlu Ahmet’i 
düşünmekteydi. Muhtemelen 
Ahmet’i, merkeze en yakın sancak 

olan Amasya’ya göndermesi de bu 
yüzdendir. Ancak Şehzade Ahmet, 
kendisinden beklenen güven, 
cesaret ve en önemlisi ‘devlet 
adamlığı’ vasfını gösteremez. 
Bu esnada Korkut, Saruhan’da;  
Ahmet, Amasya’da ve Selim Tra-
bzon’da Sancakbeyi olarak görev 
yapmaktalar. Taht için ilk harekete 
geçen Korkut olur. Ahmet ise 
Anadolu’nun felakete sürüklen-
mesine neden olan Kızılbaş 
tehlikesini görmeyerek Şahkulu 
isyanının çıkmasına sebep oldu. 
Olayın ciddiyetini fark ederek 
harekete geçen Selim, Kefe San-
cakbeyi olan Oğlu Süleyman’ın 
yanına gitmeyi uygun gördü. Kor-
kut, Giray’a ve babasına mektup 
yazarak bunu önlemeye çalıştıysa 
da Selim’i durdurmayı başaramadı. 

Şahkulu İsyanı

 Sünni Osmanlı ile Şii İran 
arasında var olan sınır ihlalleri 
ve mezhep temelli geçimsiz-
lik, Sultan 2.Bayezid’in son yıl-
larında Anadolu’nun adeta Şii 
istilasına dönüşmesine sebep 
olmuştur. Nitekim Şahkulu adın-
da bir Kızılbaş etrafına insanları 
toplayarak Antalya’dan başla-
mak üzere Anadolu’nun pek 
çok yerini kendine bağlamayı 
başarır.  Devlet yönetimi büyük 

oranda Ali Paşa ve Mustafa Paşa 
gibi vezirlere bırakıldığından, 
yönetimdeki boşluktan yararla-
nan Şahkulu eşkıyası Anadolu’da 
isyan başlatır, her yeri yakıp yıkar. 
Şehzade Ahmet, yönetiminden 
sorumlu olduğu bölgedeki isyanın 
bastırılmasında varlık gösteremez. 
Orduda birliği sağlayıp savaşmak 
yerine askerin, kendisine biat 
etmesini ister. Asker; “padişahımız 
hayatta, kimseye biat etmeyiz” 
diyerek itaat etmez. Bu durum 
padişah nezdinde Ahmet’e olan 
güvenin azalmasına, ordu ve 
halkın gözünde de itibar kaybına 
sebep olmuştur. (2)
 
Ordudaki kayıp büyüktür. Vezir-i 
Azam Ali Paşa ve Karagöz Ahmet 
paşa gibi vezirlerin şehit edilme-
siyle, Osmanlı ordusunda verilen 
‘en üst düzey’ kaybın bu olayda 
gerçekleştiği kabul edilir.
 Şehzade Selim ise Gürcistan, 
Çerkezistan ve İran üzerine 
düzenlediği akınlar sayesinde, ask-
er ve kamuoyu nezdinde itibarının 
yükselmesine neden olmuştur.

Kızılbaş/ Kızılbaşlık 
Nedir?

 Türkmen yöresinde Karapapak, 
Karakalpak gibi, kızılbaş da bir 
baş giysisi iken zamanla “Alevi” 
(Ali taraftarları) adıyla anılacak 
olan zümreler için dini, sosyal 
ve siyasal bir ‘ayırt edici simge’ 
olarak kullanılır. Siyasi olarak İran 
taraftarlığı; dini olarak da aşırı 
Şiiliği (Gulat-ı Şia)içerir.
Şii inancına göre Hz. Ali, Hz. 
Peygamber tarafından vasi tayin 
edilmiştir. “Hak-Ali-Muhammed” 
söylemiyle Hz. Ali’ye ‘tanrılık 
vasfı’ atfedilir. Pir Sultan Abdal 
deyişlerinde, Hacı Bektaş-ı Veli 
ve Babailer ’in söylemlerinde 
bu anlam/içerik barizdir. 

Bu anlayışa göre İmam/halife; 
İman esaslarındandır ve halife 
mutlaka Hz. Ali ve soyundan 
(ehlibeyt) olmalıdır.  Buna 

göre diğer halifeler geçersizdir, 
Hz. Ali ve soyuna hep haksızlık 

yapılmıştır. Günümüzde bu iddia 
ile intikam peşinde olan örgütlerin 
ve mezhepsel savaşların hala var 
olması düşündürücüdür. 1-Hoca Saadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih

 2-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan günümüze İslam Tarihi 
3-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi

Hikmet Tekin
hikmettekin34@gmail.com

Tarihçe:  15.yüzyıl itibarıyla Safevi devletini kuran 
Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar(öl.1488) kendilerini 
diğerlerinden ayıt etmek için her biri bir imamı tem-
sil eden 12 dilimlik börk giydirir. Tac-ı Haydari diye 
anılır. Aynı zamanda sufi yönü de olan Safevi dai /
propagandistleri için bu taç artık vaz geçilmezdir. (Şia 
inancında İmam/Halife olarak: Ali, Hasan, Hüseyin, 
Zeynelabidin, Musa Kazım, Ali en-Naki, Hasan el-Ask-
eri, Muhammed et-Taki, Muhammed Bakır, Ali er-Rıza, 
Muhammed el-Mehdi diye 12 imam kastedilir).

Şii Propagandistler, 2. Bayezid’in yönetim zafiyetinden 
yararlanarak Erdebil üzerinden Tercan ve Erzincan’a 
yayılmaya başlarlar (1500). Azerbaycan ve Nahcivan’ı 
alarak “Baş ile gövdeyi birleştirmek”  arzusundadırlar.
 Şahkulu (Şah İsmail’in bağlısı olduğu için bu isim-
le anılır) isyanında 50.000 insanın öldüğü söylenir. 
Bölge yakılıp yıkılır. Şehzade Ahmet’in oğlu Murat’ı 
da etkileyerek yanlarına alan Nur Ali öncülüğünde-
ki isyancılar; Amasya, Çorum yöresini tamamen ele 
geçirmiş ve Tokat’ta Şah İsmail adına hutbe okuturlar. 
Halkın tepkisiyle karşılaşınca da şehri yakarak geri 
çekilirler.  

 Şehzade Korkut’un bölgesi olan Saruhan, Ma-
nisa ve Konya’da da durum bundan farksızdır. 
Öngörü ve feraseti bir yana bırakan Korkut, kar-
gaşaya müdahil olup sükûneti ve iç barışı sağla-
mak yerine bağımsızlığını ilan ederek Konya’da 
‘adına’ hutbe okutur. 

 Gelişmeleri baştan beri dikkatle izleyen Şehza-
de Selim, meseleyi kesin olarak çözmek için 
harekete geçmekte geç kalmaz. Hedefi, Anado-
lu’da birliği kalıcı olarak sağlamaktır. Bunun için 
önce ülke içindeki isyancıları ve kardeşlerini 
bertaraf eder, ardından da Çaldıran savaşın-
da Safevi ordusuna karşı kesin bir zafer elde 
eder(1514).

“ Kızılbaş” kavramı, Anadolu’da can yakan acı 
olaylardan sonra kınanır ve artık hoş karşılan-
maz olur. Bu yüzden yerini,  Alevi/ Alevilik 
kavramına bırakır.
Zamanla Alevilik için de sükûnet ve sessizlik 
dönemi hâkimdir (tevella-teberra dönemidir). 
Zira birlik sağlanmıştır, kimlik ve aidiyetler ra-
hatlıkla ifade edilmektedir. Cumhuriyetle birlikte 
daha bir güven söz konusudur.

Şehzade Selim İstanbul’a 
çağırılıyor 

Anadolu’da büyük huzursuzluğa yol açan 
şii-kızılbaş tehlikeyi bertaraf etmede varlık 
gösteremeyen Şehzade Ahmet, kendisine olan 
güveni kısa sürede boşa çıkardı. Bunun zerine 

Sultan 2.Bayezid, tahtı teslim etmek üzere oğlu Selim’i 
İstanbul’a çağırdı. Bu arada Saruhan’da bulunan Şeh-
zade Korkut da İstanbul’a geldi ancak beklediği ilgiyi 
göremedi. 25 Nisan 1522 günü askeri, mülki erkân 
ve sarayın önünde toplanan halkın önünde, Sultan 
Bayezid, saltanatı oğlu Şehzade Selim’e devretti. 

 2.Bayezid’in İstanbul’u 
Terk Etmesi ve Vefatı

 Sultan Bayezid yorgun düşmüş ve artık bu dünyadan 
ayrılmanın yolunu tutmuştu. Bir bakıma inziva-
ya çekilmek istiyordu. Bunun için en uygu yer olan 
Dimetok’a doğru yola koyuldu.  Ancak daha Çorlu’ya 
varmadan yolda hastalanarak vefat etti. Gerek Se-
lim için söylediği iddia edilen; “…seni şir pençesine 
rasgelesin oğul!” bedduası, gerekse ‘zehirlendiği’ yo-
lundaki söylentiler ise hep tartışma konusu olmuştur.
Sultan Bayezid, hem saltanat savaşları hem de Anado-
lu’da devlete isyan eden Kızılbaşlarla mücadele etme-
sine rağmen, ilim ve imar alanındaki çalışmaları ihmal 
etmemiştir. Muhtemelen kardeşi Cem’in, ellerinde ol-
ması sebebiyle de Batı’ya hiç sefer düzenleyememiştir.
(3)
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Kazakistan
GEÇMİŞ VE GELECEĞİNİ 

AYNI  ANDA YAŞAYAN ÜLKE

Bazı yerler vardır. Ne kadar araştırsak da, ne kadar okusak da 
gidip görmeden, havasını içimize çekmeden tam olarak hissede-
meyeceğimiz ülkeler vardır. Tarih kitapları kaç cilt yazarsa yazsın 

yetmez yaşananlara. İşte, o ülkelerden biri: Kazakistan.

Kazakistan’ın kısa geçmişi
Hunlar, Göktürkler, Kıpçaklar ve Karahallılar gibi dev-
letlere vatan olmuş topraklar üzerine kurulu Kazaki-
stan. Yüz ölçümü bakımından da dünyanın dokuzuncu 
ülkesidir. Kazakistan’ın her listenin üst sıralarında olması 
hem doğası hem de gelişmiş refah düzeyinin yüksek 
olmasındandır. 1920 yılında Ruslar’ın Kazakistan’ı ele 
geçirmesiyle Kazakistan topraklarında, Kırgızistan Özerk 

SSC kuruldu. Bu isim 1925 yılında Kazakistan Özerk SSC 
olarak değişti. 1990’da Sovyetlerin yıkılmasıyla Kazaki-
stan da bağımsızlığını ilan etti.

Kazakistan’da yeme içme
Kazakistan Mutfağı, çok yabancısı olduğumuz bir 
mutfak değil, ama Türk Mutfağından ayrıldığı yerler 
var elbette ki. Tarihin eski dönemlerinde avcılık ye-

teneğini geliştirmiş olan bu halk, geçmiş deneyimlerine 
dayanarak hala et ağırlıklı bir beslenme şekli izliyor. 
Kazak sofralarının vazgeçilmezleri arasında; kuzu, koyun, 
sığır, at ve deve etleri yer alıyor. Ayrıca Kazakistan’a özgü 
olan 150 balık çeşidi de balığın mutfakta önemli bir yer 
edinmesini sağlamış. Bu ülkenin yöresel tatları arasında 
bulunan ve mutlaka yemeniz gereken tatlar arasında 
ise beş parmak, Kazakşa Şorba, Uygur Mantısı, Bavur-
sak ve kazkarta yer alıyor. Ayrıca kısrak,  kımız ve deve 
sütünden yapılmış subat da Kazaklar’ın sofradan eksik 
etmediği içecekler arasında.

Kazakistan’da Eğlence 
Ülkenin başkenti Astana’nın yapılandırılan yerleri eğlen-
meye daha elverişli mekânlar doğurmuş. Khan Shatyr’da 
aqua park keyfini yaşayabilir, Abay Road Music Club’ te 
kendinizi müziğin ritmine bırakabilirsiniz.
Almati’nin, Astana’dan daha eğlenceli bir şehir olduğu ise 
su götürmez bir gerçek. Doğa turlarına ya da aktivitel-
erine katılabileceğiniz gibi, sanatsal aktiviteler de eğlen-
menizi sağlayacak kuvvetli bir seçenek. 

Konaklama 
Kazakistan’ın, genel olarak, pahalı bir ülke olduğunu 
söylesek çok abartmış olmayız. Özellikle, otellerde kon-
aklama fiyatları o kadar yüksek ki ev- oteller çoğu tur-
istin konaklamak için seçtiği bir alternatif haline gelmiş. 
Dünyaca ünlü zincir otelleri kolaylıkla bulabileceğiniz 
bu ülkede, zevkinize uygun bir otel bulmakta hiç zor-
lanmayacağınız kesin. “Benim konaklamak için o kadar 
fazla bütçem yok.’’ diyorsanız da, hosteller (düşük bütçe 
ile seyahat eden Sırt çantalılar, gezginler, öğrenciler için 
ucuz konaklama fırsatı sağlayan, çoğunlukla mutfağı da 
olan küçük oteller )ve ev-oteller hizmetinizde olacaktır.

Sevdiklerinize hediye…
Sevdiklerinize, Kazakistan’dan hediye almadan dönmek 
istemiyorsanız seçeneğiniz çok. Özellikle söylememiz 
gerekirse, Astana’da Chocolate Shop’a, Almati’de ise 
Wine Boutique Salon de Provence’e uğrayıp tatlı bir sür-
priz yapma imkânına erişebilir ve sevdiklerinize unutul-
maz tatta hediyeler alabilirsiniz.
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Astana

Baiterek Kulesi
İsminin anlamı ‘ömür 
ağacı’ olan ve 105 metre 
yüksekliği ile şehrin 
sembolü haline gelen 
Baiterek Kulesi, Astana’ya 
gelen turistlerin uğrama-
dan geçmediği bir anıt 
ve gözlemevi. Yapımına 
1996 yılında başlanan 
ve 2002 yılında tamam-
lanarak ziyarete açılan 
bu görkemli kule, 97. 
katında bulunan gözle-
mevinin panoramik şehir 
manzarası ile hayranlık 
uyandırıyor.

Bir milyonu 
aşan nüfusu ile Kazaki-

stan’ın en büyük ikinci şehri 
olan Astana, 1998 yılından bu yana 

ülkenin başkentliğini üstleniyor. Çarlık 
Rusya’sı döneminde ‘Akmolinsk’, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıllarında ise 
‘Tselinograd’ ismini taşıyan şehir, 1998 yılından 
sonra ‘başkent’ anlamını taşıyan ‘Astana’ ismi ile 
anılmaya başlamış. Akmola Eyaleti sınırlarında 
bulunan şehrin kuruluşu 1830’lu yıllara kadar 

uzanıyor. Stratejik konumu, coğrafi güzel-
likleri ve gelişmeye açık yapısı ile öne çıkan 

şehir, Kazakistan ve çevresindeki ülkeler 
arasında oldukça popüler bir yer-

leşim yeri Astana…

Han Çadırı 
(Khan Shatyr)

Dünyanın en büyük çadırı olarak 
anılan ihtişamlı bir alışveriş ve eğlence 
merkezi olan Han Çadırı (Khan Shatyr), 

150 metre yüksekliği ve fütüristik 
mimarisi ile dikkat çekiyor. İçerisinde 

mini golf sahası, park alanı ve 
mono-ray sistemi de bulunan 
bu çadır, şehrin en hareketli 

noktalarından biri.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Presidential Palace)
Baiterek Kulesi yakınlarında inşa edilen Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı (Presidential Palace), şehrin en etkileyici ve önemli 
mimari yapıları arasında yer alıyor. Göçebe çadırını andıran 
mermer bir salona sahip olan sarayın yüksekliği ise 80 
metreyi buluyor. 36 bin 700 metrekarelik bir alan üzerine 
kurulan saray, ‘Akorda’ ismi ile biliniyor.

Barış ve Hoşgörü Piramidi
Dünya barışının ve dinler arası hoşgörünün sembolü olarak inşa edilen Astana Barış ve 
Hoşgörü Piramidi, geceleri yapılan aydınlatma ile oldukça etkileyici bir görünüme kavuşuy-
or. 62 metre yüksekliğindeki piramit içerisinde 18 farklı dine ait ibadethaneler, müze, kültür 
merkezi, opera salonu, kütüphane gibi alanlar mevcut.
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Assumpton Rus 
Ortodoks Kilisesi
Altın renkli kubbeleri ve 
mavi beyaz mimarisiyle 
şehrin ilginç yapılarından biri 
olan bu katedral Avrupa'da-
ki Katedrallerden oldukça 
farklı. Rus mimarisinden 
etkilenerek inşa edilen kat-
edralin içi de dışı kadar ilgi 
çekici.

Nur 
Astana Camii 

Kazakistan’ın ve Orta Asya’nın en büyük 
üçüncü camii olarak nitelendirilen Nur As-

tana Camii, 5 bin kişi kapasiteli oldukça büyük 
bir ibadethane. Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev ve Katar Emiri Hamad bin 
Halife’nin imzalanan anlaşma sonucunda ülkeye 
hediye edilen cami, mimarisiyle de ilgi çekiyor.

Yaşadığı hızlı gelişim ile Orta Asya’nın cazibe 
merkezi haline dönüşen Astana, her yıl çok 
sayıda turisti ağırlıyor. Yılın neredeyse her 
günü rüzgarlı olduğu için ‘Rüzgarın şehri’ 

olarak da anılan bu etkileyici yer-
leşim yeridir. 

Almatı
Kazakistan’ın eski başkenti Al-
matı şimdilerde ülkenin en büyük 
metropolü ve kültürel başkenti. 
Eski adıyla Alma-ata olarak bilinen 
bu renkli kentin tarihi İpek Yolu’na 
uzanıyor. Ülkenin finans merkezi 
Almatı, yeşilliği ve canlılığıyla 
da yalnızca yerel halk için değil 
yabancılar için de ilham kaynağı 
olmaya devam ediyor. Almati, hiç 
kuşkusuz ki, ülkenin kalbi olan 
şehir. Kazakistan’ın tarihini, 
mimari eserlerini görme 
imkanı yanında doğa 
güzelliklerinin de 
kapılarını size açan 
şehir Almatı…

Yeşil Pazar
Panfilov Park’a 5 dakika yürüme 
mesafesinde yer alan bu Pazar 
eskiden sebze meyve alım satımı 
yapılan bir yer olduğu için Yeşil 
Pazar olarak adlandırılmış. Şimdi 
ise Orta Asya’ya has birçok ürün 
bulabileceğiniz, yerel ürünler satın 
alabileceğiniz, Almaata’da mutla-
ka ziyaret etmeniz gereken yerler 
arasında yer alıyor.

Panfilov Park
Şehir içinde popüler bir yeşil 

alan olan bu park, dinlenmek ve 
manzara seyretmek için oldukça 

güzel bir yer. Adını Moskova dışında 
Nazilerle savaşırken ölen ve Panfilov 
kahramanları olarak anılan Almaata 

piyade birliğine bağlı 28 ask-
erden almış. Park içerisinde 

çeşitli heykeller de 
görebilirsiniz.

Gorky Park
Panfilov Park’a ve 
Yeşil Pazar’a yakın 
bir konumda olan bu 
park, yürüyüş yapmak 
ve çocukları lunapark-
ta eğlendirmek için 
gezebileceğiniz bir yer. 
100 hektarlık bir alana 
yayılmış olan park, 
adını Rus yazar Max-
im Gorky’den almış. 
Merkez Park olarak da 
anılıyor şimdilerde.
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Zenkov Katedrali
Panfilov Park içinde yer alan bu bina muhtemelen dünyada-
ki tek ahşap katedral! Onu özel yapan sadece ahşap oluşu 
değil: Yapımı sırasında hiç çivi kullanılmamış. 1904-1907 yılları 
arasında yapılmış bu katedral 1911 büyük depreminden zarar 
görmeden çıkmış. Tanrı’nın onu koruduğuna inanılıyor. Rus 
mimarisi ile yapılmış.

Kok Tobe
Burası kentin güneydoğu eteklerinde yer alan dağlık 
bir bölge. Kok Tobe’den şehri gece veya gündüz 
seyredebilirsiniz. Teleferik ile ulaşabileceğiniz bu 
yerleşimde eğlence parkı, restoranlar gibi birçok 
şey de bulabilirsiniz.

Butakovka Gorge
Her yıl gerçekleşen bu müzik festivali Almaata’nın 
önemli turistik aktivitelerinden. En iyi besteci ve söz 
yazarı gibi ödüllerin verildiği festivale Asya ve Avru-
pa’dan birçok sanatçı katılıyor.

Chimbulak Kayak Merkezi
Karayolu ile ulaşabileceğiz bu kayak merkezi deniz 
seviyesinden 2200 metre yukarıda bulunuyor. Şehir 
merkezinden buraya varış yoğun trafiğin olmadığı 
zamanlarda yaklaşık 40 dakika sürüyor. 2011 kış 
olimpiyatlarına da ev sahipliği yapan bu merkez 
ılıman havası ve muhteşem manzarası ile şehrin en 
popüler kayak merkezi!

Önemli Bilgiler
Başkent: Astana

Konuşulan Diller: Kazakça, Rusça
Para Birimi: Tenge

Saat Farkı:+3
Telefon Kodu: +7

Unutulmaması gerekenler:
Kazakistan’da resmi taksi bulmanız imkansız. Bunun yerine, yoldan 

çevirdiğiniz arabalarla yaptığınız pazarlık sonrasında onlar sizi gitmek 

istediğiniz yere ulaştırabilir. Bu pazarlığa Ruslarla ya da Ukraynalılarla 

oturmanızı öneririz. Çünkü en dürüst fiyatı onlar veriyorlar.

Kazakistan’da bazı arabaların direksiyonlarını sağda, bazılarınınkini solda 

görürseniz şaşırmayın. Bu ülkenin yapılanma sürecinde olduğunun bir kanıtı.

Ülkede sert karasal iklim hakim. Yani, kış mevsimi çok soğuk olurken, 

yazlar çok sıcak oluyor. Bavulunuzu bu duruma uygun hazırlamakta 

fayda var.

SPOR PARKINA KAVUŞUYOR
NİŞANTEPE

Çekmeköy Belediyesi, Nişantepe Mahallesi 760 parseldeki spor 
parkı projesinde son düzenlemeleri yapıyor. Yakında mahalle 
halkının kullanımına açılacak tesiste; 2 basketbol sahası, bir 
futbol sahası, egzersiz grubu, 230 m uzunluğunda bisiklet ve 
yürüyüş parkuru, dinlenme alanları yer alıyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, konuyla ilgili şu 
açıklamayı yaptı:
 “İlçe genelinde yeşil alanları vatandaşlarımızın çok amaçlı 
kullanımına sunmak üzere dizayn ediyoruz. Bu parkımız da 
tamamlandığında; dinlenme, piknik yapma ve çeşitli spor 
dallarında aktivite gerçekleştirmek üzere kullanılacak. 
Çalışmamızın sonuna yaklaştık, çok yakında kullanıma 
hazır hale gelecek.”



dan yapılan 
ev yapımı sıcak 
poğaçalarımızdan gün içinde 
gelen müşterilerimiz için de ev yapımı 
keklerimizden özel ikramlarda bulunmaktayız.
Servis ziyaretinden sonra mutlaka her müşterimizi ara-
yarak yaşadığı servis deneyimi için anket yapmaktayız, 
verilen her cevap mutlaka dikkate alınmakta ve günlük 
takip edilmektedir.
Bizi tercih eden müşterilerimiz için aşağıdaki hizmetler-
imizi extra olarak vermekteyiz. Yerinden alım-yerine 
teslim, Araç tahsis hizmeti, Araç koruma hizmetleri, 
Ödeme kolaylığı belirlenen kartlarda taksit imkânları, 
Servis kredisi, anlaşmalı olduğumuz çok sayıda kasko 
firması ile ödemesiz hasar hizmeti, müşterilerimizin 
dönüşleri ve gelişleri ile ilgili belirlenen saatler müşteri 
servisi,4 yaş üstü araçların bakımlarında parça%16 ve 
işçilik%16 ıskonto uygulaması gibi hizmetler verilmekte-
dir.

Araç alacak kişiler hangi kriterlere bakmalıdır, 
bir araçtaki en önemli özellik sizce nedir?
Günümüzde otomotiv artık hem lüks 
tüketim hem de temel ihti-
yaç ve yatırım aracı 
ürünü olarak 
konum-
lanıyor. 

Lüks tüketim olarak bakıldığında kişinin zevk ve tercihi 
en başta gelir. 
İhtiyaç ve yatırım olarak bakıldığındaysa fiyat/kalite 
performansına bakmak gerekir. Otomobilin alış fiyatı ilk 
anda yüksek gelebilir, fakat kalitesi ve haklı marka algısı 
sayesinde ikinci el piyasa değeri de yüksek olabilir. Özön 
Otomotiv Çekmeköy olarak Audi ve VW marka araçların 
satışını yaptığımız için gerek lüks gerekse ihtiyaç ve 
yatırım aracı arayan müşterilerimize hizmet vermede 
kendimizi bir adım önde 
görüyoruz.
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Şakir Özön, okuyucularımız için 
kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?
1955 yılı Samsun doğumluyum. Evli 
ve 2 çocuk babasıyım. Anadolu 
Üniversitesi, İşletme Mezunuyum. 
10 yıl boyunca Belediye Başkanlığı 
görevinde bulundum. 1978 yılında, 
ticaret hayatına başladım.

Özön firmasının kurulum ve gelişi-
minden kısaca söz etsek?
Özön Grup; 1994 yılında Doğuş 
Otomotiv ile yaptığı sözleşme 
sonucunda Samsun’da Volkswagen, 
Audi, Porsche, Seat markalarının 
satış ve servis bayiliklerini almıştır. 
Özön Grup 2014 yılında İstan-
bul-Çekmeköy’de açmış olduğu 
Volkswagen ve Audi plazası ile 
otomotiv sektöründe büyümeye 
devam etmektedir. Faaliyet göster-
diği 8 farklı sektörde ‘SÜRDÜRÜLE-
BİLİR BAŞARI’ hedefi ile geliştirdiği 
projeleri, tüm süreçlerine yansıtarak 
iş dünyasında fark yaratmayı hede-
flemektedir.

Firmanızı diğer otomotiv firma-
larından ayıran temel özellikler 
nelerdir?
Uzun yıllardır Doğuş Grubunda yer 
almamız, deneyimimiz, deneyimli 

ve işi bilen arkadaşlar ile çalışmamız 
ve çalışanlarımıza-müşterilerimize 
aile ortamı sunmamızdır. Öncelikli 
olarak samimiyetimiz ve müşterim-
izin ihtiyaç analizi sonrası araç alımı 
ve servis hizmetinin verilmesidir. 
Güçlü ve deneyimli bir satış-SSH 
personellerle dinamik olarak pazar 
takibi yapabilen ve güçlü markalara 
ve yaygın müşteri kitlesine hizmet 
verebilecek bir firma olmamız da 
bizi ayrıcalıklı kılmaktadır.

Satışa sunduğunuz markalar ve 
modeller hakkında bilgi verir 
misiniz?
Satış olarak İstanbul ve Samsun 

plazalarımızda VW, Audi, Seat sıfır 
araçlarımızın Türkiye distribütörü 
tarafından getirilen tüm modeller-
in satışı gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca 2.el ve DOD markalarımız-
da her marka ve model 2.el araç 
satışlarımız gerçekleştirilmektedir. 

Satış sonrası müşterilerinize ne 
gibi hizmetler sağlıyorsunuz?

SSH olarak öncelikli tüm müşteril-
erimizin araçlarını kendi araçlarımız 
gibi kabul ederek verdiğimiz servis 
hizmetimizi core-proses adımlarını 
eksiksiz sunarak araç onarımlarını 
tamamlayıp teslim ediyoruz. 
SSH müşterileri servise geldiklerinde 
tüm eğitimlerini tamamlamış servis 
danışmanlarımız ile görüşmekteler, 
müşterilerin aracı ile teknik olarak 
sorabilecekleri tüm sorulara karşı 
yetiştirilmiş servis ekimiz bulunmak-
tadır. 
Müşterilerimiz bakım için gelmiş ise 
bakım süresi boyunca özel hazır-
lanmış müşteri bekleme odasında 
tv-internet, playsstation ile vakit 
geçirebilir veya müşterimiz dışarda 
bir yere gitmek ve vakit geçirmek 
isterlerse şoförlerimiz tarafından 
istedikleri yakın bir yere götürülm-
eleri sağlanmaktadır. Sabah gelen 
müşterilerimiz için bizim tarafın-

ÖZÖN OTOMOTİV
B A Ş A R I  H İ K AY E L E R İ  İ L E 

PA R M A K  I S I R TA N  F İ R M A L A R I M I Z
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Müşteri memnuniyetini ölçme ve artırmayla ilgili 
çalışmalar yapıyor musunuz?
Müşteri memnuniyeti günümüz şartlarında firma-
ların ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. 
Sunduğunuz hizmet ve ürün kadar önemlidir.
Müşteriyle ilk temas-

tan son aşamaya kadar tüm hizmetimizi ölçümlediğimiz 
uzman bir ekibimiz mevcuttur.

1. M.İ.D tarafından bütün müşterilerimizle hizmet son-
rası iletişim yapılmaktadır.

2. ‘Gizli Müşteri’ uygulaması ile S.S.H denetlenmektedir.
3. Doğuş Otomotiv tarafından, müşteri memnuniyet 

uygulamaları yaptırılmaktadır.
4. Müşterilerimizle ilk aşamadan, son aşamaya kadar 

tüm hizmetimizi ölçümlediğimiz uzman bir ekibimiz 
mevcuttur.

Özön olarak mevcut ve potansiyel tüm 
müşterilerimiz için ‘Memnuniyet Odaklı 
Çalışmak’ en önemli ilkemizdir.
2015 yılında müşteri memnuniyetin-
de Türkiye 1.liği(CEM), 2016 yılında 
Türkiye 2.liği (CEM)(İstanbul da 1. 

Türkiye 2.), 2017 yılında Gölge Müşteri 
analizinde İstanbul’ da 1. Bayi, Türkiye 

olarak değerlendirdiğimizde 2. Bayi olarak 
yer almaktayız.

Uzun ve kısa vadeli 
planlarınız neler?
Bilinirliğin yanı sıra müşteri memnuniyetinde en başarılı 
bayi ünvanını koruyarak pazar payımızı yükseltmek 
gelecek planlarımız arasında. Genel olarak bahsetmek 
gerekirse; Özön Grub’un kuruluşunda temel aldığımız 
değerleri; müşteri memnuniyeti, çevreci ve doğaya 
saygılı yaklaşım, kaliteli mükemmel hizmet, profesyonel 
yaklaşım, sürdürülebilir başarı ve büyüme. Bu değerl-
er doğrultusunda müşteri odaklı yaklaşım, çalışanların 
gelişimini de takip ederek çalışan memnuniyetini sağla-
mak ve büyüme hedefiyle yatırım ve projelerimizi Türki-
ye’ye değer katacak şekilde uygulamaktır. 

Röportaj – İrem MERT

Araç alırken 
aynı marka ve model 
olan araçların zaman zaman fiyat-
larının değiştiğine şahit oluyoruz. Neler araçların 
fiyatlarında artışa sebep oluyor? Bu bağlamda 
araç satın almanın doğru bir zamanı var mıdır? 
Artık eskisi gibi “sadece kasım veya aralık ayında araç 
alınmalı” zihniyeti yok oldu. Çünkü tüm markalar yıl 
içerisinde her ay farklı model araçlara farklı kampanyalar 
ile cazip fiyatlar sunuyor. Bizim satmış olduğumuz Audi  
VW  ve Seat markalarında Euro’nun artışı veya düşüşü 
fiyata etki etmektedir. Araç almak için şu ay uygundur 
diyemiyorum, Euro kuru ve aracın stokta bulunabilirliğini 
takip etmek gerektiğini belirtebilirim. Şu da var ki Euro 
düştüğünde farklı bir gelir grubuna Euro arttığında ise 
çok farklı bir gelir grubuna araçlar satılabiliyor. Potansi-
yel müşterilerimizin gelirlerinin TL ve Euro kazançları da 
bu hususta önemlidir. Fiyat artışları kur yükselmelerinde 
ve devlet tarafından yapılan ilave vergi uygulamaların-
da gerçekleşmektedir. Satın almanın en doğru zamanı 
paranızın olduğu zamandır. Araç sadece yatırım değil 
aynı zamanda bir ihtiyaçtır.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen trafik 
sorunu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? 
Çözüm olarak ne önerirsiniz?
‘’Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.‘’
Bu konuya hem siyasiler hem sivil inisiyatif büyük önem 
taşıyor. Bugün artık sadece İstanbul’da değil Türkiye’nin 
belli başlı tüm şehirlerinde trafik sorunu gözleniyor. Bu 
sorunun önüne geçmek için trafiğe çıkan araç sayısını 
azaltmak gibi nafile çabalara girmektense, trafikte yapılan 
hataları azaltmanın etkin yollarını bulmak gerek.
Bunun için dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. 
İnsana ihtiyaç duymayan akıllı otomobiller, trafikte insan 

kaynaklı hataları 
ve yarattığı olum-
suzlukları en aza 
indirecek çözümlerden 
biri olarak görüyorum. 
Ekonomik nedenlerden ötürü 
bu tip araçların yaygınlaşması zaman 
alacaktır. O zamana kadar da trafik kurallarına uyma 
alışkanlığını her yaştaki bireye aşılamak için okulda - 
evde - işyerinde - sokakta - sosyal medyada her yerde 
bu alışkanlığın önemini vurgulamak, araç bakımını ihmal 
etmemek ve her zaman trafikte dikkatli olmak gerekir. Bir 
saniyelik dalgınlık, bir ömre bedel pişmanlık getirir.
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T
EOG yerine geçerli olacak sınav sistemi 
açıklandı. Peki, yeni sistem ne getiriyor, olum-
lu-olumsuz yönleri neler? Çekmeköy2023 
Dergisi olarak Eğitimciler Birliği Sendi-

kası’ndan görüş aldık. İşte Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Yalçın Yayla’nın değerlendirmesi;

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen yeni 
ortaöğretime geçiş sistemine göre, öğrencilerin 
yaklaşık yüzde 10’u merkezi sınavla öğrenci kabul 
edilen liselere, geriye kalanların ise sınava tabi tutul-
madan adreslerine dayalı olacak şekilde belirlenecek 
liselere yerleştirilecektir. Sınavsız yerleştirme süre-
cinde, ikametgâha göre eğitim bölgeleri belirlenecek, 
öğrenciler bu eğitim bölgeleri içinde beş okul tercih 
edecekler ve bu tercihleri doğrultusunda bir okula 
yerleştirilecekler; her bir okulun belirli bir kapasitesi 
tanımlanacak ve okulların kapasitesi aşıldığı takdirde 
ortaokul başarısı dikkate alınarak bu eğitim bölgeleri 
içerisinde yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. 
Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar Mayıs ayı 
içerisinde ilan edilecek, sınav sözel ve sayısal olarak 
iki alana ayrışacak ve toplam 60 sorudan oluşacaktır. 

Haziran ayının ilk haftasında yapılacak sınavın süresi 
90 dakika olacak, sınavın içeriği 6, 7 ve 8. sınıf ders 
müfredatıyla uyumlu olacaktır.  

Sistemin Olumlu Yönleri
Öncelikle tüm öğrencileri merkezi sınavla yerleştiren 
bir geçiş sistemi yerine, öğrencilerin sadece bir 
kısmının sınavla yerleştirilecek olması ve sınavın da 
isteğe bağlı olması, sınav stresini azaltması yönüyle 
olumlu olduğunu belirtmek isterim.
İkinci olarak, puan üstünlüğüne göre tüm okulların 
sıralanması, okullar arasındaki eşitsizliği ve hiye-
rarşiyi artırmakta ve özellikle düşük puanlı okullara 
ve öğrencilere yönelik olumsuz tutumlara ve etike-
tlemelere neden olmaktaydı. Yeni sistemde, sınavla 
öğrenci alacak okullar hariç, okulların çoğunluğunun 
bir taban puanı olmayacağından, bu okullar arasın-
daki başarı sıralaması ortadan kalkacaktır. Okullar, 
öğrenci başarısına göre daha heterojen bir şekilde 
oluşacaktır. Bu ise, okullar arasındaki katı hiyerarşiyi 
ve başarı farkını azaltacaktır. Ayrıca, bazı okullar ve 
öğrenciler doğrudan başarısız olarak etkilenmekten 
kurtulacaktır.

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI

Hasan Yalçın Yayla
Eğitim Bir Sen Genel 
Başkan Yardımcısı

NASIL OLACAK?

Yeni sistemde 
Geliştirilmesi Gereken 
Bazı Hususlar
∞ Merkezi sınavla öğrenci alacak 
okulların belirlenmesinde özellikle 
nüfus ve kentin büyüklüğü gibi 
nesnel kriterler mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Fen liseleri ile sosyal 
bilimler liselerine ek olarak bazı 
Anadolu liseleri, meslek liseleri 
ve imam hatip liseleri de merkezi 
sınavla öğrenci almalıdır.
∞ Merkezi sınav için öngörülen 
60 sorunun kapsam geçerliliği 
düşük olacaktır. Bundan dolayı 
soru sayısı artırılmalıdır. Sınavın 
6 ve 7. sınıfların konularını da 
kapsaması, halen 8. sınıfta bu-
lunan öğrencileri okul dışı kay-
naklara yönlendirme riski taşı-
maktadır. Dolayısıyla merkezi 
sınavın kapsamı 8. sınıf konularıyla 
sınırlandırılmalıdır.
∞ Sınavsız yerleşecek öğrencileri 
yerleştirmede katı bir merkezi 
yerleştirme anlayışı yerine daha 

esnek bir yaklaşım benimsen-
melidir. Ortaöğretime yerleşme ile 
ilgili iş ve işlemler merkezi olarak 
Bakanlık tarafından değil, il ve ilçe 
millî eğitim müdürlükleri tarafın-
dan yürütülmelidir. Böylece, 
öğrenci ve ailelerin tercih ettiği 
okul türüne göre ikametlerine 
en yakın okula yerleştirilmeleri 
için yerel imkânların maksimize 
edilmesi amaçlanmalıdır. Zira 
hangi muhitte hangi okul türüne 
ne kadar talep olduğu önceden 
bilinmediği için, yaz başında 
netleştirilecek talepler doğrul-
tusunda ve demokratik eğitim an-
layışı çerçevesinde, il ve ilçe millî 
eğitim müdürlükleri söz konusu 
taleplere uygun bir arz oluştur-
malıdır. Aksi hâlde, mevcut arz ile 
talep arasında büyük bir makas 
söz konusu olabilir.
∞ Sınavsız yerleştirme işlemi 
yapılacak okullara katı bir konten-
jan/kapasite sınırlaması konul-
mamalıdır. Aksi hâlde, öğrenci-
nin evinin en yakınındaki okula 
yerleşmeme ihtimali söz konu-

sudur. Bundan dolayı, öğrencinin 
evinin en yakınındaki tercih ettiği 
okul türüne adrese dayalı olarak 
yerleşmesi esas olmalıdır.
∞ Adrese dayalı yeni sistemin bir 
boyutu da, il ve ilçelerdeki okul 
kapasitelerinin ne kadar yeterli 
olduğunu ortaya koyacak ol-
masıdır. Bugüne kadar yapılan 
yatırımların ne kadar isabetli ya 
da ne kadar çarpık olduğu ortaya 
çıkacak, öğrenci yoğunluğunun 
çok, okullaşmanın az olduğu 
yerlerde ikili eğitime geçme 
zorunluluğu veya okullaşmanın 
çok öğrenci yoğunluğunun az 
olduğu yerlerde de bazı okul-
ların atıl kaldığı durumlar söz 
konusu olacaktır. İl ve ilçelerdeki 
okul yatırımlarının bundan sonra 
öğrenci yoğunluğuna göre plan-
lanması, sistemin uzun vadede 
işleyişi açısından önemlidir.

∞ Merkezi sınavla öğrenci alacak 
okullar için “nitelikli okul” yerine 
“seçici okul” tanımlaması yapıl-
malıdır.



BiR ÖLÜR

BiN
DiRiLiRiZ

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize uzun ömürler diliyoruz”

Gökkubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu toprak için can veren erler.

Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez,
Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu 
Çekmeköy kavşağının Ağaçlandırma Etkin-
liği’ne katıldı.

Çekmeköy Bağlantı Yolu Kavşağı yakınında 
bulunan alanda gerçekleştirilen etkinlikte 
konuşan Bakan Eroğlu, dünyada orman 
alanları azalırken Türkiye’de ormanlık alan-
larının arttığına dikkat çekti. İstanbul’da su 
sıkıntısı olup olmayacağıyla ilgili gazete-
cilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, 
2071 yılına kadar İstanbul’un su problemi 
olmayacağını belirtti. Bakan Eroğlu ayrıca 
alanda fidan dikimini İstanbul Valisi Vasip 
Şahin ile yaparak herkesi yeşil bir Türkiye 
için fidan dikmeye davet etti.

Türkiye’de orman oranlarının arttığını ve daha da 
artmasının hedeflendiğini dile getiren Bakan Eroğ-
lu, şunları ifade etti: "Aşağı yukarı 1,5 milyon dekar 
orman alanını arttırdık. Dünyada orman alanları 
azalıyor ama Türkiye’de ormanlık alanlar artıyor 
bunu gururla ifade etmek istiyorum. “İstanbul’da 
orman falan yok” diyenlere sesleniyorum, arkadaşlar 

şu rakama dikkat edin İstanbul alanının yüzde 44’ü 
ormandır. Bu kadar ormanı olan başka bir il yoktur 
siz sadece şehir içini görmeyin. 31 Aralık 2019 saat 
16.59’a kadar 30 milyon fidan İstanbul’da toprakla 
buluşmuş olacak.”

İstanbul’un geçmişten bugüne yaşadığı su sıkıntısı-
na değinerek kente uzun süre yetecek su olduğunu 
ifade eden Bakan Eroğlu, şöyle dedi: "İstanbul’da 
su kesintisi olmadı, olmayacak. 2071 yılına kadar 
İstanbul’un su problemi olmayacak. Sırf Melen 

ÇEKMEKÖY!
YEŞİL

Barajı İstanbul’un bütün su 
ihtiyacını karşılıyor. İstanbul 
günde 3 milyon metreküp 
su kullanıyor. Bu yıl 2017 
yılı en kurak yıl, ama 
yaptığımız 500’den fazla 
baraj bin tane göletle biz 
Türkiye’de su sıkıntısını 
hissettirmedik, hatta 
çoğu inanamadı. Doluluk 
oranları falan merak et-
meyin. İstanbul’da susuzluk 

olmayacak olursa bıyıklarımı 
keseceğimi söylemiştim zat-

en bıyıklarım yerinde.”

21 milyon fidan dikildiğini 
belirten Bakan Eroğlu, 
2019 yılına kadar bu sayıyı 
30 milyona çıkaracaklarını 
belirterek, Yavuz  Sultan 

Selim Köprüsü Çekmeköy 
kavşağında fidan dikti.
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NASIL DAHA FAYDALI HALE GELİR? 

Balık 
tezgâhlarında 
çeşit çeşit 
balıklar, 
iştah açan 
görüntüleriyle 
hem göze 
hem sağlığa 
hitap ediyor.

Uskumrudan lüfere, palamuttan hamsiye… Hafızayı, kemikleri 
ve gözleri kuvvetlendirmesinden Alzheimer riskini ve kötü 
kolesterolü düşürmesine dek birçok faydası bulunan balık, 
özellikle bugünlerde yaygınlaşan enfeksiyonlara karşı vücut 
direncimizi artırmada etkili bir rol oynuyor.

Balık tezgâhlarında çeşit çeşit balıklar, iştah açan görüntüleriyle 
hem göze hem sağlığa hitap ediyor. Sağlık üzerinde çok yönlü 
etkisi olan balığın mutlaka haftada iki kez tüketilmesi gerekir. 
En yüksek faydayı sağlayabilmek için de doğru hazırlanması ve 
doğru tüketilmesi önemlidir.

Kızartmayın
Balığı asla kızartmayın çünkü kızartıldığında 
ağırlığının yarısı kadar yağ çeker, besin değer-
ini kaybeder ve kalori miktarı artar. Izgara yap-
mak, fırınlamak veya sebzelerle birlikte buharda 
pişirmek besin değerlerini korumasını sağlar.

Yeşil salata ile tüketin
Balıkta en az bulunan vitamin C vitamini. Bu ned-
enle balığın yanında yeşil salata tüketmeyi tercih 
edin. Özellikle bol limonlu bir yeşil salata balıktaki 
C vitamini açığını da lezzetli şekilde kapatan çok 
iyi bir seçim olacak.

Haftada iki kez mutlaka yiyin
Haftada iki kez düzenli olarak balık tüketmeyi 
ihmal etmeyin. Balık sayesinde hem kalbinizi ve 
sağlığınızı koruyacak hem de yükselen kolester-
olle hiç çaba sarf etmeden başa çıkabileceksiniz. 
Vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu 
A, B1, B2 ve D vitaminlerini düzenli balık tüketimi 
ile karşılayabileceksiniz. Çocuklarınızı da hem 
bağışıklıklarını güçlendirmek hem de fiziksel ve 
zihinsel gelişimlerini desteklemek için balık 
yemeye teşvik edin.

Küçük balıkları 
kılçığıyla tüketin
 Balığın kılçığında bulunan 
yüksek miktardaki kalsiyum 
ve fosfor kemiklerin sağlığı 
ve dayanıklılığı bakımından 
son derece önemli. Bu ne-
denle özellikle kemik erimesi 
sorunu yaşayanların, hamsi 
gibi küçük balıkları kılçığıyla 
tüketmesinde fayda var.

Mutlaka limon sıkın
Balığı gerek hazırlarken 
gerekse tüketirken mutlaka 
limon sıkın. Limonun içinde 
bulunan antioksidanlar ve 
C vitamini balıktaki Omega 
3‘ün vücuttaki kullanımını 
artırıyor.

Çok fazla pişirmeyin
Balıkları çok fazla pişirmek 
protein kaybına neden 
olur ve balıktaki proteinin 
vücudumuz için bir yararı 
kalmaz. Bu sebeple balıkları 
hafif sulu kalacak şekilde 
pişirmek gerekiyor.

Şeyda Sıla Bilgili
Beslenme ve Diyet, 
Fitoterapi Uzmanı
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Uskumru
Yağlı bir balık olan uskumru, 

diğer balıklara göre daha fazla 
B12 ve D vitamini içerir. D vitamini 

içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 
gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada 

alması gereken B12 ihtiyacının tamamını 
karşılar; bu sayede düşünme ve algılama-

da zorlanma ve depresyon etkileri 
ortadan kalkabilir. Omega 3 yağ asidi 

açısından da zengin olan uskum-
ru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel 

fonksiyonlar için son 
derece faydalı.

Lüfer 
Kilo kontrolünü sağlama-

ya çalışanlar için birebir olan 
lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. 
İçerisinde yüzde 69 oranında pro-

tein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir 
yetişkinin günlük alması gereken ome-

ga-3 miktarına eşit. Zengin içeriği ile 
kalp sağlığını destekleyen, magnezyum 
sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüfer-

de, atar damar sağlığı için önemli 
potasyum ve yüksek düzeyde 
antioksidan etkiye sahip olan 

selenyum bulunuyor.

Palamut
Vücutta üretilmeyen, 

dışarıdan besinlerle vücuda alın-
ması gereken, çoklu doymamış yağ 

asitleri olan EPA ve DHA’ dan en zengin 
olan balıkların başında gelen palamut; 
içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum 

sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların 
kapanmasına yardımcı oluyor. Yüksek pro-

tein ve D vitamine sahip olan palamut, 
kanın damarda daha akışkan olmasını 
sağlıyor, kan dolaşımını iyileştiriyor. 

Ancak kızartma yerine fırında 
yapmak sağlıklı olanı.

Hamsi 
Yağda eriyen A ve D vita-

minleri yönünden oldukça zengin 
olan, içerdiği doymamış yağ asitleri 

sayesinde kalp ve damar hastalıklarına 
karşı koruyan hamsi, yapılan araştırma-
lara göre ani kalp ölümlerini azaltıyor. 
Kılçığı ile yenilen bir balık olan hamsi 

içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile 
kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol 
oynadığından bebek ve çocukların ye-

mesi çok önemli. Ancak kızart-
madan kaçının.

Güveçte Lüfer Tarifi

Lüferi 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile 
sıvayın. Patatesleri yarım ay şeklinde 
kesip güvece dizin, yarım limonu halka 
şeklinde kesip patateslerin üzerine 
koyun. Lüferleri birbirine ters bakacak 
şekilde yerleştirin. Domatesleri 4’de 
dilimleyip yerleştirin. Biberleri halka 
şeklinde kesip güvece yerleştirin. Az su 
ekleyip fırına verin.

Fırında Palamut Tarifi
Temizleyip dilimlediğiniz balıkları kurulayın. 
Soğan, limon, zeytinyağı ve pul biberin olduğu 

karışımın içinde balıkları 30 dakika bekletin. 
Arada karıştırarak karışımın balığa daha iyi 
geçmesini sağlayın.  Daha sonra düzenli bir 
şekilde tepsiye dizin ve dilimlediğiniz do-
matesleri yerleştirin. Güzel bir tat vermesi için 

defneyaprağı ve maydanoz da koyabilirsiniz. 
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika 

pişirin.

Hamsi Buğulama Tarifi
Hamsileri ayıklayın, yıkayıp, süzün. İri halka 
şeklinde doğradığınız soğanları fırın kabı-
na yerleştirin ve karabiber serpin. Hamsileri 
yan yana sıralayıp üstüne yine halka şeklinde 
doğranmış domatesleri yerleştirin. Limon 
suyu, zeytinyağı ve karabiberi çırpıp balıkların 

üzerine dökün. 175 derecelik fırında 25 dakika 

pişirin.

Sağlık&Yaşam Dergisine Katkılarından Dolayı Teşekkür Ediyoruz.

Uskumru Izgara Tarifi

Yağlı bir balık olan uskumrunun içini 
temizledikten sonra bıçak yardımıyla 
kuyruk kısmından başlayarak, kılçık 
paralelinde uzunlamasına başa doğru 
fileto olarak ikiye ayırın. Zeytinyağı 
ile yağlayarak ızgara üzerinde alt üst 
ederek pişirin. Piştikten sonra may-
danoz ve limonla servis edebilirsiniz.

Köşe Yazısı
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Yaşam

Bir yer düşünün içerisinde yaşam alanına dair olması 
gereken her şeyin düşünüldüğü… Ve bir yer düşünün; 
aradıklarınızın fazlası var, eksiği yok…  İşte çiçeği bur-
nunda ilçemiz Çekmeköy tam da aradıklarınızın daha da 
fazlasını bulabileceğiniz bir yer. 

“Çekme tetiği” ile hikâyesi başlayan bir ilçedir Çekme-
köy. Fatih devrinde 7 kardeşin ilçeyi kurması ve eşkıyalar 
tarafından öldürülen kardeşlerin sonuncusunun, 
eşkıyalara “çekme tetiği” diyerek kurtulmasıyla başladığı 
söylenir. ‘Çekme tetiği’ cümlesi ise zamanla bölgenin 

Çekmeköy olarak anılmasına vesile olacaktır… Eskiler 
bilir; zamanında buralar hep dutlukmuş; yol yok-iz yok, 
kalabalık yok.  Sadece ormanın yeşillikleri içerisinde 
ürettikleriyle hayatlarını idame ettiren bir grup insan… 

Merkezi konumuyla şehir hayatının düzenine ayak 
uydurmuş günümüzün Çekmeköy’ü yükselen binaların 
arasında bir umut ışığı gibi hayatımıza sızıyor. Organik 
yaşamla şehir hayatının kesişim noktası olmasıyla adeta 
imkânsızı başarmakta. Haydi, gelin birlikte gezelim;

Neden 
Çekmeköy?
Birçok uluslararası özgün projeyle, ilçemizin adını 
tüm Türkiye’de, hatta dünyada duyuran, belediye-
cilik hizmetleri yarışında ise onlarca ilke imza atan 
Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz ve ekibinin 
gayretli çalışmalarıyla Çekmeköy’ü daha yaşanılabilir 
kılmak adına gerçekleştirdiği projelerden kısaca söz 
etmek istiyoruz. İşte Eğitim ve Kültür Vadisi Çekme-
köy’de halkımızın hizmetine sunulan projeler:

Kapalı Pazar Yeri projesi: Servis imkânı sağla-
nan, içerisinde kreş ve sağlık hizmetlerinin bulun-

duğu Çekmeköy 
Kapalı Pazar 

Yeri hizme-
tinizde. 

Adnan 
Menderes 

Gençlik ve 
Kültür Merkezi: 

İçerisinde otopark, fuaye alanları, sergi salonları, 
bekleme salonu, derslikler, idari birimler, kafeterya, 
tiyatro/ sinema/ konferans salonu 
seyir terasıyla hizmet vermeye 
devam etmektedir.   

Alemdağ Mahallesi 
Kültür Merkezi 
Projesi: 
Alemdağ  Mahallesi, kültür 
merkezine kavuştu. Kültür 
merkezi tiyatro, sinema, 
konser ve konfer-
anslarla mahalle 
sakinlerini mi-
safir edecek.

Doğal yaşamın nadide 
örneklerinden biri Çekme-
köy’ün Çiftlikleri
Doğal yaşamın hala 
sürdürülebildiği mekân-
lardır hayvan çiftlikleri. 
Çekmeköy’de de samimi 
insanların işlettiği; 
içerisinde keçilerin, 
ördeklerin, tavukların, 
ineklerin, kazların yanı 
sıra meyve ağaçlarının da 
bulunduğu birçok çiftlik 
bulunmakta. Özellikle 
hafta sonları isteyenin 
kahvaltı yaptığı, dileyenin 
süt, yumurta, maya, yağ gibi 
ürünler aldığı, dalından yeni 
koparılmış meyveleri tatmaya 

imkan sunan bu çiftlikler böl-
gemize yolu düşen misafirlerini 
bekliyor…

Ömerli Barajı
Karmaşa ve gürültüden 
uzaklaşıp gün batımının 
suya yansımasını izlemek, 
“rastgele” diyerek suya olta 
atmak veya çimenler üze-
rinde kokusu üstünde çeşit 
çeşit yiyeceklerle keyifli bir 
piknik yapmak isteyenlerin 
adresi Ömerli Barajı. Balık 
avında ustaların sazan 
acemilerin bolca kaya balığı 

tuttuğu Ömerli 
Barajı man-
zarası, yeşilliği 

ve sessizliğiyle gi-
dilesi bir yer olmayı 

hak ediyor. 

ATV Turu
Yeşillik ve ormanın bol olduğu 

arazilerde ATV olmazsa olmazdır. 
Özellikle Çekmeköy’ün Ömerli 

bölgesine gittikçe ATV safarisi yapan 
insanlara sıkça rastlamak mümkün. 
Sizler de uygun fiyatlarla ATV kirala-
yabilir, Çekmeköy orman arazilerinde 
safari yapabilirsiniz. 

At Binme
Çekmeköy’ü diğer ilçelerden ayıran 
bir özelliği daha, at çiftlikleri… Üye 
olarak veya üye olmadan gidebi-
leceğiniz, ister yetişkin ister çocuk 
olsun keyifle birkaç saat geçirebi-
leceğiniz, kahvaltı ve yemek imkânı 
sunan bu çiftlikler hayatımızı 
renklendiriyor. 

Çekmeköy’de
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Çekmeköy Spor Kompleksi Projesi: 
Hamidiye mahallesi ulus pazarı yanında yüzme 
havuzlu tam kapasiteli spor kompleksi yapımı 
tamamlandı. Toplam 3 bodrum kat, zemin kat ve 
çatı katı olmak üzere 5 kattan oluşan Çekme-
köy Spor Kompleksi, 2 bin 892 metrekare alana 
inşa edildi. 15 bin 318 metrekare kapalı alana 
sahip olan tesiste spor sahası, fitnes salonu, yarı 
olimpik yüzme havuzu, 75 araçlık kapalı otopark 
yer alıyor.

Çekmeköy Metro Projesi: Üsküdar-Üm-
raniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu, 20 
km’lik hat, 16 istasyon, depo sahası, depoya 
bağlanan 2 bin 750 m bağlantı tünellerinden 
oluşuyor. Hatta 126 vagon hizmet verecek. 
Hattın devreye girmesi ile Üsküdar Çekmeköy 
arası yolculuk mesafesi 24 dakikaya inecek.

Çekmeköy 
Devlet 
Hastanesi: 
Bodrum, 
zemin katları 
ve 7 normal 
kattan oluşan, 
Çekmeköylüler’in 
tüm sağlık ihti-
yacını karşılayacak 
tam donanımlı bir 
devlet hastanesi planlan-
mış durumda. 

Şahinbey Kentsel Yenileme Projesi: 

09.12.2009 tarihinde İstanbul Turizm Atölyesinde 
gerçekleştirilen toplantıda, çalışma alanı alternatiflerin-
den Şahinbey Caddesi cephe iyileştirme çalışmaları için 
seçilmiştir. Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif ve Çamlık 
Mahalle sınırları içerisinde yer alan Şahinbey Cadde-

si’nde uygulanacak 
cephe düzenle-

mesi  çalışması 
için 25 parsel 
üzerinde bulu-
nan 30 binayı 
kapsayan bir  

çalışma alanı be-
lirlenmiştir. Çalışma 

alanı sınırları içerisinde-
ki binalara ait detaylı arazi 

tespiti, siluet ve ön görünüş 
çalışmaları yapılmıştır.

Çekmeköy El Ürünleri Pazarı: 

Tüm üretici Çekmeköylü hanımlar sizi zorlukları üre-
timle yok etmeye davet ediyoruz. Ev içindeki sorum-
luluklarının ağırlığı; kültürel ve ekonomik bazı sebep-
lerle kadınların çalışma yaşamına katılımları sınırlıdır.  
Çekmeköy Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bizler de 
kadınları üretici hale getirerek kimsenin yardımına ihtiyaç 

duymadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayacak 
çalışmaların gayreti içindeyiz.

“ÇEKEP”, Çekmeköy’de el emeği ile ev-eksenli üretim 
yapan siz hanımlara yeteneklerinizin farkına varma 
fırsatı vererek, ürettiklerinizi diğer insanların beğeni-
sine sunma imkânını sağlamayı amaçlayan bir sosyal 
sorumluluk projesidir. Bu proje ile el emeği-göz nuru 
ürünleriniz değerlendirilerek ekonomik hayata daha 
aktif katılabilmeniz sağlanacaktır. Böylece bir taraftan 
yaptığınız satışlarla aile bütçenize katkı sağlayacak, 
diğer taraftan bilgi ve becerileriniz geliştikçe kendinize 
olan özgüveniniz artacaktır.

Çekmeköy Seyir Tepesi/Çekmekule: 
Çekmeköy Bölgesinin sosyal tesis ihtiyacı karşıla-
nacak. Park ve spor sahaları ile yürüyüş alanlarının bir 
arada bulunduğu bir yaşam alanı inşa edilecek. Yapım 
aşamasındaki Çekmekule ile Çekmeköy ve çevre man-
zarası rahatça izlenecek.

Çekmeköy Kültür Merkezi: 
Çok yakında temeli atılacak olan yeni 
kültür merkezimiz Çekmeköy Doğa 
Park yanında yükselecek. İçerisinde; 
kurslar, kafeterya, tiyatro salonu, 2 
adet cep sineması, amfi salon, sergi 
salonu bulunacaktır.

Alemdağ Reşadiye C Tipi 
Mesire Alanı: Soğukdere Merkez 
Mahallesi için planlanan proje 
bölgenin ihtiyacı olan aktif ve pasif 
rekreasyon alanları ile toplam 5.2 
ha alan üzerinde içerisinde piknik 
ünitelerinin, aletli jimnastik alan-
larının, yağmur barınaklarının,  çocuk 
oyun alanı, wc, koşu parkurlarının, 
kır kahvelerinin bulunduğu doğa ile 
bütünleşmiş bir ortamda Çekmeköy 
halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılay-
acak bir planlama ile hizmete geçir-
ilmesi düşünülmektedir.

•	 Taşdelen Meydan Projesi,
•	 Çekmeköy Belediyesi Uzay ve Tekno-

loji Merkezi,
•	 Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir 

İşletmeler Projesi,
•	 İhanet ve Direniş Kısa Film Yarışması,
•	 Yenilik Akademisi Projesi,
•	 Çekmeköyümüze Hoş Geldin Bebek 

Projesi,
•	 Ailemizin Çınarları Projesi,
•	 Kardeş Aile Projesi,
•	 Küresel Isınmayla Mücadele Projesi,
•	 Çekmeköy Okullar Arası Ödüllü Atık 

Pil Toplama Projesi,
•	 Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Aziz 

Sancar Uluslararası Bilim Olimpiyatları,
•	 Çanakkale Platosu Projesi,
•	 Alija Izetbegović Uluslararası 

Bilim Olimpiyatları Projesi,
•	 Uluslararası Kısa Film Yarışması Projesi,
•	 MEDEP (Medeniyetimizin Değerleri 

Projesi),
•	 Biz O’nu Çok Sevdik- Siyer-i Nebi 

Yarışması Projesi,
•	 Mehmet Akif Mahallesi Meydan 

Projesi,
•	 Dijital Kalem Teknolojisinin Belediye 

Süreçlerinde Kullanılması Projesi,
•	 Nikah Salonu Projesi,
•	 Şehit Er İbrahim Doğan Parkı Projesi,
•	 Çekmeköy2023 Aylık Kültür ve Sanat 

Dergisi,
•	 Çekmeköy Çocuk Dergisi,
•	 Doğapark Projesi,
•	 Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma 

Ekibi (ÇEKUT),
•	 Çekmeköy2023 Sosyal Farkındalık 

Ödülleri,
•	 Fikirperest,
•	 İspinoz Parkı ve Sosyal Tesisi hizme-

tinizdedir.

Daha yaşanılabilir bir 
Çekmeköy için
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Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi’nde inşa edilecek olan 
Hacı Necati Ağırman Camii temel atma töreni Cuma 
namazının ardından gerçekleşti. Temel atma törenine 
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekme-
köy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy 
Müftüsü Muhammed Suiçmez, Hayırsever 
Hacı Necati Ağırman, Mahalle Muhtarı 
Ömer Lütfi Gürsoy, meclis üyeleri ve 
çok sayıda mahalleli katıldı.
Temel atma töreninde katılımcılara 
seslenen Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, “Hayırsever 
işadamımıza teşekkür ediyorum, 
İnşallah ilçemize kalıcı bir eser daha 
kazandıracağız. Rabbim hayırsever-
lerimizin sayısını artırsın. Bu caminin 
temelinin atılmasından, yapımı tamam-

lanana kadar destek verecek olan tüm hayırseverlerim-
izden rabbim razı olsun,” dedi. 
Temel atma töreninde Kur’an tilaveti, ilçe müftüsü Mu-

hammed Suiçmez’in duası ve kurban kesimiyle sona 
erdi. 2500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği 

camiye çift minare ve çift şerefe yapıla-
cak. Caminin zemin katı 610 metre kare 

olarak planlandı. Bu alan ihtiyaçlar 
doğrultusunda Kur’an kursu veya 
kültür merkezi olarak kullanılacak. 
Tuvaletler ve abdest alma yerleriyle 
birlikte caminin 2018 yılının sonun-
da tamamlanması planlanıyor.
Çekmeköy Belediyesi tarafından 
temel atma töreninin ardından ce-

maate ikramda bulunuldu.

DAHA KAZANIYOR

ÇEKMEKÖY
Yeni Bir Cami

AKBANK
SANAT

Akbank Sanat, sanatın Türkiye’de her alanda bilinirliğini 
arttırmak, sanatı ve sanatçıyı desteklemek için 24 yıldır 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Açıldığı dönemden bu 
güne kadar gerek yayın gerekse müzik, sahne sanatları 
ve plastik sanatlar konusunda zengin bir sanat programı 
oluşturmuştur. Bu sanat programı içerisinde sanatın 
gelişimini destekleyen ve genç sanatçıların kendilerini 
geliştirebilmeleri için çeşitli imkânlar sunmaktadır. 

Yenilikçi projelerin her zaman hayat bulduğu Akbank 
Sanat 700’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu 
etkinlikler; sergilerden modern dans gösterilerine, klasik 
müzik resitallerinden caz konserlerine, panellerden 
çocuk atölyelerine, film gösterimlerinden tiyatro 
gösterilerine  kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır. 

Akbank Sanat, İstiklal Caddesi sonunda siz ziyaretçilerini 
beklemektedir. Altı kattan oluşan Akbank Sanat binasında 
sizi hangi sanat dallarının karşılayacağına birlikte bakalım.Giriş ve 1. kat 

Bu kat galeri olarak hizmet ver-
mektedir. 24 yılda 150’ye yakın 
çağdaş sergiye ve farklı projelere 
yer verilmiştir. Galeri bünyesinde 
gerek yerli ve gerekse yabancı 
olmak üzere dünyada ünü tanın-
mış birçok sanatçıya yer verilmiştir. 
Bünyesinde düzenlemiş olduğu 
birçok yarışma ve proje ile genç 
sanatçıların sergi açmasına imkân 
tanınmıştır. “Uluslararası Küratör 
Yarışması” ve “Akbank Günümüz 
Sanatçıları Ödülü” projeleri ile de 
gençlere sergi açma imkânı sunan 
Akbank Sanat bu alanda Türkiye’de 
öncü kurumlardan biridir.

2. kat 
Akbank Sanat’ın ikinci katına 
çıktığınız zaman sizleri 125 kişilik 
çok amaçlı bir salon karşılayacak. 
Şimdiye kadar yüzlerce konserin 
düzenlendiği bu salonda “Piyano 
Günleri”, “Gitar Günleri”, “Caz 
Günleri” gibi mini festivaller ve 
konserler düzenlenmektedir.  
Müzik etkinliklerinin yanı sıra 
Akbank Kısa Film Festivali göste-
rimleri, Akbank Çocuk Tiyatrosu 
oyunları, çeşitli panel, master-
class ve söyleşi etkinlikleri de bu 
salonda gerçekleşmektedir.
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Hazırlayanlar: Feride Aksar-Altın Rüstemova: Açık Fikir Platformu

3. kat 
Çağdaş Sanat atölyesinin bulunduğu bu 
katta birçok atölye çalışması düzenlen-
mektedir. Bu çalışmalar; sinema, fotoğraf, 
felsefe, sanat tarihi, edebiyat atölyelerin-
den oluşmaktadır. Atölyeler için yerli ve 
yabancı birçok yazar, şair, yönetmen, 
eleştirmenin katıldığı panel ve söyleşiler 
yapılmaktadır. Çağdaş Sanat Atölyesi’nin 
sadece gençler ve yetişkinler için değil 
çocuklar için de gerçekleştirmiş olduğu 
birçok etkinlik bulunmaktadır. Oyun-
cak heykel, su içinde sulu boya, yaratıcı 
drama gibi birçok atölye çalışması ile 
çocukların sanata olan ilgilerini arttırmayı 
hedeflemektedir. 

4. ve 5. 
katlar
Bu kat sizleri bir müzik 
dinleme odası, kütüphane 
ve kafe ile karşılamaktadır. 
Zengin bir kütüphaneye 
sahip olan Akbank Sanat 
sosyal bilimler alanın-
da referans niteliğinde 
eserleri ziyaretçilerinin 
hizmetine sunmaktadır. 
Ziyaretçiler müzik dinleme 
odasında caz ve klasik 
müzik ve cd arşivinden 
yararlanabil-
mektedir. Müzik Dinleme 
odası Pazar ve Pazartesi 
günleri hariç 14.00- 19.00 
saatleri arasında hizmet 
vermektedir.

6. kat 
Dans  Atölyesi dans 
alanında açık dans plat-
formu  olarak hizmet 
sunmaktadır. Akbank 
Sanat Dans Atölyesi’nde, 
açık provalardan konuk 
koreografların atölye 
çalışmalarına, yetişkinler 
ve çocuklar için düzen-
lenen dans derslerinden 
yerli ve yabancı eğitmen-
lerin teknik derslerine ka-
dar geniş bir alanda eğitim 
verilmektedir.
Ziyaretçileri için her 
zaman farklı ve güzel 
imkânlar sunan Akbank 
Sanat Taksim’e yolu düşen 
herkesin ziyaret etmesi 
gereken güzel bir mekân.

Sevgi
Bir gün sormuşlar ermişlerden birine: “Sevginin sadece sözünü 

edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?” diye.
“Bakın göstereyim” demiş ermiş.

Önce sevgiyi dilden gönlüne indirememiş olanları çağırarak 
onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken 
tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş 

kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar.
Ermiş; “Bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz” diye bir de 
şart koymuş. “Peki” demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat 
o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan 

götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar, 
öylece aç kalkmışlar sofradan.

Bunun üzerine “Şimdi…” demiş ermiş, “Sevgiyi gerçekten bilenleri 
çağıralım yemeğe.” Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen 

ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. “Buyurun” 
deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, karşısındaki 

kardeşine uzatarak içmişler çorbalarını.
Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sof-

radan. “İşte” demiş ermiş.
“Kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı 

düşünürse o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurur-
sa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır şüphesiz.

Şunu da unutmayın: Hayat pazarında Alan değil, Veren 
kazançlıdır her zaman…”
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Ö N E  Ç I K A N
H A B E R L E R

ASELSAN’ın testlerini sürdürdüğü 
TUFAN, elektromanyetik dalganın 
itme gücüyle top mermilerini 
sesten 6 kat daha hızlı hedeflere 
fırlatıyor. Yeni fırlatma sistemi 
TSK’nın gücüne güç katacak.
ASELSAN, Elektromanyetik Top 

Sistemi (EMT) teknolojilerinin 
kazanılmasına yönelik çalışma-
lara 2014 yılında öz kaynakları ile 
başladı. 2015'te yapılan baş-
vurunun olumlu sonuçlanmasıyla 
çalışmalara TÜBİTAK desteğiyle 
devam edildi. Sistem için ASEL-
SAN bünyesinde bir geliştirme 
laboratuvarı kuruldu. Çalışmalar 
sonucunda Türk Silahlı Kuv-
vetleri'nin kimyasal patlayıcı kul-
lanılan konvansiyonel silahlarına 
göre çok daha etkili olan silah 
sistemi TUFAN geliştirildi.

Dünya liderliğine soyunuyor
ASELSAN tarafından geliştirilen 
ve üretilen TUFAN'ın testleri 2016 
yılı sonunda başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. ASELSAN, EMT 
sistemiyle atışlı test faaliyetlerini 

2017 yılında da sürdürüyor. 
Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 
500 metre, yani ses hızının 6 
katını aşan sistemle hava aracı 
veya balistik füze gibi hedefler 
vurulabiliyor. Mevcut atış 
sistemleriyle top mermileri 
ses hızının ancak 2,5 katı hızla 
hedefe ulaşabiliyor. ASEL-
SAN, ilerleyen dönemde bu 
alanda geliştireceği ürün-
lerle dünyanın önde gelen 
üreticilerinden birisi olmayı 
hedefliyor.

Mühimmatı iterek fırlatıyor
Klasik toplarda ve fırlatma 
sistemlerinde mühimmat ister 
güdümlü ister güdümsüz 

olsun bir patlamayla 
ateşleniyor. Elektro-
manyetik fırlatmada ise 
mühimmat bir koruyucu 
kılıfla namlunun içine 
konuluyor ve namlu 
çevresinde oluşturulan 
elektromanyetik dalganın 
itme gücüyle fırlatılıyor. 
EMT, darbe güç kaynağı, 
elektromanyetik fırlatma 
yolu ve temel bileşenle-

rden oluşuyor.

Sistemin kullanım alanı geniş
TUFAN elektromanyetik top, 
hava aracı veya balistik füze 
gibi hedefleri güdümlü veya 
güdümsüz mühimmatlarla 
vurduğu gibi uçak gemilerinden 
uçakların kalkış için fırlatmasında 
da kullanılabilecek. İlk kez 9-12 
Mayıs 2017 tarihlerinde İstan-
bul'da düzenlenen IDEF 2017 
Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı'nda görücüye çıktı.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI

NANO UPS
Günlük yaşamda 
sık sık karşımıza 
çıkan elektrik 
kesintile-
rine karşı 
geliştirilen 
Nano UPS; 
şebeke elek-
triği kesildiği anda 
devreye giriyor ve 
modem, dect telefon 
ve güvenlik kamerası 
gibi cihazları 6 saate 
kadar çalıştırabiliyor
Nano UPS’in kompakt 
ve sade tasarımı ise, ev 
ya da iş yerlerinin deko-
rasyonu bozmadan kulla-
nabilme imkanı sunuyor. 
Beklenmedik anlarda 
yaşanan elektrik kesintis-
inin beraberinde getirdiği 

iletişim ve güvenlik kaybı 
herkes için sorun oluyor. 
Güvenlik kameraları, dect 
telefonlar ya da modem 
sayesinde internete bağlı 
bütün cihazlar elektrik 
kesintisinden etkilenirken, 
geride kimi zaman maddi 
kimi zaman ise itibar kaybı 
oluşturabiliyor.

Büyük önem 
taşıyan bu 

cihazlar için 
en kritik sorun 
olan güç kesin-
tisi Tunçmatik'in 
geliştirdiği Nano 
UPS ile çözüle-
biliyor. Nano UPS; 

telsiz, modem, 
güvenlik kamerası 

gibi cihazlara, şebeke 
elektriği kesildiğinde 
güç sağlıyor. Adaptör 
fişlerini andıran 

ve doğrudan prize 
takılan küçük yapıdaki UPS, 
dekorasyonu bozmadan 
kullanılabiliyor.
Elektrik kesintisine karşı 
çalışmasını istenen cihazın 

kendi adaptörü yer-
ine geçen ve prize 
takınca çalışmaya 
başlayan Nano UPS, 
farklı voltajlarda-
ki cihazlara göre 
ayarlanabiliyor. Kısa 
sürede içerisinde bu-
lunan UPS’i şarj eden 
adaptör, sonrasında 
oluşacak kesintiler 

için anında devreye girerek, 
bağlı olan cihazı çalıştır-
maya devam ediyor. 6 saat 
sürekli kullanım imkanı 
sunan 265 gram ağırlığın-
daki Nano UPS adaptör 
yerine DC kaynak olarak da 
kullanılabiliyor ve 500 kere 
tekrar şarj olabiliyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Osman Nidai Özeş, akciğer ve karaciğer sirozu teda-
visinde etkin olan molekülü sirozlu hücrelerde başarıyla 
test ettiklerini, insanlar üzerinde deneylere başlayacaklarını 
söyledi. Prof. Dr. Özeş, tıbbi biyologlar Gökçe Erdoğan, Ece 
Çopuroğlu, Gökhan Ertosun, Zehra Hapil ve Özlem Yılmaz 
ile birlikte AÜ Teknokenti'nde 2010'dan bu yana yürüttükleri 
çalışmalarda, akciğer ve karaciğer fibrozu tedavisinde kul-
lanılmak amacıyla tıbbi bitkilerden organik moleküller izole 
edip, bunların kimyasal yapılarını aydınlattıklarını söyledi. 
Prof. Dr. Özeş, bu molekülü siroz hastalığının hücre mod-
ellerinde test edip bunların aktif ilaç olabileceklerini göster-
diklerini kaydetti.

Biyoteknoloji mesajı
Modern biyoteknolojinin ülke bilimi ve yaratacağı katma 
değere katkılarının farkında olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Özeş, "Ülkemizde ilaç endüstrisinin geliştirilmesine yönelik 
çabaların, yetersiz ve ilgili kurumlarda oluşturulan değer-
lendirme panellerinin konu hakkında temel ve endüstriyel 
deneyimi olmayan kişiler tarafından değerlendirildiğine in-
anıyorum. Özellikle TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı bu konuya 
öncelik vererek araştırmacıları desteklemeli" diye konuştu.

Patent başvurusu yapıldı
Aktif bileşiklerin laboratuvarda sentetik olarak üretilebilir 72 
türevini geliştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özeş, "Bu bileşikler-
in orijinalliği ve patentleşebilir olduğu İsviçre Patent Ofisi 
tarafından tescil edildi. Antalya Teknokenti'nde faaliyet 
gösteren Destek Patent Ofisi'nin yardımıyla, bileşiklerimizi 
patent korumasına almak için 3 Mayıs'ta USA Patent Ofisi'ne 
başvuru yaptık" dedi.

SİROZ TEDAVİSİNDE
ORGANİK MOLEKÜL ADIMI

TÜBİTAK destekli proje kapsamında akademisy-
enler, ortaokul öğrencilerine evlerindeki çöplerden 
gübre elde etme teknolojileri konusunda eğitim 
verdi
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma 
Merkezince yürütülen, TÜBİTAK destekli proje 
kapsamında akademisyenler, ortaokul öğrencile-
rine, evlerindeki çöplerin geri dönüşümü ve bunlar-
dan gübre elde etme teknolojilerini anlattı. TÜBİ-
TAK'ın desteklediği Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
Projesi kapsamında başlatılan "Çöpten Gübreye" 
projesinin koordinatörü Dr. Serap Bilen, Ankara'daki 
ortaokul öğrencilerine yönelik 10 gün süreli eğitim 
programı düzenlediklerini söyledi. 
ODTÜ'lü akademisyenler, uzmanlar, eğitmenler ve 
rehberler koordinesindeki projede 200 öğrenciyi 
üniversite kampüsünde ağırladıklarını belirten Bilen, 
öğrencilere organik artıkların geri dönüşümünde 
kullanılan teknolojileri anlattıklarını ifade etti. Bilen, 
atölye çalışmaları gerçekleştirdikleri öğrencilere, 
organik artıkların kompostlama yapılarak nasıl 
değerlendirileceğini bahçede uygulamalı göster-
diklerini bildirdi.

Solucan evi yaptılar
Solucanların organik artıkları yemesi ve dışkılaması 
süreçlerini de incelediklerini vurgulayan Bilen, 
öğrencilerle "solucan evi" yaptıklarını, küçük çapta 
da olsa bir kompostlama ünitesi inşa ettiklerini dile 
getirdi.

AKADEMİSYENLERDEN
‘ÇÖPTEN GÜBRE’ DERSİ

ASELSAN'DAN ELEKTROMANYETİK
TOP SİSTEMİ TUFAN
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Edebiyat dünyamızın 
önemli isimlerinden olan 
Nuri Pakdil’in sizin için ayrı 
bir önemi olduğunu biliyoruz. 
Nuri Pakdil’in sizdeki etkisi, 
tesiri nedir?
O benim ve benim gibi 
birçoklarının sevgili ağabeyidir, 
arkadaşımızdır. Şöyle bir hatıra 
anlatarak arz edeyim. Bundan iki 
yıl kadar önceydi Ankara’ya ziyare-
tine gittim. Söylemesi uygun değil 
ama 1-2 kilo da baklava aldım. Nuri 
Ağabey “Arkadaşlar çıkalım.” dedi. 
Çıktık. Herhalde araba çağırdık ya 
da bir arkadaşın arabasına bindik. 
Nuri Ağabey rahat etsin diye onu 
öne oturttuk. Tavırlarıyla rahatsız 
olduğunu anladık. Dedi ki “ark-
adaşlar geride kaldınız.” “Peşind-
eyiz ağabey” dedim. Yani yan yana 
omuz omuza olmamız gerektiğini 
söylemek istiyor. Ben önde ol-
mayayım hep beraber koşmamız, 
hep birlikte olmamız lazım. 
Sohbette mülazemet vardır derler. 
Yani arkadaşlıkta ayrılmazlık söz 
konusudur. Arkadaşsanız birlikte 
olursunuz. Sohbet söyleşi an-
lamında değil. Birbirinize sahip 
olursunuz. Siz beni sahiplenirsiniz 
ben sizi sahiplenirim. Sahabe de 
Peygamberimizi sahipleniyor, 
Peygamberimizi sahip biliyorlar. 
“İnne Sahibekum” diyor ya Kur’an-ı 
Kerim’de lideriniz, önderiniz, 
arkadaşınız,  önünüze düşen sizin 

ağabeyiniz. 
Ağabey olmanın farklı bir anlamı 
vardır. Ağabey kahveye oturur-
sunuz çay paranızı verir, dolmuşa 
binersiniz dolmuş paranızı verir. 
Nuri Ağabey bu anlamda bize du-
ruş, tavır, yön, istikamet kazandırma 
bakımından çok önemli bir örnektir. 
Bu nedenle çok ayrı bir yeri var 
benim hayatımda. Bunun dışında 
Nuri ağabey bir şeyi kendi sesimize 
kendi tavrımıza kendi davranışımı-
za dayandırarak ve onun üze-
rinden ifade etmenin imkânlarını 
aramamız gerektiği konusunda 
bir bilinçlendirme yaptı. Yani yeni 
söyleyeceksin. Usul konusunda 
bize çok önemli şeyler verdiğini 
düşünüyorum. Bize derken ben 
tekil konuşmuyorum. Ondan 
öğrendiğimiz en önemli şeyle-
rden birisi de budur. Hiçbir zaman 
sadece kendimizi değil hepimizi 
düşünmeliyiz. Sonunda öğrendim 
ki Kur’an da öyle diyor: “Yalnız 
sana kulluk ederiz, yalnız senden 
yardım diliyoruz.” Diliyorum değil. 
Diliyoruz, çoğuldur, sosyolojik bir 
düzeye, siyasal bir düzeye çıkıyor. 
Yani bu siyasal duruş son derece 
önemlidir. Nuri Pakdil Ağabeyden 
öğrenebildiysem, kapabildiysem 
böyle şeyler kaptım. 

Geçmiş ve günümüzü 
kıyasladığımızda ülkemizin 
sanata bakışı ve sanatta iler-

leme konusunda neler 
söylersiniz?
Çok iyi bir mayalanma döneminde 
olduğunu yani bunu da insan-
dan umut kesilmeyeceği, bizim 
insanımızın değerlerine, hakika-
tine sadakatte olumlu meziyetleri 
olduğuna inanıyorum. Mimariden 
örnek vermek istiyorum. Osman-
lı mimarisi Selçuklu mimarisine 
benzemez. Süleymaniye Camii ile 
Kayseri Hunat Camii veya Konya 
Alaattin Camii’ni karşılaştırdığımız 
zaman ikisi de ilk bakışta çok farklı 
yerlerde duruyormuş gibi gelir. 
Ama içine girip incelediğimizde 
mihrap mihraptır, kemer kemerdir, 
kapı kapıdır, sap saptır, sahın 
sahındır, harem-selamlığı ve mahfili 
aynıdır. Bunu daha ileri götürürüz 
Mescid-i Nebevi’ye. Bunlar da ona 
benzemiyor diyebiliriz. Ama evimiz 
de camiye benziyor. Hiçbir sanatçı 
kendisini tekrar etmek istemez, 
başkasını taklit etmek istemez. 
Sanatın en önemli özelliklerinden 
birisi biricik, yegâne olmaktır. O 
bakımdan bunun kaygısını çeken 
sanatçılarımız görünmeye başladı, 
olacaktır diye inanıyorum, beklen-
tim, arzum odur. Ama şu anda 
bunu beceriyor muyuz dersek, bu 
tekrar bizim kültürümüzün önemli 
bir taşı olan ihsan meseledir. Yani 
güzel olanın iyi olanın gerçekleşti-
rilmesi meselesi. “İnnallahe yuhıb-
bul muhsinin”, Allah güzel olan-
ları yapanları seviyor. Bu açıdan 

Turan
Koç

2

baktığımız zaman tatmin edici mi? 
İnsanoğlu zaten hiçbir şeyden tat-
min olmaz. Ancak biz dünyada ses 
getirecek, dikkatleri üzerine çeke-
cek mimaride, filmde, sinemada, 
şiirde önemli işler yapılsın istiyoruz. 
Nobel alsın demiyorum. O başka 
bir açıdan değerlendirmedir. Ancak 
bu saydıklarım sinema şiir, mimari 
gibi işler medeniyettir. Medeniyet 
bilinci, o kültürel bilinç o irfan, ilim, 
hüner, marifet inşallah güçlü bir 
sese, güçlü bir çizgiye, renge, güçlü 
bir ritme dönüşür öyle bir tempo 
tutturur öyle bir hız ve istikamet 
kazanır. O zaman çok daha rahat 
konuşuruz.

Felsefe ve sanat konularında 
Aşkın Halleri, Zihin Felsefesi, 
İslam Sanatı: Dil ve Anlam gibi 
çevirileriniz var. Felsefe ve 
sanat arasındaki ilişkiyi nasıl 
açıklarsınız?
Felsefenin en büyük konusu varlık-
tır, vücûddur. Vecede buldu, bu-
lundu demektir. Yani bir yerde var 
bulunmak. Sanatçı, buluş tecrübe-
sinden vecde gelir. Vecd de varlıkla, 
varoluşla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla 
sanatçı kelamla, kelimeyle, sö-
zle uğraşır. İnsan da biraz sözdür. 
Felsefe ise kavramlarla uğraşıyor. 
Belki en büyük farkı şu denilebilir, 

felsefe bazen aşırı kavram anal-
izinde saklanıp kalabilir. Analitik 
düşünmenin öyle bir durumu var. 
Zihnimizin, aklımızın gidebildiği 
yere kadar gitme onu germe 
tecrübesi, çabası, gayreti çok 
olumludur. Ama bir de kalbimizin 
hakikati var. Bunlar ayrı şeyler 
mi? Bunları bilgi bakımından an-
latabilmek için ayırırız ve anlatırız. 
İnsanı ve medeniyeti bölmek 

mümkün değildir. Fu-
zuli’ye bir açıdan bakar-
sanız iyi bir kelamcıdır 
iyi bir teologdur, 
hâkimdir, filozoftur. Bir 
diğer açıdan bakarsanız 
şairdir. Dolayısıyla birini 
bir diğerine feda etmek 
gibi bir durum söz 
konusu değildir. Ama 
Felsefe ister istemez 
kavramlarla, tanımlarla 
uğraşır ve kavramın 
nereye uzandığını 
muhakeme eder. San-
atçı birden bire bulur 
bunu. Bir yerde varlıkla 
uğraşıyorsanız felsefe 

de sanatta aynı yerde buluşabil-
ir. Felsefenin varlıkla ilgili zirveye 
ulaştığı yer ile sanatçının, şairin 
ulaştığı yer aynı zirvedir diyebilirim.

Din ve sanat arasında 
nasıl bir ilişki olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Çok konuşmak, uzun anlatmak 
gerekiyor. Naili Kadim’in “Dil 
verdiğimiz yâre nigâh-i gazabın-
dan / Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile 
geçtik.” diye bir dizesi var. İma ile 
bir şey söylenebilir yani. Din bizi 
gayb ile buluşturur. İman tecrübesi 
bir boyutuyla estetik bir tecrübe-
dir. Hz. İbrahim diyor ki “Ben 
uful edenleri sevmem” yani batıp 
gidenleri sevmem. Benimki bat-
mayan bir güneş olacak. Sanatçı da 
bulduğu şeyle birleşir, bütünleşir. 
Bunu bilimin dili gibi sebep-sonuç 
ilişkileri içerisinde açıklamaz. Din 
de sanatçı gibi doğrudan doğruya 
hitabı, insanı karşısına alır. O 
bakımdan dinin diline en yakın dil 
sanat dilidir. Eğer bir dinin sanatı 
yoksa dilsiz kalabilir. Dini sadece 
miras payında kimin kaçta kaç 
pay alacağı şeklinde (elbette bu 
da önemlidir) düşünürsek dinin 
bizi buluşturduğu, eriştirdiği, bizi 
donattığı, içimizi şenlendirdiği, 

yalnız bırakmadığı dünyanın dilini 
yakalamakta geç kalırız, zorlanırız. 
Duygusal, kalp tarafı önemlidir. Din 
kalpten başlar. Sanatçıda bu duygu, 
doyum, duyumsallık önemlidir. 
Sanatı dinden ayıramayız. Sanat 
din değildir. Bir güzel cami, şa-
heser cami bize dinimizin neler 
yaptırdığına ilişkin önemli bilgil-
er, ipuçları verir. Yunus Emre’nin 
şiirlerinden Mevlana’nın şiirlerin-
den, Itri’nin bestelerinden, Sezai 
Karakoç şiirlerinden Köşe şiirinden, 
Çatı şiirinden, Öz Ülkeye şiirinden 
vazgeçemeyiz diye düşünüyorum. 

Adı sizinle özdeşleşmiş bir 
çalışmanız var “Din Dili”. Din-
Dil ilişkisi bağlamında dini-
mizin dile ve dilimizin dine 
etkisi ne ölçüde olmuştur?
Mimari, evlerin düzeni, giyim 
kuşam tarzımız, öksürüşümüz, 
mendil taşımamız, çorap giyişimiz 
bunların hepsinde bir dil olduğunu 
söyleyebiliriz. İslam dediğimiz 
olgu İslam dediğimiz dalga ortaya 
çıkınca Arapçanın sentaksı tepe-
taklak olmuş. Aynı şey parçada da 
yapılmıştır. Urduca diye bir dilin 
ortaya çıkmasının altında yatan 
başlıca sebep, Hint’in eski kültür 
yüklü kavramları karşısına onlara 
muhalif kavramlar gelmesiyle yeni 
bir dil yani temel kavramlar, anahtar 
terimler oluşmasıdır. Tabi bu durum 
aynı zamanda sentaksı, sentaksı 
dediğimiz zaman da dilin derin 
gramerini değiştiriyor. Sentaks dil 
için çok önemli. 
Türkçe’de de bunun gibi önemli bir 
değişiklik oldu. Elbette kazı faaliyeti 
yaparsak bizim dilimizin nerelerde 
ne anlamlar ne imajlar getirdiği 
mutlaka bulunur. Onlar önemlidir 
de. Fakat Yunus Emre’nin diline 
baktığımız zaman o dilin sentaksı, 
Kur’an’ın sentaksının yanına bir yere 
konulacak bir dildir. Bugün o dili 
dikkatle muhafaza ediyor muyuz 
derseniz, cesaretle söyleyemem. 
Ama bunun farkında olan insanlar, 
düşünürler, yazarlar, şairler ortaya 
çıktı. Hiç kesilmemesi gerekiyordu 
ama önemli bir badire atlattık dil 
üzerinde. Dilimize ettiğimiz eziyeti 
gâvur etmedi desem yeridir.

Yeri gelmişken sormak isti-
yorum. Harf İnkılabını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
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Dil sürekli değişir elbette. Ama 
dilimizin başına gelen pişmiş tav-
uğun başına gelmedi. Fakat bunun 
sadece dilde etkisi olduğunu da 
söylemiyorum. Bu badire aynı 
zamanda bizim başımıza geldi. 
Dilin eski ses ve gücü ile realit-
enin karşılaşmasından semantik 
problemler doğar. Ve realite her 
zaman eski ses ve gücü ya kısar ya 
çarpıtır ya tamamen kapatır. Çok 
önemli tarihi, siyasi daha arkasın-
dan iktisadi, edebi geçişler, geçiş 
süreci yaşadık diyebiliriz. Türkçe 
burada iyi tahammüllüymüş, büyük 
dil. O bakımdan Türkçe şimdi eski 
önemini de hatırlıyor, dilerim daha 
iyi hatırlar. 
Türkçe büyük bir dil. Belki de hiçbir 
dilde olmayan bir esnekliğe sa-
hiptir. İngiliz bir yazarın kitabından 
okudum o diyor ki: İngilizce’de iki 
türlü kurarsınız cümleyi. Mesela 
avcı aslanı öldürdü dersiniz bir de 
başka türlü kurabilirsiniz bu cüm-
leyi. Aslan avcı tarafından öldürüldü 
dersiniz, bunun başka yolu yoktur. 
Ama Türkçe’de üç kelimelik cüm-
lede önce avcıyı başa alırsınız iki 
defa, iki defa aslanı başa alırsınız, 
iki defa da öldürdü kelimesini 
başa alarak cümle kurabilirsiniz. 
Her birinde de nüanslar, küçük 
ince farklarla yeni cümleler elde 

edersiniz. Eğer 4 kelimelik bir 
cümle kurarsanız on iki cümle 
oluşturabilirsiniz.  Geometrik olarak 
büyür. 
Dilimizin bu işlevliği, işlerliği, diriliği 
Fuzuli’nin zamanında Fuzuli’nin 
şiirinde nasılsa bugün Sezai Kara-
koç’un şiirinde aynı kıvraklığa belki 
daha yeni beceriler de kazanarak 
yeni sesler kazanarak daha da 
geliştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Son olarak geçtiğimiz aylar-
da uzun bir aradan sonra 3. 
Milli Kültür Şûrası gerçekleşti.  
Şura sonuçlarına bakarak siz 
ne düşünüyorsunuz?
Şûraya ben de katıldım. 
Bir derdimiz var, hat-
ta derdimiz külli de bir 
dert. Şûrada çeşitli farklı 
oturumlar var. Birininki 
sinema ise birisi film birisi 
edebiyat. Toplantılarda 
görebildiğim kadarıy-
la ağırlıklı olarak, şunlar 
yerine gelirse bu iş olur 
gibi daha pratik, pragmatik 
daha sınırlı talepler öne 
sürüldü. Oysa milli eğitim 
dediğimiz aslında eğitim 
felsefesi şurasıdır. İnsan 
kılma, insanın olması-
na ilişkin kaygılarımızı 

derdimizi paylaştığımız bir şuradır.
Şûrada konular çok daha az sayıda 
olmalıydı. Bizim varlık tasav-
vurumuz nedir, bu tasavvur nasıl 
anlatılır, nasıl dile getirilir konuşu-
labilirdi. Bilgi, bilim, bilim adamı 
dediğimiz veya irfan dediğimiz şey 
nasıl olmalı? Bunlar okulda, eğitim-
de, kültürde nasıl verilebilir, bu 
konularda kimler neler yapabilir gibi 
konuları konuşmalıydık. Bu konular 
siyasette öne alarak tartışılsaydı, bir 
rapor şeklinde önümüze sunulmuş 
olsaydı hem bir metin okumuş 
olurduk hem de derdimizin ne 
olduğunu daha iyi anlardık diye 
düşünüyorum.

Dil sürekli değişir 
elbette. Ama dilimizin 

başına gelen pişmiş
tavuğun başına 

gelmedi. 

Her ay bir ilçenin ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu Yakası Belediye Başkanları 
Toplantısı’na Kasım ayında Çekmeköy ev sahipliği yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz  ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile Belediye Başkanı Can 
Tabakoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Tuzla Belediye Başkanı Şadi 
Yazıcı, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve AK Parti Yerel Yönetimler İstanbul İl 
Başkanı Ahmet Cin katıldı.

Toplantıda, Anadolu yakasına yapılan yatırımlar, mevcut projeler, yapılması planlanan 
projeler üzerine istişareler yapıldı.

ANADOLU YAKASI BELEDİYE BAŞKANLARI

Çekmeköy’deydi
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stabiliteyi uyumlu hale getirebilir.

Tek başına uygulanan cerrahi fonksiyonel uyum 
sağlayabilir fakat ideal bir oklüzyon sağlamaz. 
Dişleri sıralamak, diş-ark ilişkisini operasyon 
öncesi sağlamak için mutlaka ortodontik tedavi 
gerekmektedir.

Ortognatik cerrahi yüzde daha estetik görüntü 
yaratmak için yapılan ameliyattır. Dişlerinin ve 
çenesinin görünüşünden memnun olmayanlar 
kişiler diş hekimine başvurmaktadır. Bu noktada 
diş hekimleri, ağız 
cerrahlarıyla birlikte 
çalışmaktadır. Üst 
ve alt çene dahil 
yüz deformitelerini 
düzeltme işlemidir.

Ortodontik veya 
ortopedik te-
davi ile dişlerin 
düzgün sıralanması 
gerçekleştirilebi-
lir. Çeneler arası 
ilişkiler de bir sınıra 
kadar düzeltilebilir. 
Fakat bazı vaka-
larda ortodontik 
tedavi yetersiz kalır. 
Böyle durumlarda 
bir çene-yüz cer-
rahı ortodontistle 
birlikte çalışarak 
ağır bir anomaliyi 
cerrahi metotla 
düzeltebilir. 
Çok kısa 
sürede 
elde 
edilen 
estetik 
sonuç 
başarılı 
olmak-
ta ve 

günümüzde 
ortognatik cer-
rahi tedavi gittikçe 
yaygınlaşmaktadır.

Ortodontik tedavi ile düzeltilme sınırları dışında 

olan iskeletsel problemler cerrahi - ortodonti 
ortak çalışması ile düzeltilebilmektedir. Bu tür 
problemlerde ortodontist operasyon öncesi 
dişleri ideal konumlarına getirir ve çene cerrahı 
ile yapılan bir plan çerçevesinde genel anestezi 
altında hastanın çeneleri ve çene ilişkilerini cer-
rah tarafından uygun konuma getirilir.

Sonuç olarak şüphesiz herkes orantılı hatları olan 
bir yüze ve gülümserken dikkat çeken dişlere 
sahip olmak ister. Fakat bu konuda her birey 
yeterince şanslı olamıyor. Kişiler, bilhassa çene 

bölgesinde alt çene 
ve üst çene ilişkili 
birtakım problem-
ler yaşayabiliyor. 
İki çenenin birbirini 
karşılamaması, alt 
çenenin üst çeneye 
oranla daha önde 
ya da daha geride 
konumlanması, 
çenenin normal-
den büyük ya da 
küçük olması gibi 
estetik problemleri 
olan bu kişiler de 
uygun tedavi yön-
temleri arıyor. 

İşte tam bu nokta-
da devreye ortog-
natik cerrahi uygu-
lamaları giriyor. 
Estetik çene ve yüz 

cerrahisi olarak 
adlandırılan 

ortognatik 
cerrahi, 
alanında 
uzman 
bir 
orto-
dontist 
ve bir 

çene 
cerrahı 

tarafın-
dan uygu-

lanıyor. Bu 
teknik hastalara, 

çene ucu, alt çene 
ve üst çenede veya tamamında aynı anda tedavi 
imkanı sunuyor.

D
entofasiyal anomali-
ler, uyumsuz bir yüz 
görünümüne, düzensiz 
bir diş ve çene ilişki-

siyle beraber fonksiyonel bo-
zukluğa, temporomandibular 
eklem fonksiyon bozukluğuna 
ve kötü ağız hijyenine neden 
olmaktadır. İskeletsel dentofa-
siyal deformitelerin tedavisinde 
erken yaşta uygulanan ortopedik 
ve ortodontik yöntemler başarılı 
sonuçlar vermektedir. Fakat 
gelişme tamamlandıktan sonra 
dentoiskeletsel bozukluklarda 
sadece ortognatik cerrahi ile 

istenilen sonuca ulaşılır.
Gelişim ve ortodontik yöntem-
lerle tedavi edilemeyecek kadar 
ağır ortodontik sorunları olan 
hastalar için tek tedavi şekli, 
operasyon ile çenelerin birbirine 
adaptasyonu veya dentoalveoler 
segmentlerin repozisyonudur. 
Ancak bu tedavi yöntemi ort-
odontik tedavinin yerini tutmaz, 
istenilen sonuçların alınabilmesi 
için ortodonti ve diğer dental 
tedavi yöntemleri ile kombine 
olarak kullanılmalıdır. Ortognatik 
cerrahi tek başına bir dereceye 
kadar değişmez bir estetik ve 

ORTOGNATİK

CERRAHİ
NEDİR?

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan
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Sanat Sanat

Estetik ve görsellik, yaşamın 
her alanında son derece 
önemli bir etken olarak 
karşımıza çıkar. Bunlardan biri 
de güzel yazı sanatı kaligrafidir. 
Tarihçesi çağlar öncesi-
ne, mağara resimlerine kadar 
uzanır. Kaligrafi sanatı da eski 
çağlardan beri insanoğlunun 
vazgeçilmez sanat dalların-
dan biri olmuştur. Medeni-
yetler ilk tarihlerden beri 
yazı ile nesilden nesile 
aktarıldığı için, her 
medeniyet kendi yazı 
stilini kendi kültürüyle 
özleştirmişlerdir. 
İbrani kaligrafisi, Mısır 
kaligrafisi, Hint ka-
ligrafisi, Kore kaligrafisi, 
Çin kaligrafisi, Japon 
kaligrafisi, Latin kaligraf-
isi ve İslam kaligrafileri 
bu şekilde ortaya çıkmıştır. 
Araplar da yazı konusunda 
hatırı sayılır bir yere sahip-
tirler. Bunda Hazreti Peygam-
ber (SAV)’in, Hz. Ali (RA)’ye güzel 
yazması yönünde tavsiyeleri 
ve başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere 

dini metinlerin özenle 
yazılması etkili olmuştur.

Kaligrafi ile Hat sanatı 
arasındaki farka açıklık 
getirmek gerekirse, 
Latin alfabesinin kul-
lanılarak yazının güzel 
yazılmasına kaligrafi 

sanatı, Arap harfleriy-
le yazılmasına da Hat 

Sanatı ismi verilmiştir. 
Günümüzde en yaygın hat 

sanatı İslam Hattı yani ka-
ligrafisidir. Hat ve kaligrafi güzel 

yazı yazmak anlamındadır. Estetik 
olarak baktığımızda ise kaligrafi batı 
tarzını, hat ise İslami usul ve kaideleri 

Geleneksel Sanatlar…

içermekte-
dir. Özellikle 
Osmanlı dev-
leti zamanında 
ayet-i kerim-
eleri ve hadis-i 
şerifleri hattatlar 
en güzel ve 
estetik şekilde süsleyerek çok 
değerli ve kıymetli eserler mey-
dana getirmişlerdir. Şöhretleri 
Osmanlı devleti sınırlarının dışına 
yayılan hattatlar çalışmalarını en 
iyi aharlanmış kâğıtlara, en iyi 
mürekkeplerle yazmış ve bu 
eserler üzerinden asırlar bile 
geçse kesinlikle bozulmadan 
günümüze kadar gelmişlerdir.

Kaligrafide etkileyici sonuçlar or-
taya çıkartabilmek yetenek kadar 
hayal gücüyle de doğru orantılıdır. 
Özel kaligrafi kalemi ile farklı 
unsurlar üzerinde ortaya çıkartılan 
birbirinden eşsiz estetik görsell-
ikler, kâğıda değer kazandırmıştır. 
Günümüzde hat sanatının bu 
muhteşem ve geniş yelpazesinin 
sunduğu estetikten yararlanmak 
isteyenler için kaligrafi başka 
bir seçenektir. Kaligrafi harfleri 
estetik görünümleri ile yazının 
bütününde eşsiz bir görsellik 
yaratmaktadır. Hayal gücünün, 
amaçla birleştiği kaligrafi harfleri 
sayesinde her noktada yazının 
karşıdaki kişi veya kişilere kesin-
likle estetik bir görsellik sunması 
sağlanabilir.

Profesyonel çalışmalar-
la ortaya çıkartılan hat sanatı 
örnekleri sayesinde hem kurumsal 

hem de bireysel alanda karşıdaki 
kişiye verilen değer en özel şekil-
de aktarılabilir. Yazının ve özellikle 
kâğıdın sıradanlığını ve soğuk-
luğunu tamamen yok eden 
Kaligrafi eğitimine günümüzde 
son derece yoğun bir talep 
bulunmaktadır. 

Binlerce yıllık yazı tarihinde 
farklı kültür, amaç ve anlayışların 
etkileşimi ile şekillenen yazı, 
modern dünyaya geniş kapsamlı 
bir sanat dalı olarak ulaşmıştır. 
Yazıda sanatı ortaya çıkartan özel 
kaligrafi harfleri tamamen doğru 
bir uyumla kâğıt üzerinde estetik 
şekilde oluşturulabilmesi doğrul-
tusunda kişiye özel eğitimler 

sunulmaktadır. 
Kaligrafi sanatı 
sayesinde en 
özel ve en este-
tik yazıları eşsiz 
bir sanat olarak 
kaleme alabilme 
fırsatını yaka-

layabilmek mümkün olmaktadır. 
7’den 70’e her yaş grubundan 
kişinin rahatlıkla alabileceği bir 
kaligrafi eğitimi ile birlikte yazılar 
daha sanatsal biçimde çeşitli un-
surlar üzerinde hayat bulabilir. 

Tabak, davetiye, isim levhası, 
duvar ürünleri ve daha pek çok 
türden ürün üzerine rahatlıkla 
işlenebilen bu eşsiz yazı sanatını 
öğrenebilmek oldukça pratik bir 
hale gelmiştir. Yazıyı daha este-
tik bir görünüme kavuşturan hat 
sanatı ve kaligrafi modern dünya-
da yazıların yer aldığı her nokta-
ya estetiksel değer kazanmasını 
sağlanmaktadır.
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Meyrik
Maraş'tan bir haber geldi

Dediler ki Meyrik öldü oy oy
Keşke Meyrik ölmeseydi

Kesileydi elim kolum oy oy

Oy Meyrik Meyrik Meyrik
Ben kurbanam sana Meyrik

Ben hayranam sana Meyrik (vay)

Şu Meyrik'in acısına
Çarşaf serin gecesine oy oy oy

Keşke Meyrik ölmeseydi
Sabır onun kocasına (anasına) oy oy oy

KAHRAMANMARAŞ
Türkiye’yi Geziyoruz ŞEHRiN 

iSMi 
NEREDEN

GELMEKTEDiR?

Şehrin kesin olarak bilinen en eski ismi 
Hititlerden kalan yazıtlara göre Maraj ve 

Markasi şeklindedir. Ünlü tarihçi Herodot, 
Maraş şehrini Hitit komutanlarından Maraj adlı 

birisinin kurmasından dolayı şehre Maraj adı ve-
rildiğini belirtmektedir. M.S. I. yüzyılda Roma İmpa-

ratorluğu bölgeyi ele geçirince Maraş’ın adı Germanicia 
olmuştur. Roma ve Bizans İmparatorluğu döneminde bu 

adla anılan şehir Müslümanlar tarafından fethedilince ilk 
şekli ile kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesinde “j” harfi 

olmadığından Mer’aş şekline dönüşmüştür. Mer’aş kelime-
si ise günümüze Maraş olarak ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşı 

sonrasında ise şehirden milli mücadeleye katılmamış tek 
bir ferdin bile bulunmadığı kararına varılır. TBMM bunun 

üzerine 5 Nisan 1925 tarihinde milli mücadeleye 
katılanlara tek tek istiklal madalyası vermektense 

tüm şehre atfedilmesine karar verir.7 Şubat 1973 
tarihindeki TBMM kararı ile de bu şehre “Kah-

ramanlık” ünvanı verilir ve şehrimiz artık 
Kahramanmaraş’tır!
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Gezerek öğrenme anlamında faydalı olduğunu düşündüğümüz bir yerle başlıyoruz Kahraman-
maraş’ı adımlamaya… Şehrimiz müze anlamında ilk adımların atıldığı yerdir. İlk müzesini 1947 
yılında Taş Medrese’de kurulmuş olup 1961 yılında Kahramanmaraş Kalesine, 1975 yılında ise 
bugünkü mevcut Müze binasına taşınmıştır. Müze içerisinde Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, 
Tunç, Demir, Grek, Roma ve Bizans Dönemlerine ait eserler, Antik Fil Sergi Salonu, Direkli 
Mağarası, Kazı ve Canlandırma Salonu, Domuztepe Höyük Canlandırma ve Kazı Sergi 

Salonu, Geç Hitit Eserleri Sergi Salonu, 
Mozaik Sergi Salonu, Taş Eserler Sergi 

Salonu ve Kronolojik Arkeolojik Eser 
Sergi Salonu olmak üzere 7 adet teşhir 

salonunda sergilenmesinin yanı sıra 
Bahçe Teşhiri de bulunmaktadır. Şehre 

ilk yerleşimin Üst Paleolotik zamanda 
olduğundan sergilenecek birbirinden 

ilginç birçok eser bulunmakta. Genel 
olarak; Roma Dönemi taban (koridor) 

mozaiği,  mezar stelleri, lahit ve pişmiş 
toprak mezar tipleri, günlük hayatta 

kullanılan ve yaşamın bir parçası olan 
araç-gereçler sergilenmektedir. 

Kahramanmaraş Müzesi

Yeşil Göz 
“Karpuz çatlayan yer” olarak bilinen soğuk-

luğuyla meşhur tatlı su kaynağı Yeşil Göz, Döngel 
Mağaralarının yanında çam ve ardıç ormanları ile 

kaplı  bir mesire alanıdır. Türkiye’de ender görülen 
Ardıç ağacının en çok bulunduğu Yeşil Göz’ün, yapılan 

araştırmalar sonucunda yer altından geçen en uzun 
mağaraya sahip olduğu tespit edilmiş. Serinliği ve man-

zarasıyla insanı mest eden Yeşil Göz misafirlerine piknik yap-
ma, doğa yürüyüşü, Kapılı Mağara, Tarhanakaya Mağarası’nı 

keşfetme imkanı sunmakta. Alabalık sevenlerin sıkça gittiği 
alabalık üretim tesisleri de bulunuyor. 

YÖRESEL LEZZETLER
Kahramanmaraş’ın mutfağı başlıca; Tirşik Çorbası, 
Tarhana Çorbası, Ekşili Çorba, Eşkilaye Sulusu, 
Leğen Çorbası, Yoğurtlu Döğme Aşı, Kahraman-
maraş Paçası, Kısır Köftesi ,Yavan Köfte, Ekşili 
Köfte, İçli Köfte Yoğurtlu Köfte, Suluyağlı Köfte,  
Bezdirme Köftesi, Simit Köftesi, Çökelek Böreği 
,Et Böreği, Bayram Çöreği, Biber Dolması, Kuru 
Dolması, Mimbar Dolması, Kabak Dolması, Pat-
lıcan Dolması, Tas Pilavı ,Pancar Sarması, Fıstıklı 
Pilav, Maraş Pilavı, Dövme Aşı, Acem Pilavı, Pıt Pıt 
Lapası, Kabak Lapası, Havuç Dolması, Patlıcan 
Kebabı, Ekşili Kebap, Yoğurtlu Kebap, Saç Ka-
vurması, Ekşili Bamya, Bazlama, Nohut Yahnisi, 
Bulamaç, Söörme, Etli Salçalı Bulgur Pilavı, Ekşili 
Turşu, Dövmeli Mercimek Çorbası, Çiğ Köfte, 
Sömelek Köfte, Maraş Köfte, Peynirli Börek, 
Salatalık Dolması, Yaprak Sarması, Tavuklu Pilav, 
Ciğer Kebabı ,Ekşili Et Kabağı ,Boranı, Ekşili Havuç 
Salatası, Şekerli Peynirli Börek, Külbastı, Şebit, 
Eli Böğründe, Domatesli Maraş Kebabı ,Somun 
Arası Kebap, Dondurma, Fıstık Ezmesi, Baklava, 
Harmanda Baklava, Un Sucuğu, Pestil Sucuğu, 
Bastık Pestil, Kırma, Çullama, İlende, Samsa, Gün 
Pekmezi, Ravanda, Dondurmalı Baklava, Hapısa, 
Kallili Köfte olarak sıralanır.

Acem Pilavı
Malzemeler; 1 adet soğan, 6-7 adet orta 
boy havuç, 2 su bardağı pirinç, 250 gr pişmiş 
kuşbaşı et, 4 su bardağı et suyu ve 200 gr 
tereyağı, tuz-karabiber.
Yapılışı; Pişmiş etler kenarda bekletilerek 
soyulmuş havuçlar kibrit çöpü şeklinde kesilir 
ve yemeklik doğranan soğanla birlikte 70 gr 
yağda kavrulur. Yumuşayan havuçların üze-
rine tuz ve karabiber serpilir. Et suyu kaynatılır. 
Daha öncesinde ıslatılmış pirinçler kaynayan 
et suyuna ilave edilir. Kavrulan havuçlarla bir-
likte kuşbaşı etler pirinçlerin üzerine dökülür 
ve kısık ateşte pişirilir. 10 dakika kadar din-
lendirilen yemek üzerine karabiber serpilerek 
servis edilir. Afiyet olsun…

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Bir gün olurda Kahramanmaraş’a uğrarsanız; Elbistan Ulu Cami, 
Hatuniye Camii, Abdulhamid Han Cami, Kahramanmaraş Taş 
Medrese, Hurman Kalesi ve Ceyhan Köprüsü, Şeyh Adil Çeşmesi, 
Şeyh Adil Çeşmesi, Azgıt Kalesi, Hatuniye Camii, Kahramanmaraş 
Kalesi, , Süleymaniye Köprüsü, Süleymaniye Çeşmesi, Köroğlu 
Kalesi, Babikli Kalesi, Geben Kalesi, Çukurhisar Kalesi, Eshab’ı 
Keyf  Külliyesi,  Orçan Kalesi, Haştırın Kalesi, Yayla Üstü Kalesi, 
Kahramanmaraş Müzesi, Yeşil Göl, 1920 Kurtuluş Müzesi, Kah-
ramanmaraş Etnografya Müzesi, Kurtuluş Kent Müzesi, Kapıçam 
Tabiat Parkı, Yavşan Yaylası, Kumaşır Gölü, Tekir Yeşilgöz Mesire 
Yeri, Fırnız Mesire Yeri, Başkonuş Yaylası, Kazma Bağları ve 
Çokran Şelalesi, Direkli Mağara, Bulut Deliği Mağarası, Döngel 
Mağarası, Gümüşkaya Mağarası, Savruk Mağarası Eshab-ı Keyf 
Mağarası, Ekinözü İçmeleri, Büyük Kızılcık İçmesi, Dedeoğlu 
Konağı, Malik Ejder (Eşter) Türbesi, Germenicia Antik Kenti. Kâtip 
Han, Aslan Bey Mesire Alanı, Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş 
Müzesi, Yeraltı Çarşısı, Bayrak Anıtı, Kız Kalesi, Haznadarlı Camii, 
Taş Han, Kuruhan, Tüfekçi Hamamı, Acar Hamamı’nı görmeden 
DÖNMEYİN…

KAHRAMANMARAŞ HATIRASI
Renkli yöremizin kendine has birçok hediyelik eşyası bulunmakla 
beraber, en meşhur hediyelikleri; ceviz oyma sandık, sihirli 
kutular, oyma sehpa, oyma tepsi, bakır ürünleri 
olan; fincan takımı, bar-
dak, tepsi, sürahi, çaydan-
lık, cezve, kaplar ayrıca 
taze fıstık, su kabağı lam-
baları, ahşap hediyelikler, 
oymalı beşik, mücevher 
kutusu, yemeni, Kahra-
manmaraş kırmızıbiberi, 
tarhana, fıstık ezmesi, un 
sucuğu, pestil sucuğu 
olarak sıralanmaktadır.

Dilberay

KAHRAMANMARAŞLI 
ÜNLÜLERİMİZ

Erdem Bayazıt Soner Sarıkabadayı Rasim Özdenören

Mehmet Çevik Mahsuni Şerif 

Kazim Çarman

Kıraç



BAŞKAN 
POYRAZ 
BAYRAK 

TÖRENİNDE

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
Mimar Sinan Ortaokulu’nda ve Nesrin Uçmak-
lıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleşen bayrak törenine katıldı

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve 
Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş ilçedeki 
okulların bayrak törenlerine katılmaya devam ediyor. 
Mimar Sinan Ortaokulu ve Nesrin Uçmaklıoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bayrak törenine 
katılan Başkan Poyraz; öğrencilere eğitim hayat-
larında başarılar dilerken çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı’nın ardından 
öğretmenler odasında okulda görevli öğretmenleri 
dinleyen Başkan Poyraz, okul yönetimi ve öğret-
menlere misafirperverlikleri için teşekkür etti.
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Son birkaç yıldır “Ehl-i Sünnet tartışmaları” nedense bitmek 
bilmiyor. Son günlerde deyim yerindeyse aldı başını gidiyor…  
Peki, nedir Ehl-i Sünnet ya da ne değildir ve bu tartışmalarla ne 
yapılmak isteniyor? İnsan ister istemez Ziya Paşa’nın dediğini 
hatırlıyor: 
İkbal için ahbabı siayet yeni çıktı,
Bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıktı. (*)

*Yükselmek, iyi bir makama gelmek için dostlarını çekiştirmek 
yeni çıktı, önceleri bilmezdik bu beceri yeni çıktı.

EHL-İ SÜNNET 
NE DEĞİLDİR? 

Görünen o ki, Ehl-i Sünnet ka-
vramının arkasına saklanarak güç 
devşirmek istiyorlar. Hedefleri, 
kendilerine alan açmak suretiyle 
sosyal konumlarını ve hâkimiyet 
alanlarını daha da güçlendirmek… 
İşin ilginç yanı ise bir yandan 
ümmetin birliğinden söz ederken, 
diğer yandan kendileri dışında 
herkesi ötekileştirmeleri, hatta sap-
kınlıkla itham ederek birliğe engel 
olmalarıdır. 

Gayesi Resul-i Ekrem’in örnek 
ahlakı üzere olmak ve ‘hayır-
da yaşamak’ olan Müslüman’ın 
gündeminde böylesine sığ, yer-
siz ve temelsiz tartışmalara yer 
olmamalıdır. Zira dinimizin adı da 
evrensel ilkeleri de bellidir: 
“…Allah sizi hem daha önce-
ki kitaplarda hem de Kur’an’da 
Müslüman diye isimlendirdi. 
Bunu peygamber size şahit/
örnek olsun, siz de diğer insanlara 
şahit/örnek olasınız diye yaptı…” 
(Hac,22/78) 

“Allah kimin gönlünü (iyi niyetin-
den dolayı) İslam’a açmışsa o, 
Rabbinden gelen bir nur üzere 
olmaz mı…”(Zümer,39/22) 

Bilindiği gibi bizim Ehl-i Sünnet 
diye bir dinimiz olmadığı gibi 
Ehl-i Şia diye de bir dinimiz yok-
tur. İslam’ın başına veya sonuna 
Emperyalistler tarafından eklenen 
“Fundamental, Radikal, Siyasal ve 
Ilımlı İslam” gibi Frenkçe tanımların 

maksadını anlamamak için ise hem 
kör hem de sağır olmak gerekir.

Öte yandan aynı Emperyalist ve Si-
yonist güç odakları tarafından biz-
zat finanse edilerek İslam dünyasını 
yangın yerine çeviren Taliban, 
el-Kaide, IŞİD, FETÖ benzeri azılı 

terör örgütlerinin de Ehl-i Sün-
net kökenli ve Sünnilik iddiasında 
oldukları unutulmamalıdır. Karşılıklı 
olarak mabetlerine “Allahu ekber” 
diyerek bomba atmaları, bütün 
coğrafyamızı yakıp yıkmaları nasıl 
izah edilebilir?     

Ehl-i Sünnet ne zaman 
ortaya çıktı?
 Hz. Osman döneminde meydana 
gelen olaylar ve Hz. Ali devrindeki 
siyasi gelişmeler sonrasında ortaya 
çıkan görüş ayrılıklarına çözüm yolu 
bulmak amacıyla çok tabii olarak 
“Hz. Peygamber ve arkadaşlarının 
yaşadığı anlayışa dönüş” bir can 
simidi olarak görülür. Ancak devir 
“fitne dönemidir” gerek siyaset 
ve gerekse inanç konularında 
görüş ayrılıkları öylesine derindir 
ki, neredeyse hiçbir konuda görüş 
birliği sağlanamaz. Öyle ki, Allah’ın 
sıfatlarıyla ilgili bile farklı görüşler 
ileri sürülür.

Bu arada pek çok itikadi ve fıkhi 
mezhep teşekkül edecek ve hepsi 
de kendi görüşlerini, “Ehl-i Sün-
net’in görüşü” diye lanse edecek-
tir. Günümüzde diğer mezhepler 
bir yana, dört ana akım mezhep 
arasında bile temel konularda görüş 
ayrılıkları hala tartışılmaya devam 
etmektedir. En çok tartışılan konu 
ise hiç şüphesiz olayların aktarılış 
biçiminde izlenen yol-yöntem olsa 
gerek.

Nasıl bir yol izlendi?
Hz. Osman’ın görevi başında şehit 
edilmesi, Muaviye’nin de yeni 
halifeyi tanımaması sonucu mey-
dana gelen Cemel, Sıffin, Nehrevan 
savaşları Müslümanlar arasında 
derin kırılmalara ve izleri hala 
silinemeyen ihtilaflara yol açmıştır. 
Bir diğer bitmeyen ihtilaf konusu 
ise Ehl-i Sünnet anlayışın olaylara 
bakışı ve anlatım biçimidir: 
 “Hz. Ali haklıdır, hatta gönüllerin 
başkanıdır. Ancak Hz. Mua-
viye de haksız değildir. Onlar 
kılıçlarını kana buladılar, biz 
dilimizi kana bulamayalım. 
Sahabenin hepsi adildir. Hem 
Muaviye de vahiy kâtibidir…” gibi 
söylemler, gerçeklerle yüzleşmek 
şöyle dursun tam bir karartma 
siyasetinin ürünü olarak görülür 
ve kabul edilmez. Zira bu anlayışla 
Muaviye b. Ebi Süfyan’ın hilafe-
ti zorla ele geçirmesi; daha da 
kötüsü, fasık ve zalim oğlu Yezid’i 
veliaht tayin ederek ona ‘silahların 
gölgesinde’ biat aldırmak suretiyle 

hilafeti saltanata dönüştürmesi göz 
ardı edilmek istenmiştir.   

Zamanın ruhuna uygun 
olarak şekillenen 
mezhepler…
Başlangıçta “Dinin temel konu-
larında Hz. Peygamber ve ar-
kadaşlarının takip ettikleri yolu 
benimseyenler” diye ortaya çıkan 
Ehl-i Sünnet, zamanla siyasi görüş 
ayrılıklarına dayalı bir üst mezhep 
olan “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
(çoğunluğun siyasi görüşü) diye 
de anılacaktır. Temel gayesi, Kur’an 
ve Sünnete başvurmak suretiyle 
meselelere çözüm yolu bulmayı 
hedefleyen bu anlayış; zaman-
la taklide yönelir “içtihat kapısı 
kapalı” gerekçesiyle Kur’an ve Sün-
netten çözüm aramayı da terk eder, 
hatta neredeyse doğrudan doğruya 
Kur’an ve Sünnete başvurmayı bile 
caiz görmez. Bu durum tabii olarak 
mezhep taassubunu körükleyecek 
ve netice itibarı ile gelişmelere karşı 
yeni yorum ve bilgiler bizzat ulema 
tarafından engellenecektir.  
Ehl-i Sünnet sözcüleri ise ‘Ke-
lam İlmi’ çerçevesinde yer yer 
iman-küfür sınırı, kader meselesi, 
büyük günah işleyenin durumu vs. 
meseleleri; çoğunlukla da ayrıntı 
sayılabilecek konuları hararetle 
tartışmaktan geri durmadılar. Bunu 
yaparken de ‘korumacı bir anlayış-
la’ hareket ettiler: “Devlet başkanı 

Kureyş’ten olur” örneğinde 
olduğu gibi hem sahih 

olmayan rivayetleri 
öne çıkardılar hem 
de içinde bulun-
dukları realiteye 
ters düştüler. Bu 

arada 

rakiplerine karşı çok ciddi savunma 
taktikleri geliştirdiler ancak gerçek 
olan şu ki; evrensel İslam düşünc-
esini sığlaştırdılar ve Müslümanların 
hareket alanını iyiden iyiye da-
ralttılar. 

Diğer yandan “Sağlam ve doğru 
inancı benimseyenler” anlamın-
daki ‘Sünni/Sünnilik’ adıyla anılan 
Matüridilik, Eşarilik ve Selefilik 
ekollerinin üçünün de Ehl-i Sünnet 
ve’l-Cemaat çatısı altında yer alması 
düşündürücüdür. Zira aralarında 
sırasıyla; aklı öne almak, aklı hiçe 
saymak ve şiddeti esas almak 
gibi telifi mümkün olmayan görüş 
ayrılıklarının var olduğu bilinmek-
tedir. 

 Görüldüğü gibi, Ehl-i Sünnet 
ve’l-Cemaat anlayışına hemen her 
dönemde ‘zamanın ruhuna uygun 
olarak’ çeşitli ilaveler yapılmış ve bir 
ideoloji haline getirilmiştir. Tari-
hi süreci içerisinde Ehli Sünnetle 
alakası olmayan pek çok görüş 
de günümüzde maalesef “Ehl-i 
Sünnet’in görüşü” diye savunul-
maktadır. 

Bize düşen; hiçbir mezhebi ‘din gibi 
görmemek’ ve bir hayli geç kalın-
mış da olsa Mehmet Akif’e kulak 
vermek… 

Geçmişten adam hisse kaparmış… 
Ne masal şey! 

Beş bin senelik kıssa, yarım hisse 
mi verdi? 

Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür 
mü ederdi?
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Ü
lke sıralamasına puan 
veren statüsündeki 
İstanbul Yarışması 
1 Kasım 2017 
tarihinde koşu-

lan Uzun Mesafe etabıyla 
başladı. Yarışmanın 
Orta Mesafe etabı 
Çekmeköy’de, 
Reşadiye Mesire 
Alanında koşuldu. Çok 
zorlu ve farklı tipte bir 
arazide koşulan yarış 
oldukça çekişmeli geçti. 
Teknik olarak en zor etaplar-
dan biri olan Çekmeköy etabına 
15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen yarışma arenası 
ve toplanma alanı, katılımcılar tarafından beğeni kazandı. Zor-
lu rakiplerle mücadele eden Türk sporcular Emine Sezgünsay, 
Selma Cabri ve Fatih İncebacak dereceye girerek büyük gurur 
yaşattı. Emine Sezgünsay elit kadınlar kategorisinde 2. Selma 
Cabri 3. Olurken, Fatih İncebacak elit erkekler kategorisinde 3. 
Oldu. Çekmeköy Orta Mesafe Etabında elit kategorilerde 
dereceye giren sporcular ve süreleri şöyle:

ORYANTİRİNG 
YARIŞMASI 
ÇEKMEKÖY’DE

Oryantİrİng 
Nedİr ve Nasıl Yapılır?
Bir doğa sporudur. Size verilen bir harita 
ile arazide ilerleyerek, işaretli hedefleri 
en hızlı şekilde bulmak üzerine kurulu bu 
sporda hızlı koşmak yetmez. Koşarken 
düşünebilmek, strateji kurmak, nereye, 
hangi rotadan koşacağına karar vermek 
çok daha önemlidir. Genellikle ormanlık 
alanlarda yapılan oryantiring, kaybolma 
duygusunu yenmeyi, muhakeme ve 3 
boyutlu düşünme yeteneklerini arttırmayı 
sağlayan, benzersiz bir spordur.

Erkekler Elİt Kategorİ

Kadınlar Elİt Kategorİ

1. 

2.

3.

Robert Johansson İsveç

Maxim Simakov Rusya

Fatih İncebacak Türkiye

1:17:23

1:22:03

1:23:51

1. 

2.

3.

Anna Liabzina Rusya

Emine Sezgünsay Türkiye

Selma Cabri Türkiye

1:25:03

1:26:08

1:28:36
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Dergimizin geleneği 
haline gelen sitede yaşam 
bölümünde bu sayımızda 
Reşadiye Vadi Konakların-
dayız. Site yöneticisi ve 
ayrıca başarılı bir iş adamı 
Ersel Yüksek beyle 
sohbetimizden…

Sizi tanıyabilir miyiz, kısaca 
kendinizden bahseder 
misiniz?
Ben 1969 yılında Ankara’da 
doğdum. İktisat Fakültesi 
mezunuyum. 30 yıldır Güm-
rük Müşavirliği, 18 yıldır çeşitli 
Üniversite, Sanayi ve Ticaret 
Odalarında, İhracatçı Bir-
liklerinde, Özel kuruluşlarda ve 
İstanbul Gümrük Müşavirleri 

Derneği’nde Dış Ticaret ve 
Gümrük Konularında hocalık 
yapıyorum. 1994 yılından bu 
yana kurucusu olduğum Er-Bo 
Gümrük Müşavirliği Ltd Şti’ 
nde mesleki faaliyetime devam 
ediyorum. Bunun yanı sıra şu 
anda İstanbul Gümrük Müşa-
virleri Derneği’nin Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görevini 

de ayrıca yürütüyorum. Evli ve 
üç çocuk babasıyım.

Reşadiye Vadi Konakları kaç 
yılında kuruldu? Sitenin genel 
özelliklerinden bahsedebilir 
misiniz?
Reşadiye Vadi Konakları’na ben 
2012 Haziran ayında taşındım. 
Benden birkaç yıl önce site 
kurulmuştu. Sitemiz 14 adet 
birbirinden bağımsız müstakil 
villadan oluşmaktadır. Site-
mizin en önemli özelliklerin-
den birisi, villaların tam 
müstakil bir görüntüde ve 
düzende olması ile harika 
ve pırıl pırıl bir havaya sahip 
olmasıdır. Bunun yanı sıra her 
villanın önünde, kendine ait 
özel otoparkı, geniş bahçeleri, 
her villanın kendine ait özel 
yüzme havuzu, verandaları gibi 
özellikleri bulunmakta. Sitede 
ortak kullanım alanı sadece 
araç yolundan ibarettir. Bu da 
villalara ait daha geniş bahçe-
lerin ve kullanım alanlarının 
oluşmasına zemin 
oluşturmuştur.

Reşadiye Vadi Konakları
S İ T E D E  YA Ş A M

Kaç yıldır yönetimde 
görev alıyorsunuz? 
Yönetim kadronuz kaç 
kişiden oluşuyor?
Beş yıldır Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı yapıyorum. 
Bir de Başkan yardımcım 
var.

Yönetiminiz döneminde 
sitede ne gibi yenilik ve 
değişiklik yapıldı?
Yönetime geldiğimizde, 
sitemizin ihtiyaçların-
daki öncelikleri dikkate 
alarak, hareket etmeye 
çalıştık. Buradan hare-
ketle, site için güvenlik 
personelinin alınması, 
jeneratör alınması, site 
içindeki yeşilliklerin 

düzenlenerek korun-
ması, siteye ait güven-
lik noktalarının elden 
geçirilerek kameraların 
yerleştirilmesi vb. 
gibi birçok yenilik ve 
değişiklikler yapıldı.

Site sakinlerinden en 
çok hangi yönlerde 
övgü veya eleştiri 
alıyorsunuz?
Sitedeki komşularımız 
sağlanan düzen ve 
yapılan demirbaş 
yatırımlarından genel 
olarak memnunlar, 
bunun dışında bana 
intikal eden farklı bir 
dönüş yok.
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Site içerisinde çocukların güvenli bir şekilde 
etkinlik yapabileceği alanlar mevcut mu?
Yukarıda da belirttiğim gibi sitemizin içi çocuk-
larımız için güvenli, yürüyüş yapabiliyorlar, 
ancak çocuklarımızın etkinlik yapabileceği, oyun 
oynayabilecekleri ortak alanlarımız maalesef yok. 
Bunun yerine oyunu, çocuklarım kendi bahçe-
mizdeki, basketbol potasında, masa tenisimizde, 
yüzme havuzunda, salıncaklarımızda, mini futbol 
sahamızda oynayarak zaman geçirebiliyorlar.

Bir apartman dairesinde oturmakla sizin site-
nizde oturmak arasında ne gibi farklar var?
15 yıldır müstakil hayatta yaşamaya alışmış birisi 
olarak, bizim sitemizdeki rahatlık, evlerdeki 
sessizlik ve kuş cıvıltılarının sesi, sabah horozun 
ötmesiyle uyanma, gürültüden uzak, köpeklerin-

le beraber yaşama özgürlüğü, kendi tavuk-
larından sabahları taze yumurta alabilme keyfi, 
kendini depremde daha güvende hissetme gibi, 
birçok ayrıcalıkların ve farklılıkların olduğunu 
düşünüyorum. 

Reşadiye’de olmanın avantajlarını site 
içerisinde de yaşatabiliyor musunuz? Sitenizin 
yeşil alanı ve mimari açıdan diğer sitelerden 
ayıran özellikleri nelerdir?
Reşadiye’de olmanın avantajını sitemizde tabii 
ki yaşıyoruz. Bir defa, trafikten ve park derdin-
den uzak olarak, herkesin kendi villası önüne 
araçlarını park edebilme rahatlığı var, bahçem-
izde küçük bir tarlamız var, burada domates, bi-
ber, salatalık gibi sebzeleri doğal olarak yetiştiri-

yor ve yiyoruz, bunun yanı sıra 
sitemizin sessiz ve gürültüden 
uzak görüntüsü de önemli bir avan-
taj bizim için.

Sitemizde ve villalarımız içinde çok ciddi anlam-
da bir yeşil alan var. Bizler de bu yeşil alanlara 
gözümüz gibi bakıyoruz.  Mimarisi ve yerleşimi-
nin de isabetli olduğunu düşünüyorum. Vadiye 
hâkim ve her noktadan, vadi manzarasını göre-
biliyorsunuz.

Çekmeköy’ün sitelerini genel 
olarak nasıl buluyorsunuz?

Çekmeköy’de daha önce de Göl Konak-
ları Sitesinde oturmuştum. Genel olarak Çekme-
köy siteleri, yeşilliğin bol olduğu, rahat ve geniş 
bahçelerle çevrilmiş evlerden oluşuyor. Bundan 
dolayı bu bölgeyi çok seviyorum ve 15 yıldır da 
buradan ayrılmıyorum. Herkese tavsiye ederim, 
Çekmeköy’de yaşam keyifli…

Röportaj - Engin ERKÖSE
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Erdem Bayazıt, kendi öz kültürün-
den aldığı yerli unsurları, tanıklık 
ettiği çağın sosyal ve politik 
meselelerini, modern çağın 
çelişkilerini ve imanın yeniden 
diriliş düşüncesini mistik ve 
metafizik temellere dayandırarak 
estetik bir  doku içerisinde açık 
ve somut bir üslup ile ustaca 
işler. Erdem Bayazıt’ın dili son 
derece sadedir ve şiirlerinde an-
lam kapalılığına pek rastlanmaz. 
Abdürrahim Reyhani Hazretleri ile 
tanışmasının etkisine bağlı olarak 
insanı düşündüren, dinî duyuşlara 
davet eden dingin bir üslup ile 
kaleme alır. Bu tanışma sanatçının 
dünya görüşünün ve beraberinde 
şiirinin tasavvuf ışığında gelişme-
sini sağlar. Bu noktadan sonra şair, 
kalemini "farkındalık ve sorum-
luluk” bilinci ile eline alır. Son 
şiir kitabı olan “Gelecek Zaman 
Risalesi”nde ise önceki kitaplarına 
göre şiirselliğe ve işçiliğe önem 
vermez, daha anlaşılır olmayı esas 
edinir.
Erdem Bayazıt, işlediği konu-
ları dinî inançlara dayandırarak 
manevi bir atmosfer ile edebiyat-
severlere sunar. Geniş dairede ise 
şairler şehri olan Maraş’tır. Bütün 
bunların yanı sıra Erdem Bayazıt’ın 
şiirinin şekillenmesinde ve hatta 
daha sonraki dönemlerde politi-
kaya da adım atmıştır. Bunda Ne-
cip Fazıl’ın önemli bir etkisi vardır.

Bayazıt’ın şiirlerinde özellikle, 

bilim ve teknolojideki gelişme-
lerle beraber sanayileşmenin ve 
makineleşmenin ortasında kalan 
dindar insanın durumu ve şe-
hirleşmenin sonucunda tabiattan 
uzaklaşma işlenir. Bayazıt’a göre 
beton blokların ve çelik dişlilerin 
arasında kalan dindar insanın ruhu 
âdeta sıkışmakta ve direnmek-
tedir. Şairin, şiirlerindeki temel 
kaynak “İslamiyet”tir. Bayazıt, 
şiirini İslami bir duyarlılıktan 
besler, dönemin ideolojilerin-
den sıyrılarak kurtuluşun ancak 
İslamiyet’le mümkün olabileceğini 
şiirinde sıkça işler. Bu nedenle 
şiirlerinde dinden beslenen, ge-
leneksel yaşam biçiminden uzak-
laşan toplumu eleştirir. Modern-
leşmenin akabinde kentleşmenin 
ve makineleşmenin insanı kendi 
köklerinden koparışını toplumcu 
ve realist bir bakış açısı ile işler. Bir 
genç adam için şehrin ıstırabını, 
bozulmuş törenin, inançsızlığın, 
faziletsizliğin tepki-
lerini, alışılmış düzenden 
yılgınlığı ve isyanı ve 
İslam’da kurtuluşun 
güzelliğini mad-
deden ruha kaçışı, 
şehirden köye, 
kasabadan kaçışı 
ısrarla anlatan şiir-
ler yazmıştır.” 
Ayrıca Bayazıt üm-
metçilik düşüncesi ile 
Türk-İslam coğrafyasını 
şiirlerinde konu 
edinir. Türk-İslam 
coğrafyasındaki 
savaşa insanlığın 
duyarsız kal-

masını eleştirir ve müthiş bir 
duyarlılıkla dinî kimliğini ön 
plana çıkaran şiirler yazar. Ayrıca 
şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı 
yapmaksızın yeryüzünde baskı 
ve haksızlığa uğramış tüm insan-
ların acısını paylaşır. Yazdığı bu 
şiirlere hayalini kurduğu toplum 
yapısını, evrensel düzeni ve diriliş 
düşüncesini daima bir fon olarak 
kullanır. Bunun en güzel örneği 
“Sürüp Gelen Çağlardan” başlıklı 
şiirde görülür. Şair burada “… 
Adım: MÜSLÜMAN” diyerek kim-
liğini umutla ve gururla vurgular...
 Devrine tanıklık eden Ali Erdem 
Bayazit Yedi Güzel 
Adam'ın en naif ve gizli karakteri-
yle hatıralarımızda ve insanlık için 
iyilik yoluyla davasını sürdüren bir 
eğitimci olarak da edebiyatımızda 
hak etiği yeri alacaktır. 
Rahmetle…

BİR NESLİN AĞABEYİ... YOK GİBİ YAŞAMAK 
Boğuk bir bakışın oluyor senin

Bir girdap derinliğinde kayboluyor gibiyim
Yok gibi yaşamak bu kalkıp kurtulmak gibi kalabalıktan

Durma bana türkü söyle Anadolu olsun
Susuz dudak gibi çatlak olsun

Karanfil gibi olsun kara çiçek gibi solgun yüzün
Durmadan akıyor kalbim ayaklarına bana karanlık bakma

Ağıyorum bir karanlık karayel saçlarına
Çekme ülkemden nar yangını gözlerini

Beni bu kentten kurtar beni yalnız ko git beni
Arıyorum arıyorum o ilk çağ ırmaklarında sedef ellerini
Susmam seni ürkütmesin içimde çağlar var bilmelisin

Katı bir yalnızlık bu bilmelisin
Kaçmam kendimi bulmam ben senden yoksunum iyi bilmelisin.

Şu yalnızlık çıkmazında önümde niye sen varsın
Niye her şey bir anda kayıyor sen kayıyorsun

Kalbim niçin bu kadar yabancı sen niye yoksun
Bir sam yüklü geceleri içimden atamıyorum

Niye bunları bir anda unutamıyorum
Hadi tut elimden gök gibi ölü kadar yalnızım.

AŞK RİSALESİ 
Ama sen uzaklardaydın ey kalbim

Uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı
Ayın yıldızların çağlayarak 
Berrak şelaleler yaparak

Coşku içinde aktığı 
Bir yerlerdeydi.

Hani bir gün bir çobana rastlamıştık
Adı Ferhat mıydı neydi

Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin
Sadakatten mest oldukları

Her birinin gözlerinde
Kaybolur gibi kayar gibi

Dalıp gittiğimiz o saadet evreni
Kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç

Bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan
Yaslan göğsüme sevdiğim

Benim gönlüm gök gibidir açık deniz gibidir
Pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir

Toprak gibidir
Sen ki bulut gibisin

Ay gibisin güneş gibi bazen
Usul usul inen

Yağmur tıpırtılarını
Dinler gibi

Dalıp gitmiştik
Sen konuşuyordun

İpil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun
Onlar ki konuklarımızdı

Adları Keremdi, Yusuftu, Kaystı
Hepsi de ezelden tanıdıktı dosttu.
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• Dergi hür tefekkürün kalesi.

• İzm'ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri.

• Kelimeleri tarif etmeden girişilecek her 
tartışma kısır kalmaya mahkûm.

• Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir.

• Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti.

• Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız.

• Bir çağı bütünüyle kötülemek bütünüyle 
yüceltmek kadar yanlış.

• İdealist insan, ukala olmalıdır. Ukala olmaz-
sa ayakta kalamaz.

• Pamuk ipliğinden biraz daha sağlam tek 
bağ: düşünce birliği. O da rüzgârın her an 
tehdit ettiği bir kandil. Düşünce birliği, 
düşünen insanlar arasında olur.

• Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını 
“yaşanmaz“laştıranlardır.

• Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir boz-
gun mutlak değildir.

• Çıkar konuşunca vicdan susar.

• Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın 
kapılarını açmak için en mükemmel silah: 
Kalem.

• Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir.

Cemil Meriç
ALTIN SÖZLER

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi 
ve Maltepe Üniversitesi arasında imzalanan 
protokolle, çeşitli nedenlerle eğitimini yarım 

bırakma riski taşıyan öğrencilerin okula devam etme-
sini sağlamak amacıyla hazırlanan ‘okuldayız’ projesi 
hayata geçti.
Gençler,  eğitim-öğretimi kesintiye uğrama riskiy-
le karşı karşıya kalan öğrencilerin maruz kaldıkları 
risklerden korunmaları; mutlu, üretken ve yaratıcı 
bireyler olabilmeleri için bilişsel, psikolojik ve sosyal 
gelişimlerinin desteklenmesi için “Okuldayız” projesini 
hayata geçirdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen protokol imza törenine; 
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çek-
meköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Malte-
pe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve 
projede gönüllü olarak çocuklara destek verecek 
Maltepe Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Çekmeköy-Nişantepe İlk Okulu’nun pilot okul olarak 
belirlendiği “okuldayız” projesinde; sosyoloji ve psi-
koloji dallarında eğitim gören 50 doktora ve yüksek 
lisans öğrencisi, okuldaki eğitim ve öğretim hayatını 
yarım bırakma riski taşıyan çocuklara öğrenci koçluğu 
yapacak. ‘Okuldayız’ projesinde öğrenci koçları,  
çocukların okulu bırakmalarına neden olan psikolojik 
ve sosyolojik sorunları tespit ederek; Kaymakamlık, 
Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün üreteceği 
çözümlerle çocukların eğitim hayatının devam etme-
si için çalışacaklar.

Öğretmenlerle koordineli olarak çalışılacak ‘okul-
dayız’ projesinde öğrenciler kadar aileler de bilgi-
lendirilerek Eğitim Vadisi Çekmeköy’de büyük bir 
eğitim hareketi başlatılacak. Öğrencinin akademik 
başarısızlığına ve okula uyuma etki eden aileden 
kaynaklı sorunların çözümlenmesi için ailelerin de 
hizmet alabilecekleri kurumlara yönlendirilecekler.
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Mehmet DUMAN    
Ekonomi Yazarı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) 
verilerini açıklamış ve istatisti-
ki verilerle büyüme oranımızın 
bu yılın ikinci çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
5,1 artmış olduğunu görmüş 
olduk. Üretim yöntemiyle GSYH 
tahmini ise aynı dönemde cari 
fiyatlarla yüzde 16,3 yükselmiş, 
734 milyar 211 milyon TL olarak 

belirlenmiştir. 2016 yılındaki aynı 
döneme ait büyüme ve-
rileri yüzde 2,9’u gösterirken 
bu yılın aynı döneminde yüzde 
5,1 olmasının en büyük sebebi 
olarak da mega projelere yönelik 
yapılan yatırımlar olduğu şüphe 
götürmez bir gerçektir. Ayrıca 
bunca yatırımlar yanında 
istihdamın artırılması konusunda 
atılan adımlar da oldukça 
manidardır.

2023 HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZI
ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ

Yatırım hedefleri kapsamında 
hazırlanan 2017 programın-
da proje tutarı 636 milyar TL 
olarak belirlenmiş ve büyük 
bölümü de hayata geçirilmiştir. 
Yaklaşık olarak 3 binin üze-
rindeki projeler için 80 milyar 
TL’lik kaynak öngörülmüş ve 
bu kaynaklar sistemli bir şekil-
de proje sahiplerine aktarıl-
maya başlanmıştır. 2023 yılına 
kadar yapılacak 750 milyar 
USD’lik yatırımın özellikle yerli 
üretime ağırlık verilmesiyle bu 
miktarın yaklaşık 400 milyar 
USD’sinin ülkemiz insanında 
kalması da ayrıca hede-
flenmektedir. Uygulan-
ması bakımından oldukça 
verimli ve başarılı geçen 

2017 yılı Yatırım programında 
2017 sonu harcaması 280 mil-
yar TL olmuş,  kamu idareleri, 
KİT'ler, özelleştirme kapsamın-
daki kuruluşlar, sosyal güven-
lik kurumları, belediyelerin 
gerçekleştireceği yatırım pro-
jeleri sektörel baz da başarılı 
bir şekilde düzenlenmiştir. 
Başarılı bir istihdam politikası 
ile işsizlik 

rakamlarını yükseliş 
trendinden inişe geçirmeyi 
başaran AK Parti Hükümeti, 
önümüzdeki iki yıllık dönem-
de de tarım dışında çalışan 
2,6 milyon kişiyi iş sahibi 
yapmayı hedeflerken, 2019 
yılı sonu itibarıyla toplam 
istihdamı da 29,5 milyonu 
geçireceği sinyallerini şim-
diden vermiş oldu. Özellikle 
2019 yılına ilişkin yatırım 
programında enerji sektörü 
için 4,9 milyar, madencilik 
sektörü için de 1,8 milyar TL 
kaynak ayrıldığını belirtelim. 
Ekonomi Bakanımız Ni-
hat Zeybekçi, bu yılın ikinci 
çeyreğine ilişkin büyüme 
rakamlarını değerlendi-
rirken ekonomimizin ne 

kadar dinamik ve milletimizin 
ne kadar üretken olduğunu 
tüm dünyaya bir kez daha 
ispatladığını ve Bakanlığının 
analizleriyle öncü verilere göre 
üçüncü çeyrek büyümesinin 
ikinci çeyrekten daha güçlü 
gelerek yüzde 7'nin üzerinde 
olacağını vurgulamıştır Bakan 
Zeybekçi açıklamasının de-
vamında da, "Yüzde 7'lik bir 

büyüme ile Çin'i dahi geride 
bırakma ihtimalimizin 

olduğunu düşünüyo-
rum" değer-

lendirmesinde 
bulunmuştur.

Sayın 
Cumhur-

başkanımız 
Recep Tayyip 

Erdoğan ise 
Kasım ayın-

da yapılan AK 
Parti İl Başkanları 

Toplantısı’nda ülke-
miz ekonomisine karşı 

bir operasyon yapılmak is-
tendiğini,  bir yerlerden Tür-
kiye'nin dikkatinin dağıtılması 
için düğmeye basıldığını ama 
üstesinden gelemeyeceğimiz 
bir yükle de karşı karşıya ol-
madığımızı belirterek ekono-
mik büyümenin önünde hiçbir 
engel olmadığını vurgulamıştır. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu 
toplantıda yaptığı açıklamaların 
son cümleleri ile yazımı son-
landırıyorum: 
“Türkiye'ye diz çöktürmek için 
sabırsızlıkla bekleyenlere ben 
bir kez daha sesleniyorum. 
Başaramayacaksınız. Milletimizi 
bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı 
indiremeyeceksiniz. Vatanımızı 
parçalayamayacaksınız. 2023 
hedeflerimize ulaşmamızı en-
gelleyemeyeceksiniz.”
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Azerbaycan’ın 
Umummilli 
Lideri Haydar Ali 
Rızaoğlu Aliyev, 10 
Mayıs 1923 yılında 
Azerbaycan’ın 
Nahcivan Özerk 
Cumhuriyeti’nde 
doğdu. 1939 
yılında Nahcivan 
Pedagoji Teknik 
Okulu’nu bitirdik-
ten sonra şimdiki 
adı Azerbaycan 
Devlet Petrol 
Akademisi olan 
Azerbaycan Sanayi 
Enstitüsü’nde 
eğitimine devam 
etti. 1957 yılında 
Azerbaycan Devlet 
Üniversitesi Tarih 
bölümünü bitirdi.
1941 yılından 
itibaren Haydar 
Aliyev, Nahcivan 
Özerk Cumhuri-
yeti Halk İçişleri 
Komiserliğinde ve 
Nahcivan Özerk 
Cumhuriyeti 
Halk Komiserleri 
Meclisi’nde Şube 
Müdürü olarak 
görev yaptı. 1944 
yılından itibaren 
devlet güvenlik 
teşkilatların-
da görev yaptı. 
1964‘ten Azer-
baycan Sovyet 
Sosyalist Cumhuri-
yeti Birliği (SSCB) 
Bakanlar Kurulu 
yanında devlet 
güvenlik komi-
tesinde başkan 
yardımcısı, 1967 
yılından itibaren ise başkan olarak 
görev yaptı ve tuğgeneral rütbesine 
kadar yükseldi.
 1969 yılında Azerbaycan Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Birinci 
Sekreteri seçildi ve böylece partinin 
en yüksek konumlarından birine 
getirilmiş oldu. Ardından 1982 yılının 

Aralık ayında SSCB Bakanlar Kurulu 
Başkanı Birinci Yardımcısı görevine 
getirildi. Haydar Aliyev milletvekilliği 
görevini yaklaşık 20 yıl sürdürmüş, 5 
yıl ise SSCB Yüksek Sovyet Başkanı 
Yardımcısı olarak da çalıştı.
1987 yılının Ekim ayında, Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi Merkez Kom-
itesi Politbüro’nun Genel Sekret-

eri olan Mihail 
Gorbaçov‘un 
yürüttüğü poli-
tikaları protesto 
ederek görevinden 
ayrıldı.
Haydar Aliyev 20 
Ocak 1990‘da 
SSCB Or-
dusunun Bakü’de 
gerçekleştirdiği 
kanlı katliamdan 
dolayı Mosko-
va’daki Azerbay-
can temsilciliğine 
gelerek burada bir 
bildiri yayımladı. 
Haydar Aliyev 
bildiride Bakü’de 
gerçekleştirilen 
kanlı olayı protesto 
etti ve olayla ilgili 
kişilerin cezaland-
ırılmasını talep etti.

Haydar Aliyev 
Dağlık Karadağ 
sorununun baş 
göstermesi ile 
başlayan süreçte 
SSCB’nin ikiyü-
zlü yaklaşımını 
her zaman 
eleştirmiştir. 
Ayrımcı ve ikiyüzlü 
yaklaşımın devam 
etmesi üzerine, 
Haydar Aliyev 1991 
yılının Haziran 
ayında Sovyetler 
Birliği Komünist 
Parti üyeliğinden 
istifa etti.

Son zamanların-
da Azerbaycan’a 
dönen Haydar 
Aliyev, bir süre 

doğduğu Nahcivan’da kaldı. Burada 
Azerbaycan Yüksek Sovyet milletveki-
li olarak görev yaptı. 1991 ile 1993 
yılları arasında Nahcivan Özerk Cum-
huriyeti Meclis Başkanı görevinde 
bulundu. Ayrıca 1992 yılında Nah-
civan’da düzenlenen Yeni Azerbay-
can Partisi’nin kuruluş kongresinde, 

“BİZ BİR MİLLET İKİ DEVLETİZ”

Haydar Aliyev parti başkanı seçildi. Haydar Aliyev`in 
Nahcivan’ı yönettiği 1991-1993 
yılları arasında, Aras Nehri üzerinden 
Dilucu ile Siverek’i bağlayan  “Has-
ret Köprüsü” veya  “Umut Köprüsü” 
olarak bilinen köprünün açılışı 
yapılmış ve böylelikle senelerce 
bir-birine hasret kalmış iki kardeş 
halkın yeni umutları yeşermeye 
başlamıştır. Bu köprü Türkiye ve 
Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında 
resmi sınır kapısı ilan edildi. Haydar 
Aliyev’in Nahcivan’da görevde bulun-
duğu yıllarda Azerbaycan Cumhuri-
yeti'nin ulusal istiklal sembolü olan 
üç renkli devlet bayrağının yeniden 
başımızın üzerinde dalgalandırılarak 
Nahcivan Özerk Cumhuriyeti devlet 
bayrağı olarak kabul edilmesine 
ilişkin karar alındı. Nahcivan Özerk 
Cumhuriyeti Yüksek Meclisi üç renkli 
bayrağın Azerbaycan'ın resmi devlet 
sembolü olarak tanınmasını SSCB 
yönetiminden talep etmiştir. 

1993 yılında ülkede kriz sinyalleri ve-
rilmeye başlanmıştı. İç savaşın 
eşiğine gelinmesi ve bağımsızlığın 
tehlikeye düşmesi sebebiyle halk 
Haydar Aliyev’in başa geçmesini iste-
mekteydi. Nahcivan Meclis Başkanı 
görevini Haziran 1993 yılına kadar 
sürdüren Haydar Aliyev 15 Haziran 
1993'ten itibaren Azerbaycan Milli 
Meclis Başkanlığı görevinde bulun-
muş, aynı yılın 3 Ekiminde ise halk 
tarafından Azerbaycan Cumhur-
başkanlığına seçildi.
 
11 Ekim 1998 tarihinde gerçekleşti-
rilen genel seçimlerde de sonuç 
değişmedi ve Haydar Aliyev, oyların 
%76’sını alarak bir kez daha Azerbay-
can Cumhurbaşkanı seçildi. Haydar 
Aliyev döneminde Azerbaycan’da 
Kiril alfabesi yürürlükteydi. Atatürk’ün 
Latin alfabesine verdiği önemi her 
zaman gündeme getiren Haydar 
Aliyev, 2001 yılında Kiril alfabesi-
nin kaldırılmasına öncülük ederek 
Latin alfabesinin kabulünü sağladı. 
Atatürk’ün ülkesinde gereği gibi 
tanınması ve bilinmesi maksadıyla 
2001 yılının Mart ayında Bakü’de 
Atatürk Merkezi Haydar Aliyev’in 
imzaladığı kararname sonucu kurul-
muştur. 
Haydar Aliyev tedavi için gittiği 

ABD’de 12 Aralık 2003 tarihinde vefat 
etti.

Halkın ısrarla Haydar Aliyev’i ülkenin 
sosyal, kültürel, ekonomik ve içine 
girdiği en zor durumlarda bile iktidar-
da istemesi onun Azerbaycan halkı 
tarafından ne kadar çok sevildiğinin 
ve asıl lider olduğunun göstergesidir.
Azerbaycan’ın bugünkü konuma 
gelmesinde etkin rol oynayan Haydar 
Aliyev, halklarımızın hafızasına Türki-
ye-Azerbaycan kardeşliğinin pekişti-
rilmesinde attığı adımlarla kazınmıştır.
Azerbaycan, 1991 yılında bağımsı-
zlığını kazandıktan sonra 9 Kasım 
1991’de onu tanıyan ilk ülke Türkiye 
oldu. 14 Ocak 1992’de Azerbaycan 
ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 
kuruldu. 

Haydar Aliyev cumhurbaşkanı 
olarak Türkiye’ye ilk resmi ziyare-
tini 1994 yılının 8-11 Şubatında 
gerçekleştirmiştir. Haydar Aliyev’in 
en önemli adımlarından biri, Tür-
kiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve 
bütünlüğünün günümüze taşınmış 
olmasıdır. Bugün, dikkat edilecek 
olursa geçmişte atılan adımlar bütün 
hızı ve bağları ile iki ülke arasında 
sürmektedir. Bu bağlamda Azerbay-
can Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev’in eşsiz katkıları da iki ülke 
arasındaki ilişkileri yeni doruklara 
çıkarmayı hedeflemektedir. 

Azerbaycan dış politikasının en 
önemli unsurlarından biri olan doğal 
kaynakların işletilmesi ve bunların 
dünya pazarlarına çıkarılması Hay-
dar Aliyev döneminde en önemli 
konularından biri olmuştur. Azer-
baycan’ın doğal kaynaklarının ülke 
çıkarları doğrultusunda kullanılması 
amacıyla Haydar Aliyev, 1994 yılında 
imzalanan “Asrın Antlaşması’yla Hazar 
enerji kaynaklarını tüm dünyaya 
tanıtarak Batılı devletlerin ilgisini 
ülkeye çekmeyi başarmıştır. Haydar 
Aliyev’in Azerbaycan’ın doğal kaynak-
larının dünyaya sunulması için kardeş 
Türkiye’yi kilit öneme sahip ülke 
addederek, politikaları bu doğrultuda 
geliştirmesi Azerbaycan ve Türkiye 
arasındaki ilişkilerin herhangi iki dev-
let arasındaki ilişkilerden çok daha 
farklı ve dünyada benzeri olmayan 

ilişkiler konumunda olduğunun 
göstergesidir. Söylenenlerin somut 
göstergesi olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Ana Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Er-
zurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Ekim 
ayında açılışı yapılmış Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı gibi jeopolitik önem 
taşıyan projelerin gerçekleştirilme-
si Haydar Aliyev’in eşsiz öngörüsü 
sonucu mümkün olmuştur. Bugün 
Azerbaycan'ın yine Türkiye üzerinden 
yürüttüğü başka bir önemli proje 
olan Trans Anadolu Doğalgaz Hat-
tının (TANAP) inşaatı tüm hızıyla ve 
kesintisiz sürmektedir. 

Ulu Önderin “Biz bir millet, iki devle-
tiz” sözleri hem Türkiye’de hem Azer-
baycan’da iki ülke arasındaki ilişkilerin 
tarihçesini, bugününü ve gelişme 
doğrultularını net bir biçimde ifade 
etmiştir. Azerbaycan’ın Umummilli 
Lideri Haydar Aliyev’e 1997 yılında 
Türkiye’nin Devlet Nişanı, 1999 yılında 
Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün 
verilmesi, Türkiye’nin farklı basın 
kuruluşlarınca defalarca Yılın Adamı 
olarak seçilmesi, Türkiye’de birçok 
üniversitenin Fahri Doktoru unvanını 
alması Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 
gelişmesine yönelik hizmetlerinin so-
nucudur. Haydar Aliyev döneminde 

Türkiye Azerbaycan ilişkileri başta 
siyaset ve ekonomi olmak üzere, 
hemen hemen tüm sosyal alanlarda 
büyük gelişme göstermiştir. Zamanla 
iki ülke arasındaki yakınlık, yapılan 
çalışmalarla stratejik ortaklık düze-
yine ulaşmıştır. Temeli Ümummilli 
Lider Haydar Aliyev tarafından atılan 
bu politikalar günümüzde Azerbay-
can Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev tarafından büyük başarıyla 
sürdürülmektedir. Çağdaş Azerbay-
can devletinin kurucusu- Ulu önder 
Haydar Aliyev'in Azerbaycan-Türkiye 
kardeşliğinin gelişmesi için belirlemiş 
olduğu temel stratejik rotalar bugün 
olduğu gibi yarın da bizlere yol gös-
termeye devam edecek.  

En büyük mirası, tam bağımsız 
bir Azerbaycan Devleti olan, 
Azerbaycan Halkının Umummilli 
Lideri Haydar Aliyev’i aramızdan 
ayrılışının 14. yıl dönümünde 
rahmetle anıyoruz.

Azarbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu
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Ayla filmi hakkında bir şeyler yazmak 
binlerce ayrı duygu ve düşünceyle 
karşılaşmak anlamına geldi, benim için. 
Savaş ve sevgi, savaş ve dostluk, 
savaş ve emperyalizm, savaş ve 
arayış ve daha onlarca savaş 
olgusunun yanına ekleye-
bileceğimiz duygu ve 
düşünce… 
Belleğimiz bugüne kadar 
batı sineması ve batılı 
senaristlerin hayal düny-
aları tarafından doldurul-
du. Hep onların hikâyeleri, 
onların hayata bakışları, 
onların ev mimarileri, on-
ların savaşları, onların aşklarıyla 
beslendik. Doksanlı yılların orta-
larında gösterime giren Eşkıya filmi ilk 
defa bizim hikâyelerimizden beslenen 
bir film olarak bizi heyecanlandırmıştı. 

Eşkıya’yı izleyince sinemamız kendine 
özgü, yerli, bu toprakların hikâye-

lerinden oluşan bir dil 
oluşturabilir mi acaba 

diye düşünmüştüm. 
Eşkıya teknik olarak 

batılı olsa da 
anlatılan hikâye 
ve izleyiciye ak-
tarılan ruh yer-
liydi. Eşkıya’nın 
hikâyesi bu 
topraklara ait 

masallardan ve 
efsanelerden der-

lenmişti. Biz biliyor-
duk ki bizim sinema 

sanatıyla dünyaya 
anlatacak hikâyele-

rimiz, bu sanatla aktaracağımız insani 
duygularımız çoktu. Her şeyden önce 

Bir Merhamet Hikayesi:
AYLA

FARELER 
VE 
İNSANLAR
Fareler ve İnsanlar, küçük bir arazi 
satın alma hayaliyle Kaliforniya’ya 
giden iki arkadaşın karın tokluğu-
na verdikleri yaşam mücadelesi 
anlatılıyor.
Kahramanlarımız Lennie Small ve 
George Milton, gerçek dostluğun 
nasıl olduğu gösteriliyor bizlere. 
Lennie iri yapılı, oldukça da kuvvetli 
olmasına rağmen zekâsı küçük bir 
çocuğunki kadardır. Gücünü kontrol 
edemediği için başına çeşitli belalar 
açar. George ise tam tersine ufak 
tefek ancak bir o kadar da akıllı ve 
kurnazdır. Lennie’nin başlarına açtığı 
belalardan kurtulmanın yolunu bir 
şekilde bulur ve yaşanan tüm sorun-
lara rağmen arkadaşını hiçbir zaman 
bırakmayıp ona anne şefkati ile 
yaklaşır. Onları yaşama bağlayan en 
önemli şeyi, sahip olmak istedikleri 
araziyi, evlerini bıkmadan defalar-
ca arkadaşına anlatır. Bu arazinin 
sadece kendilerine ait olduğunu ve 
istedikleri her şeyi yapabilecekleri-
ni söyler. Eğlenmek için kimseden 
izin almayacakları bir hayatlarının 
olduğu düşüncesi bile onları mutlu 

eder. Bu hayalin içinde Lennie’yi 
en çok heyecanlandıran şey ise 
o arazide tavşan besleyecek 
olmasıdır. Çünkü onun yumuşak 
ve tüylü şeylere karşı zaafı bu-
lunmaktadır. Tüylü ve yumuşak 
gördüğü her şeyi kediyi, köpeği, 
tavşanı hatta bazen ufak bir 
kumaş parçasını bile saatlerce 
okşar. Öyle ki, okşamak için yaka-
ladığı fareler öldüğünde bile onları 
günlerce cebinde saklar.  
George ve Lennie düşlerindeki 
araziyi satın alabilmek için çeşitli 
çiftliklerde çalışmaya başlarlar. Son 
durakları ise Salinas Vadisi olur. 
Burada pek çok arkadaş edindikleri 
gibi kendilerinden hoşlanmayan 
insanlarla da karşılaşırlar. Patronun 
oğlu ve karısı onları çiftlikten gön-
dermek için ellerinden geleni yapar. 
Lennie ve George ise bir an önce 
arazi satın alabilecek kadar para 
biriktirip oradan ayrılmak isterler. 
Ancak Lennie yine kendini kontrol 
edemediği bir gün patronun karısını 
öldürür ve kaçıp saklanır. Onu 
bulmak için tüm işçil-

er silahlarla aramaya 
çıkarlar. George hepsinden önce 
davranarak arkadaşını bulur ve ha-
yalini kurdukları araziyi ve tavşanları 
anlatmaya başlar. Bu sırada bir el 
silah sesi duyulur.
Steinbeck Fareler ve İnsanlar isimli 
romanında iki arkadaşın dostluğunu 
anlatırken bir yandan da içinde 
yaşadığı toplumun gerçeklerini, işçi 
sınıfının gündelik ilişkilerini, yaşam 
koşullarını, döneminin ve toplumu-
muzun en temel sorunlarını gözler 
önüne sermektedir.

KİTABIN KÜNYESİ

ADI: Fareler ve İnsanlar
YAZARI: John Steinbeck
YAYINEVİ: Sel Yayıncılık

SAYFA SAYISI: 126
İLK BASIM YILI: 1937

JOHN STEİNBECK 
KİMDİR?

John Steinbeck 1902 yılında Califor-
nia’nın Salinas kentinde doğdu. Çocukluk 
ve ilk gençlik yılları boyunca okul dışındaki 

zamanını Salinas Vadisi’ndeki çiftliklerde çalışarak 
geçirdi. Erken yaşlarda yazar olmaya karar veren 

Steinbeck, 1919’da girdiği Stanford Üniversitesi’nde 
yalnızca yazarlığına katkısı olacağını düşündüğü derslere 
katıldı. Üniversiteyi bıraktıktan sonra New York’a gider-
ek gazetecilik yapmayı denedi ancak yazılarının büyük 

kısmını yayımlatmayı başaramayarak California’ya döndü. 
İlk romanı Altın Kupa fazla ilgi görmedi. Yazarlık yeteneği 
1938 yılında Yukarı Mahalle’nin yayımlanmasının ardın-

dan dikkat çekti. Bu eserini Bitmeyen Kavga, Fareler 
ve İnsanlar ve Pulitzer Ödülü kazanan Gazap 
Üzümleri takip etti. Edebiyata katkılarından 

dolayı 1962 yılında Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü kazanan Steinbeck 

1968 yılında öldü.

Hazırlayan: Havva KOTAN
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köklü bir tarihimiz ve bu tarihin besle-
diği binlerce özgün hikâye ve olaylar 
dizisi mevcut kaynaklarımızda. Anado-
lu ve çevresiyse bu anlamda yüzlerce 
ayrı kültürün birleşip bir arada yaşadığı 
münbit bir coğrafya olarak karşımızda 
durmaktadır. 
Ayla filmini dönemin zor şartlarında 
ortaya konan, kalbimizi ısıtan insani bir 
hikâye olarak izlemek gerekir. Hikâyenin 
sıcaklığına Fahir Atakoğlu’nun muhteşem 
müziği ayrı bir ruh katıyor. Haliyle filmin 
her karesinde izleyiciye hangi duygunun 
verilmesi gerekiyorsa o duygu, görsell-
iğin yanında enfes bir müzik ile birlikte 
aktarılıyor. Sinemamızın güçlü oyuncu-
larından Çetin Tekindor, Altan Erkekli, 
İsmail Hacıoğlu, Ali Atay gibi isimler 
bu sahnelere oyunculukları ile ayrı bir 
anlam katıyor. Yaşadığımız coğrafyadaki 
savaşlar izleyicinin zihninde binlerce ayrı 

savaş hikâyesini bu film ile bir kez daha 
canlandırıyor. 
Savaşın ortasında ölmek üzereyken 
bulunan bir çocuk ile bir Türk askerinin 
hikâyesini anlatan film, merhamet adlı 
çınarın gölgesinde büyüyen bir toplum 
için zaten olması gereken, doğal bir 
davranış olarak algılanıyor. Ayla’nın 
bu hikâyesi görüntü, ses, müzik, oyu-
nculuk ile görsel ve işitsel bir sanata/
şölene dönüştürülüyor, usta ellerde. 
Süleyman Astsubay’ın Ayla ile gönülden 
kurduğu bağ bu toplumun vicdanının bir 
yansıması olarak izleyici ile buluşuyor. 
Kısaca söylemek gerekirse Ayla filminde-
ki gerek “Er Ryan’ı Kurtarmak”ı aratmayan 
savaş sahneleri, gerek müziği, gerekse 
oyunculuklardaki başarı sinemamızın 
geldiği noktayı görmek açısından büyük 
önem arz ediyor.
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Yağmurda Müzik 
Keyfi Veren Şemsiye

Dong Min Park’ın 
tasarlamış olduğu 
Rain Drumbrella, 
yağmurlu günlerde 
sıkılanları neşelendi-
riyor ve yağmurlu 
havanın kasvetini 
hoş bir eğlenceye 
dönüştürüyor.

Görünmezliğe doğru 
bir adım daha
İngiliz bilim 
adamları, ilk 
kez, bir nesneyi 
tam olarak 
görünmez hale 
getirdi. Görün-
mezlik çalışma-
larının askeri 
cephesinde 
ise kızılötesi 
kalkanlar test 
ediliyor. Bir çeşit 
illüzyon olarak 
görülen görün-
mezliği gerçek 
yapmak için 
bilim adamları 
deney-
lerini aralıksız 
sürdürüyor. 
Bu deneylerde 
artık bilimkurgunun sınırlarına yaklaşılıyor. Görünmez-
lik çalışmalarında, mikrodalgaların, nesnenin etrafından 
dolaştırılması yoluyla yapılan deneylerde bir merhale daha 

kat edildi. İngiliz araştırmacılar silindir şeklindeki bir nesneyi 
tam görünmez yaptı.
Duke Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 7,5 santi-
metre çapında ve bir santimetre kalınlığındaki silindi-
rin çevresinde, görülmesini engellemeye yetecek ışık 
bükülmesi gerçekleştirdi. Ancak yine de, bu durum, tam 
görünmezlik sağlamıyor. Işık arkadan görülebildiği için, 
nesne de sadece bir açıdan bakıldığında görünmez ola-
biliyor. Görünmezlik çalışmalarının askeri cephesinde ise, 
bilim adamları, tank gibi araçların da aralarında bulunduğu 
daha büyük ölçekli eşyaların çevrenin parçasıymışçasına 
algılanmasını sağlayan kızılötesi kalkanlar test ediyor. 

Karanlıkta Yol 
Gösteren Halı

Üzerinde yürürken ışık saçan Footlume isimli halılar, ev 
dekorasyonunun yeni yıldızları olabilir. Londra'daki South 
Bank Üniversitesi'nden iki öğrencinin ödevleri için geliştir-
dikleri Footlume isimli halı, hiç beklenmeyen bir ilgi göre-
rek bir anda teknoloji dünyasının yıldızları arasına girdi. 
Leona Dean ve Zoe Robson isimli öğrenciler, şarj edilebilir 
pil ile destekledikleri halının karanlıkta yol bulmayı kolay-
laştıracağını savunuyorlar.

Footlume içerisine yerleştirilen özel ışıklar, üzerlerine 
basıldığında yanmaya başlıyor ve kullanıcısına yol gösteri-
yor. Son derece yumuşak bir ışık saçan halı, gerek duyduğu 
enerjiyi şarj edilebilir özel pillerinden alıyor. Henüz proto-
tip aşamasında bulunan Footlume, dekorasyon uzmanları 
tarafından yakın geleceğin teknolojik evleri için önemli bir 
buluş olarak gösteriliyor. Zaten halının geçtiğimiz günlerde 
yapılan Londra Ev Fuarı'nda gördüğü ilgi de her şeyi açıkça 
ortaya koyuyor. 

YENİ
TASARIMLAR

    Teknoloji döneminde gün geçmiyor ki… Devir teknoloji 
devri diye boşuna söylemiyorlar her gün onlarca yeni 
projeler ve yeni ürünler piyasaya sürülüyor. 
Bu sayımızda Şöyle bir göz atalım yeniliklere…

Geleceğin Dünyasında 
Muhtemelen Olacaklar...
    Teknoloji geliştikçe insanoğlu da sürekli yeni fikirler 
geliştirmektedir. İşte gelecekte muhtemel olması düşünülen dünya... 

-Giderek yaşanmayacak bir hale getirdiğimiz bu dünya-
da yaşanacak yerler kazanmak için, bilim adamları son 
bir çare daha düşündü. Yüzen şehirler...

-Geleceğin 
otobüsü

-Elektrik ve 
hidrojen-
le çalışan 
bir motora 
sahip olan 
araçlar... 
Yüzebiliyor, 
uçabiliyor...

-Gelecekte gaze-
teleri daha farklı bir 
şekilde okuyabi-
leceğiz...   

-Bu bilim-kurgu filmi değil. Mimar 
ve mühendisler, "geleceğin akıllı 
şehirlerini" geliştiriyor. Geleceğin 
şehrinde farklı tasarımlar yer alacak.

-Böyle teknolojik gelişmel-
eri heyecanla takip edeceğiz... 
Zamanı geldiğinde insanoğlu 
bunlarla iç içe yaşayacak... Hatta 
yaşamaya başladık bile...



Sokağın Sesi Sokağın Sesi
13

6
13

7
A

ra
lık

 2
0

17
A

ralık 2
0

17

ÖNDER UYGUN
40 yaşında

Bu yıl millet olarak olumlu anlamda 
yapamadıklarımızı 2018’de başarmayı, ülke 
olarak birlik beraberlik barış ve huzur 

içerisinde bir yıl geçirmeyi temenni 
ederim. Her şeye rağmen bize dini-
mizden emir, atalarımızdan dua var. 
İlk emire muhatap olarak okuyacağız 

çalışacağız durmayacağız; üretecek ve 
yetiştireceğiz.

SOKAĞIN SESİ

AHMET BURAK 
26 Yaşında 

Kendi işinde çalışan bir esnaf olarak 2017 
yılı bizim için hayli sıkıntılı geçti. Ekono-
mide ve piyasalarda da sıkıntılı bir süreç 

geçirdik, bu durum hayatımızdaki plan-
larımızda aksamaya  hayallerin ertelen-
mesine sebep oldu. Bu durumun 2018’de 

devam etmemesini umuyoruz. Ekonomik 
sıkıntının sadece bana has bir durum old-

uğunu da sanmıyorum. Bu bağlam-
da hayallerin ve emeklerin karşılık 

bulduğu bir yeni yıl diliyorum.

Fatma Zeybek 
32 Yaşında

2017 iyi bir yıldı diyebilirim. 2018 de in-
şallah güzel geçer sağlıklı mutlu bir yıl 

geçirmeyi dilerim. Tabi ki her insan 
gibi ben de yeni yılı başarılı bol ka-
zançlı ve ailemle huzurlu geçirmek 

isterim. Herkese dileklerin ve 
umutların gerçekleştiği bir 

yeni yıl dilerim.

Firdevs Gündoğdu
60 Yaşında

Evladım biz artık zamanın nasıl geçtiğini 
bilmiyoruz, sen 2017 diyorsun ben 60 yıl 

nasıl geçti bilmiyorum. Ama önemli olan 
zamanın nasıl geçtiği değil zamanını 

nasıl geçirdiğindir. Önemli olan 
her şeyin farkında olarak bilinçli bir 

hayatı iyi ve güzel şeyler yaparak yaşa-
maktır. Allah sağlık afiyet versin devlet 

ve milletimize…

İLKER ZEYBEK
37 yaşında 

2017’de umduğunu bulamayan-
lar kervanında ben de varım 

sanırım... Elektronik kablo 
Gruplama ve otomotiv işi yapıyo-
rum, yani kablo bizim işimiz. :) 

2018’den umutluyum yerli ve milli 
projeleri destekliyorum istikrarlı bir 

Türkiye’de bereketli bir yıl 
diliyorum.

GÜLŞAH UYGUN
34 yaşında 

2017 yılını iyi kötü bitirdik, 2018’i 
de sağlıklı, sıhhatli, başarılı, 
bereketli, huzurlu ve güvenli 
geçirmeyi dilerim. 2018’in ülkemize 
ve milletimize hayırlar getirmesi-

ni, tüm sorunlarımızın çözüldüğü 
bir yıl olmasını dilerim. Bu yıl ev aldım, 

araba almak da 2018 de nasip olur 
inşallah.

Her yılın başlangıcıyla gelen yeni umutlar renklendirir hayatımızı. Kimisi 
yeni bir yuva kimisi sadece huzur kimisi de mutluluk bekler yeni yıldan. 

Çekmeköy2023 2017’nin son demlerini yaşayan sokağa sordu; 

“2017 sizin için nasıl geçti? Yeni yıldan beklentileriniz neler?”

ÇİĞDEM ALTUNKAYA
40 Yaşında

Bitirmek üzere olduğumuz 2017 benim 
için güzel bir yıldı. Bu yılın en güzel olayı 

kızımın üniversite kazanmış olması. Yeni 
yıldan da herkes gibi sağlık ve mutluluk 

diliyorum. Çocuklarımın okulların-
da başarılı olmasını diliyorum. 

Vatanımızın birlik ve beraberliğinin 
bozulmamasını temenni ediyorum. 

TAHİR SEKME 
30 yaşında 

2017 yılı genel olarak sıkıntılı ve 
stresli geçen bir yıldı, ülke olarak 
yaşadığımız sıkıntılar vatandaş ve 

birey olarak bizleri derinden et-
kilemiştir. Ekonomi ve terör olayları 
yüzünden yaşadığımız üzüntülere 

2017 ile birlikte veda ederiz 
diye umuyorum.  

Rukiye Sekme
28 yaşında

Evcimen bir insanım benim için 
ailem ve çocuğum çok önemlidir, 

onların her şeyi ile yakından 
ilgilenirim. Kısacası benim bütün 
hayatım ailemdir. 2017 yılı benim 

için nasıl geçtiyse, 2018 de yine 
aynı hassasiyetle geçecek. Yani 

ailemin mutluluğu ve başarısı 
için elimden geleni yap-

acağım.
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Cumhuriyet döneminde de su 
konusu İstanbul’un en önem-
li meselelerinden birisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 1930 yılın-
da Belediye’nin yaptığı kontroller 
sırasında su ticaretiyle uğraşan 
şirket ya da şahısların işlerini hak-
kıyla yapmadıkları tespit edilmişti. 
Bunun üzerine şişe boyutlarından 
tutun da etiketlerine varıncaya ka-
dar kontrol edilmesi kararlaştırıldı.

Bu kontroller daha sonraki yıllarda 
da devam etti. Bu arada 1931 
yılında Çekmeköy bölgesinin 
önemli memba sularından biri 
olan Taşdelen suyunun Kadıköy’e 
isale edilmesi meselesi gün-
deme geldi. Bu amaçla Taşdel-
en suyunun ıslah ve tezyidi için 
Belediye ile Evkaf müştereken 
suyun kaynağında incelemelerde 
bulundular. Normalde Taşdelen 
membaından günlük 40 ton su 
alınmakta iken bu tarihlerde mik-
tar 65 damacanaya yani yaklaşık 4 
tona düşmüştü. Bu suretle suyun 
ancak onda biri alınabilmekteydi. 
Evkaf’ın aldığı tedbirler sayesinde 
bu miktar, 20 tona çıkarıldı. 

Membaa yakın olan sular topla-
narak emaye borularla isale edildi. 
O zamana kadar su membadan 
maşrapalarla alınmakta ve suc-
ular ellerini suya sokmakta idiler. 
Bundan sonra, damacanalara 
doğrudan doğruya borulardan su 
konulması kararlaştırıldı. Evkaf da 
damacana başından 5 kuruş bedel 

alıyordu ki bu da Evkaf’a senede 
1.200 lira gelir demekti. 

Yapılan incelemeler sonucunda 
suyun Kadıköy’e Kayışdağı yoluyla 
200-250 bin liraya isale olunabi-
leceği anlaşıldı. Daha önceden 
Evkaf Nazırı Hayri Bey zamanında 
bu konu ile ilgili yapılan çalışma-
lardan da istifade edildi. Bundan 
sonra da konuyla ilgili çalışmalara 
devam edildi. 

9 Mayıs 1932’de yapılan İstan-
bul şehir meclisi toplantısında 
birçok konu görüşüldü. Bunlardan 
biri de Taşdelen suyunun sahile 
ulaştırılmasıyla ilgiliydi. Taşdelen 
suyunun sahile isalesi için 400 
bin lira tahsisat talebi hakkındaki 
makam teklifi Bütçe Encümeni’ne 
gönderildi. 

Belediyenin bu tarihlerde su 
meselesine büyük önem verdiği 
anlaşılıyor. Çekmeköy bölge-
si kaynak sularının bu defa da 
Kadıköy’den sonra Üsküdar’a 
isale edilmesi konusu gündeme 
geliyor. 

Nitekim Belediye, İstanbul suları 
ile ilgili araştırma ve incelemel-
er yaptırmak üzere bir su uz-
manı olan M. Felner 1933 yılında 
Viyana’dan İstanbul’a getirildi. 
Felner, 29 Mayıs 1933’te bentleri 
ve adaları gezerek buralardaki su 
kaynaklarıyla ilgili incelemelerde 
bulundu. Ardından Alemdağ’ına 

giderek Taşdelen suyu mem-
balarına giderek araştırmalar yaptı. 

Bu inceleme ve araştırmalar 
sonrasında Felner, Alemdağ ve 
Taşdelen Suları ile ilgili görüşlerini 
şöyle ifade etmişti: 
Taşdelen membalarına bugün 
gittim. Alemdağ’ında bulunan bu 
su dünyanın emsalsiz sularından 
biridir. Suyun kimyevî surette 
tahlilini istedim. Henüz raporu 
almadım. Tahlil neticesinde suda 
radyo aktivite bulunup bulun-
madığı anlaşılacaktır. Bu suretle 
suyun Üsküdar’a getirilip 
getirilmeyeceğini öğrenmek 
kabil olacaktır. Çünkü suda radyo 
aktivite varsa borularla nakledildiği 
takdirde evsafını kaybeder. Eğer 
radyo aktivite yoksa borularla 
Üsküdar’a indirmek kabil olur. 
Bunun için de membada bazı 
tesisat yapmak lâzım gelir. Alem-
dağı suyunun yüzde ellisi kaybol-
maktadır. 

1934 yılına gelindiğinde Çekme-
köy sularının Üsküdar’a getirilmesi 
konusunda bir mesafe alınamadığı 
ve inceleme çalışmalarının devam 
ettiği görülüyor. Çünkü 25 Ey-
lül 1934 tarihinde Evkaf Umum 
Müdürü Rüştü Bey ve İstanbul 
Evkaf Müdürü Niyazi Bey bu 
amaçla Taşdelen’e gitmiştir. 
Yine aynı yılın aralık ayında bir 
süredir hem Alemdağı’nda hem 
de Üsküdar’da incelemeler yapan 
heyetin çalışmalarını tamamladığı 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE
CEKMEKOY SULARI

da gazete haberlerinden anlaşıl-
maktadır. 

1930’lu yıllarda bölge kaynak su-
ları sadece Üsküdar ve Kadıköy’e 
taşınması ile gündeme gelmemiş-
ti. 1933 yılında Taşdelen sularının 

Irak’a gönderilmesi hususu dile 
getirilmiş ve kamuoyunun da 
dikkatini çekmişti. Bu maksatla 
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi 
Tahir Lütfi Bey Belediye’ye müra-
caat ederek Taşdelen suyunun 
Irak’a sevkinin mümkün olup 

olmadığını sormuş ve bu husus-
ta incelemeler yapılmasını talep 
etmişti. İmkân görüldüğü takdirde 
Bağdat’a Taşdelen suyu gönderi-
lecek ve bu suretle Bağdat sarayı 
ve Irak zenginleri sudan istifade 
edebilecektir.    

SU SATISLARIYLA ILGILI SIKINTILAR
Daha önce de kısaca bahsedildiği 
gibi su satışı sırasında zaman 
zaman sıkıntılar da ortaya çıktı. 
Özellikle kısa yoldan fazla para 
kazanmak isteyen bazı şahıslar 
normal terkos sularını kaynak 
suyu diye satarak halkı kandırıyor-
lardı. Mesela bunlardan birisi 19 
Eylül 1936 tarihinde yakalanan ve 
bu yolla ciddi bir servet elde etmiş 
olduğu görülen Apostol isminde 
bir Rum’du. Aslında bu durum 
komşularının şikâyetiyle ortaya 
çıkmıştı. Apostol, Beyoğlu’nda 
büyük bir apartmanda oturuyor ve 
lüks bir hayat yaşıyordu. Şikâyet 
üzerine yapılan incelemede bu 
adamın Gümüşsuyu’nda Gazhane 
karşısında bir ahır kiralayarak 
burada mükemmel bir surette 
terkos tesisatı vücuda getirdiği; 
aynı zamanda birçok memba 
suları etiketlerini de taklit ederek 
terkostan doldurduğu dama-
canalara bu etiketleri yapıştırdığı 
ve bunları piyasaya halis memba 
suyu diye sevk etmekte bulun-

duğu anlaşılmıştı. Durum ortaya 
çıkınca zabıta memurları Apos-
tol’u kontrol altına alarak adliyeye 
sevketti. 

Terkos sularının memba suyu 
adı altında satılarak halkın al-
datılmakta olduğunu göz önüne 
alan Evkaf idaresi ciddî tedbirler 
almağa başladı ve kendine ait bu-
lunan Taşdelen ve Defneli memba 
sularının halis bir surette satılması 
için şubeler açtı. 

Öncelikli olarak şehrin üç muhtelif 
noktasında açılan bu şubelerden 
biri İş Bankası İstanbul Merkezi’nin 
yanında, eski Hamidiye Türbesi’nin 
olduğu yerde; ikincisi Beyazıd’da 
ve diğeri de Teşvikiye’de idi. 
Memba suları bu üç şubede Evkaf 
memurlarının nezaret ve mura-
kabesi altında satılıyordu. Yalnız; 
Hamidiye Türbesi’nin olduğu 
yerde bu sular damacana ve 
şişelerle satıldığı gibi bardakla da 
verilmekte; öteki şubelerde sade 

kapalı olarak satılmaktaydı. Daha 
sonra bu şubelerin artırılması da 
düşünüldü. 

Evkaf idaresinin açtığı şubelerde-
ki sular membalarda damacana 
ve şişelere Belediye ve Evkaf 
memurlarının nezareti altında 
dolduruluyordu. Yine üzerleri-
ne de hem Belediye, hem Evkaf 
namına olmak üzere çifte kurşun 
vurulmakta ve bu suretle şehre 
emin bir surette indirilmekte ve 
gene resmî memurların nezareti 
altında emin bir surette satılmakta 
idi. 

Bundan başka Evkaf Müdürlüğü 
bazı camilerdeki muvakkitha-
neleri dükkân haline getirmek 
suretiyle bunlardan faydalanmayı 
da düşündü. İlk iş olarak buralar-
da halka ucuz fiyatla Defneli ve 
Taşdelen suları satılması karar-
laştırıldı.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Fırında
Sıcak
Helva

Hazırlanışı

Helvaları küp küp doğrayarak derin bir kaba alın. Ardından sütü 
ekleyerek helvaları çatal yardımıyla ezerek süt ile karışmasını 
sağlayın. İyice karıştıktan sonra oda sıcaklığında tereyağını, limon 
suyunu, limon ve portakal kabuğu rendemizi ve tarçınımızı ilave 
edin. İyice karıştırarak fırın kabına ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 
derece fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 6-8 dakika 
pişirin. Afiyet olsun.

       Malzemeleri

•	 500 gr. sade helva
•	 1 su bardağı süt
•	 1 çay bardağı limon suyu
•	 1 çorba kaşığı tereyağı
•	 Bir tutam limon kabuğu rendesi
•	 Bir tutam portakal kabuğu rendesi
•	 Tarçın

Malzemeler 

2 su bardağı pirinç
2 soğan
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Yenibahar
Tarçın

1 kg temizlenmiş hamsi

Karnabahar çiçeklerini bir kaba alın. Toz köri, sarımsak tozu, kimyon, toz 
kırmızıbiber, tuz ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsis-
ine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-22 dakika pişirin. Kenara alıp 
ılınmaya bırakın. Ilınan karnabaharı mutfak robotundan geçirin. 
Kırmızı soğan, zeytinyağı ve ezdiğiniz sarımsağı geniş bir tencereye alıp 5 
dakika soteleyin. Lahana yaprağı, havuç, sebze suyu, Hindistan cevizi sütü 
ve karabiberi ekleyip karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika daha 
pişirin. Ocaktan alın. Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın. Kırmızı toz biberi 
ekleyip karıştırın. Servis yapmadan önce üzerine biberli yağı gezdirip değir-
men karabiber serpin ve taze fesleğen yaprakları ile süsleyerek sıcak servis 
yapın. Afiyet olsun.

Malzemeler
5-6 karnabahar çiçeği
3 yemek kaşığı köri
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
Yarım tatlı kaşığı kimyon
Yarım tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
Tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
¾ su bardağı ince doğranmış kırmızı 
soğan
1 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı zeytinyağı
8 küçük doğranmış lahana yaprağı
2 su bardağı ince doğranmış havuç
4 su bardağı sebze suyu
1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yarım tatlı kaşığı karabiber 

SÜSLEMEK İÇİN
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı değirmen karabiber
Taze fesleğen

Hazırlanışı

Hamsili Pilav

Karnıhabar
Çorbası

Hazırlanışı
Pirinci bir kaba alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip 20 dakika 

bekletin. Yemeklik doğradığınız soğanlar ve dolmalık fıstıkları zeytin-
yağında birkaç dakika soteleyin. Fıstıkların rengi hafif dönmeye başlayınca 

süzdüğünüz pirinci ilave edin. Sürekli karıştırarak pirinçler şeffaflaşıncaya kadar 
kavurun. 3 su bardağı kadar su, kuş üzümü, toz şeker ve tuzu ilave edip orta ateşte 

pişirin. Ocaktan alın. Yenibahar ve tarçını ekleyip karıştırın.
Yağladığınız yuvarlak bir fırın kabının tabanına, kuyruk kısmı içe gelecek şekilde boşluk bırakmadan 

dizin. Fırın kabının kenar kısımlarını da hamsi ile kaplayın. Pilavın tamamını hamsilerin üzerine yayın. Kenarda sarkan hamsileri 
pilavın üzerine doğru kapatın. Kalan boşlukları da kalan hamsiler ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 daki-
ka pişirin. Ters çevirip sıcak servis yapın. Afiyet Olsun.
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1 5 7 3  8    
  4    1 7  
    1 7  6  
 4 3 2  1 7  9 
  8 6 7    1 
   9   6  8 
7 1     3 2  
   1     7 
  6   3   4 

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

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

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

Bir önceki sayının yanıtları:

1. sevecenlik

2. gülümseme

3. hak etmiş, hak kazanmış, layık

4. bağırarak ağlama, inleme

5. çaresiz

6. her şeyi hoş gören, sabırlı

7. Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse

8. vücutta görülen gevşeklik, tembellik

9. yazgı

10. Tanrı’nın her kişiye uygun gördüğü yaşama 
durumu, nasip

11. Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri 

öğrenmeye çalışma

12. Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yu-
murtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyüt-
mek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları 
ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak

13. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa 
gücü, zahmet

14. Allah’a ısmarladık

15. alçak soyluluk, aşağılık

16. insanın doğumu, doğduğu an

17. şaka

18. hayalde canlandırma

19. Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
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