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"YaSam size verilmiS boS bir filmdir.
Her karesini mUkemmel bir biCimde
doldurmaya CalISIn."

Aralık 2018 Sayı:7

SPOR

Gururumuz, Ampute Milli
Futbol Takımımız.

GEZELİM GÖRELİM
Aralık ayında Balat bir
başka güzel oluyor:)

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Müslüm Gürses'in çocukluğuna
hayat veren oyuncu, Şahin Kendirci.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Gençler,
Yılın son ayında birbirinden ilginç konu başlıklarıyla yeniden
karşınızdayız. Yeni bir yıla merhaba demenin arifesinde olduğumuz şu
günler aynı zamanda ara tatile yaklaştığımızın da habercisi…
Teneffüs’ün Aralık sayısında havalarla doğru orantılı davrandık ve
zemheri sözcüğünü güzel kelimeler mekânına misafir ettik. Geçmişten
günümüze Aralık ayında yaşanmış hadiseleri derledik, Müslüm filminin
genç ve başarılı oyuncusu Şahin Kendirci ile sizler için sohbet ettik ve
Balat’ın tarih kokan sokaklarını keşfettik.
İz Bırakanlar köşemizde Malcolm X’in sıradışı hayat hikâyesini mercek
altına aldık, bu ay vizyona giren filmleri araştırıp sizlere öneriler
hazırladık. Bu sayıda kapağımızdan da anlaşılacağı üzere kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Usta isim Ara Güler’i
andık. Bilim sayfamızda ise zaman yolculuğu meselesini enine boyuna tartıştık.
Kıymetli Gençler,
Ödüllü bulmaca ve konuşan fotoğraflar sayfamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize müteşekkiriz. Bu aydan itibaren
bulmaca şifresini ve çektiğiniz fotoğrafları yollamak çok daha kolay. İsterseniz ilgili sayfada yer alan qr kodla
isterseniz www.dergiteneffus.com adresinden bizlere kolayca ulaşabilirsiniz.
Bolca fotoğraflarınızı ve mesajlarınızı heyecanla bekliyoruz. Yeni yılınız şimdiden kutlu
olsun, sevgiyle kalın…

AHMET POYRAZ
Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI
Aralık ayı itibariyle kış mevsimine
giriyoruz. Bu ay ki kelimemiz
ZEMHERİ.

10

12

14

Tarihte, aralık ayında neler yaşanmış,
dünyada hangi önemli olaylar olmuş
bir göz atalım.

Unutulmaz film replikleriyle,
o kare gözünüzde canlanacak,
herkes eğleneceye doyacak:)

Amerika'nın siyah kahramanı
MALCOLM X.

KADİM ŞEHİRLER

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Türk İslam medeniyetinin görkemli
şehri AHLAT'tayız.

Siz de 14 yaşınızı doldurduysanız
Drone Sürücüsü olabilirsiniz.

46

İstanbul'un renkli ve otantik semti
BALAT'tayız.

DANIŞMA KURULU

50

BİLİM

EĞLENCE

Zamanda Yolculuk Mümkün mü?
Yıllardır aranan bu sorunun cevabını
bulabilecek miyiz?

Espri tarzına göre hangi diziyi
izlemelisin? Cevabı öğrenmek için
eğlenceli testimizi çözmen
yeterli:)

52
KARİKATÜR

Mert Dolapçıoğlu ile kahaha dolu
bir mola.

54

28

53

KİTAP TANITIMI

DOSYA KONUMUZ

TENEFFÜS OKUR KÖŞESİ

ÖDÜLLÜ BULMACA

BULMACALAR

Kadrajına dünyaları sığdıran efsane
Ara Güler hakkında
neler öğreneceğiz neler...

Okurlarımızdan gelen fotoğraflar,
ödüllü bulmaca kazananları ve
eğlenceli capsler :)

Hem keyifli vakit geçirmek,
hem de güzel bir ödül kazanmak
için bu sayfayımızı
es geçmeyin.

Resimli ve Kare bulmaca çeşitleri ile
keyifli zaman geçirmenizi
dileriz:)
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FENOMEN

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Dublajcı fenomen Metin Saygın
konuğumuz oldu ve sorularımızı
cevapladı.

İstanbul'un en güzel kareleri,
en güzel kadrajları
sizin makinenizden
çıksın:)

KÜLTÜR SANAT
Onlara bir Aralık Ayında veda ettik.
Kültür dünyamızın ünlü isimlerini bir
kez daha yâd edelim.
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Ampute Milli Futbol takımımız ve
başarılarla dolu yıllarını büyüteç
altına aldık.

TİYATRO PERDESİ

dergiteneffus.com

Genel Yayın Koordinatörü
Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı
Muammer Özenen
Metin Yazarı

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak
Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr

80 Günde Devr-i Alem.
İki perdelik harika bir oyun.

Ekim'de vizyona girecek filmlere bir
göz atalım.

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Fatih Cömert

38

O Ses Çocuklar’ın Şampiyonu ve
Müslüm Filminin Genç Oyuncusu:
ŞAHİN KENDİRCİ.

SİNEMA Bİ'MOLA

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Oğuzhan Aydemir

SPOR

41

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Havva Bozan

ÜNLÜ RÖPORTAJI

40

Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

22
30

Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı

Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

21
Kış aylarında içinizi ısıtacak kitaplara
şöyle bir göz atalım. Hepsi de
birbirinden keyifli:)
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İZ BIRAKANLAR

18

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

GEZELİM GÖRELİM

Enerjik kanepe ile bir çırpıda partile.
Hadi afiyet olsun:)

FİLM REPLİKLERİ

16

42

LEZZET DURAĞI

TARİHTE KASIM

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

Teneffüs dergisi Çekmeköy Belediyesi tarafından
VENNA REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.

dergiteneffus.com
www.dergiteneffus.com

Köşe yazarları ve Konuk Yazarların görüşlerinin sorumlulukları
kendilerine aittir. Teneffüs Dergisi'nde yayınlanan ilanların
sorumlulukları ilan sahiplerine aittir. Teneffüs Dergisi, basın ve yayın
ilkelerine uymayı taahhüt eder.

GÜZEL
KELİMELER
MEKÂNI

arrow-circle-right ÇİZGİ YORUM

Arapça kökenli zemheri kelimesi kara kış anlamına gelir.
Bizim toplumumuzda zemheri ayına girildiğinde kışın en soğuk
günlerinin yaşandığına ve 40 gün hüküm sürdüğüne inanılıyor.

Doğanın beyaz bir örtüyle dans
ettiği bu zamanlar her ne kadar
iliklerimize kadar bizleri üşütse de bu mevsimin ötesindeki
		
bahara dair umudumuz her daim içimizi ısıtmaz mı sahi?

Bilmem şu feleğin bende nesi var,
Her gittiğim yerde yar ister benden.
Sanki benim mor sümbüllü bağım var,
.
Zemheri ayında (canım) gül ister benden
Orta Anadolu Türküsü
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arrow-circle-right KISA KISA...

Hem pratik hem lezzetli bir başka tatla Aralık
ayında yine karşınızdayız. Şefin mutfağında
bu kez enerji dolu ve sağlıklı kanepeler
var. Mutfak önlükleri hazırsa
başlıyoruz :)

ERKEN TEŞHİS CİHAZI
İCAT ETTİ

Kanser hastalığını erken teşhis sayesinde yenen Çekmeköy Belediyesi Yenilik
Akademisi öğrencisi Emirhan Ilık, organlardaki hastalığın düzeyini ölçerek
erken teşhis imkânı sağlayan cihaz geliştirdi.
Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi öğrencisi
Emirhan Ilık, ekibi ile birlikte tıpta çığır açacak önemli
bir cihaz geliştirdi. Kendisi de erken teşhis sayesinde
kanser hastalığını yenen Emirhan Ilık, bilime olan
merakını sağlık alanında yoğunlaştırdı. İnsan bedenine yaklaştırılan cihaz organlardaki hastalığın düzeyini
ölçüyor. İnsan bedeninden yayılan frekansları değerlendiren bu cihaz, vücudun hangi hastalığı taşıdığını
haber veriyor. Oluşturulan veri tabanıyla elde edilen
rakamlar ekrana yansıtılıp, uzman hekim tarafından
değerlendiriliyor. Ekip erken teşhis cihazı ile hastalıkların önlenmesi ya da zararının azaltılmasını
hedefliyor.

Uluslararası alanda 2 birincilik ödülü
Çekmeköy Yenilik Akademisi öğrencilerinin geliştirdiği cihaz, 2016 yılında
Norveç’te düzenlenen bilim festivalinde sağlık alanında ve 2017 yılında
Hollanda’da düzenlenen bilim olimpiyatlarında birinci oldu.

Hazırlanışı

içinde ısıtın. Sarımsakları ekleyip
Zeytinyağını orta ateşte bir tavanın
kları da tavaya alıp sularını salıp
kokusu çıkana kadar soteleyin. Ispana
ada çam fıstıklarını sapsarı bir renk
çekene kadar iyice pişirin. Ayrı bir tav
ları hafif soğuması için kenara alın
alana kadar kavurun. Bu arada ıspanak
peyniri ve yoğurt çeşnisi ekleyin.
ve ılındıktan sonra ıspanağa tuz, labne
eklerin üzerine sürün. Son olarak
Bütün malzemeleri iyice karıştırıp ekm
üzerine nazikçe serpiştirin.
kavrulmuş fıstıklarınızı kanepelerinizin
un :)
Kokusu buraya kadar geldi! Afiyet ols
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Gençlere her zaman destek verdiklerinin altını çizen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu gençlerin böyle geleceğe hazırlanmasında
bizde belediye olarak elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Bu gençlere fırsat
verildiği zaman, imkân verildiği zaman neleri başarabileceğinin göstergesi
aslında.” dedi.

Emirhan Ilık
dergiteneffus.com
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TARİHTE ARALIK arrow-circle-left

İNSÜLİN
İLK KEZ
DENENMEYE
BAŞLADI!

KÖLELİK
YASAKLANDI!

6 Aralık 1922 – KANADA

18 Aralık 1865 – ABD

Şeker hastalarının imdadına
yetişen insülin ilk kez bir
hastanede denenmeye
başlandı.

ABD anayasasına köleliği yasaklayan bir madde eklendi. ABD’nin
siyasi tarihinde önemli bir kara
leke olarak yerini alan kölelik
yüzünden oldukça kanlı
sonuçlanan iç savaşlar
yaşanmıştı.

VINCENT
VAN GOGH
KULAĞINA
ZARAR
VERDİ!

ARNAVUTLUK’ta
CUMHURİYET
İLAN EDİLDİ!

23 Aralık 1888 – HOLLANDA
Resimlerinde sarının her
tonunu görmeye alışık olduğumuz dünyaca ünlü ressam
Vincent Van Gogh geçirdiği
ağır bir depresyon sonucu
kulağına zarar verdi.

24 Aralık 1923 – ARNAVUTLUK
Osmanlı İmparatorluğu’nun bir
parçası olarak yüzyıllarca
varlığını koruyan Arnavutluk’ta
Cumhuriyet ilan edildi.

Bağdat
Paktı
Konseyi
Karaçi’de
toplandı!

FIDEL
CASTRO
KÜBA’YA
ÇIKARTMA
YAPTI!

2 Aralık 1956 - KÜBA

26 Aralık 1959 – PAKİSTAN

Batista diktatörlüğünü yıkmayı
başararak ileride Küba’nın
devlet başkanı olacak olan Fidel
Castro, Granma yatıyla Küba’ya
çıktı ve uzun süre orada bir
grup arkadaşıyla birlikte
savaştı.
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Bağdat Paktı Konseyi
Karaçi’de toplandı. Bu
toplantıda ülkemizi Adnan
Menderes ve Fatin Rüştü
Zorlu temsil ettiler.

dergiteneffus.com

FİLİSTİN
İŞGAL
EDİLDİ!

SSCB
DAĞILDI!
21 Aralık 1991 – RUSYA

9 Aralık 1917 – FİLİSTİN

SSCB sadece 69 yıl varlığını
sürdürerek dağıldı.
Sosyalizmin başarısızlığıyla
son bulan süreç sonrası
ayrılan ülkeler kendi
bağımsızlıklarını
ilan ettiler.

Hâlâ kanayan yaramız
Filistin, sömürgeci
İngilizler tarafından
işgal edildi.

ANADOL
SATIŞA
SUNULDU!

İLK UÇAK
GÖSTERİSİ
YAPILDI!

19 Aralık 1966 – TÜRKİYE

2 Aralık 1909 – TÜRKİYE

İlk Türk otomobil Anadol 26
satışa sunuldu. Yerli aracın
ﬁyatı 800 liraydı ve üretimi
1984 yılına kadar devam
etmişti.

Fransız Baron Cathers, Osmanlı’daki
ilk uçak gösterisini gerçekleştirdi.
Şişli’deki Hürriyet-i Ebediye
tepesinden havalanan uçak
Bulgar hastanesine
iniş yaptı.

ÇÖL TİLKİSİ
HAREKATI
BAŞLADI!

16 Aralık 1998 – IRAK
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in
nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların
olduğunu iddia eden ABD, komşu
coğrafyamızda 4 gün boyunca
bombardıman yaparak Çöl Tilkisi
harekâtını başlattı. Girdiği her toprağa
istikrar getireceğini söylediği halde
mevcut istikrarı da bozan ABD,
aradığı silahların hiçbirini
bulamadı.

CEMEL
VAKASI
4 Aralık 656 – ARABİSTAN
Halife Hz. Osman’ın şehadetinin
ardından Hz. Ali ve Hz. Aişe
arasındaki ayrılık ikisine bağlı
kuvvetlerin Basra’da
karşılaşmasıyla savaşa dönüştü.
Tarihte Cemel Vakası olarak
bilinen üzücü hadise
vuku buldu.

dergiteneffus.com
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YAHŞİ BATI

YARALI YÜZ
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HARRY POTTER ve SI

RLAR ODASI

Makyajına ve yüzündeki boyalarına güvenme.
Yollar da güzeldir ama altından kanalizasyon geçer.

- Selam sana demir ay
ak...
+ Merhaba kartal gözü
.

- Dalga mı geçiyorsun
lan?
- Efendim Şerokilerd
en İstenmeyen Tüy.
Arkadaşım Pajero ve
Poinçiyak. Şef'e selam
getirdik

KARDEŞ PAYI

ÖZGÜRLÜK YOLU

+ Bağa mı yanaşıcan? O nasıl teklif be?
- Müsade ederseniz sağ tarafa yanaşıp
eşya yükleyeceğim.

- Pardon sağa yanaşabilir miyim?

Gerçek kişiliğimizi ye
teneklerimiz değil,
yaptığımız seçimler gö
sterir."

Mutluluk sadece payl

aşıldığında gerçektir
.

4N1K

EYVAH EYVAH 3

Aşktan daha güzel ne olabilir

Çikolatalı süt.

– Sembolik anahtar yap dedik sana,
çaba yaparsın bununla!

- Sabahattin Abi bu ne bea.
+ Sembolik anahtar işte ya
12
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Malcolm X

Amerika’nın
Siyah
Kahramanı

Asıl adı Malcolm Little olan kahramanımız 19 Mayıs 1925’te
dünyaya geldi. Amerika’daki siyah beyaz çatışmasının en
zirvede olduğu dönemde 4 kardeşi beyazlar tarafından
katledildi. Üstelik babası da faili meçhul bir cinayete kurban
gitti. Malcolm bu sebepten evlatlık olarak büyümek zorunda
kaldı.

Bir hayat hikâyesi
düşünün, ten renginden
dolayı yaşadığı toplumda
ikinci sınıf insan muamelesi
gören, çocuk yaşta
dünyanın bin bir
zorluğuyla karşılaşan ve
hatta hapishaneye düşen
bir gencin İslam ile
tanışarak tutkulu bir insan
hakları savunucusuna
dönüşmesinin serüveni...

İlkokulu Massachusetts’te bitirdikten sonra parlak bir öğrenci
olarak liseye başladı. Avukat olmak istiyordu fakat lise öğretmeni
siyahi bir vatandaşın bu mesleği
yapma hayalinin gerçekçi olmadığını söyledi. Malcolm daha 16
yaşında hayallerinden vazgeçerek
eğitimini yarım bıraktı ve Boston-New York seferi yapan trenlerde sandviç satmaya başladı.

Hapisten çıktıktan sonra bağlı bulunduğu hareketin en ateşli savunucusu konumundaki Malcolm X kısa sürede ön plana
çıkmaya başladı. Beyaz adamı ‘şeytan’ olarak tanımlayan bu
genç Hac vazifesini yerine getirene kadar İslam’ı tam tanıyamamış bir adamdı. Mekke ve Medine’yi ziyaretinin ardından
siyahi milliyetçiliği savunan fikirlerinden vazgeçen Malcolm
X’in fikirlerini benimsemeyen
çevreler ona düşmanlık besliyorlardı.
Hac ibadeti sırasında gerçek kardeşliği bulduğunu söyleyen Malcolm Amerika’ya dönüşte El-Hacı
Malik El-Şahbaz adını aldı. İslam’a
ve Afrika kökenli Amerikalılara
dair fikirlerini beyan ettiği konferansları büyük kalabalıklar tarafından izleniyor ve taraftar buluyordu. Bir kez evi bombalanan
Malcolm X bu saldırıyı ailesiyle
birlikte yara almadan atlatsa da
21 Şubat 1965’te verdiği bir konferans sırasında suikasta uğradı ve
olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç yaşta çalışma hayatına giren Malcolm Harlem’de yerleşik
siyahilerle ilişki kurmaya başladı.
O zamanlar kendisini tanıyanlar
Malcolm’a ‘Detroitli Kızıl’ lakabını takmışlardı. Hayatının bu
döneminde toplumdan dışlanan
kimliğinin de etkisiyle birçok suça
bulaştı. 10 sene hapis cezasına
çarptırılması aslında hayatının da
dönüm noktası oldu diyebiliriz.
Hayatı boyunca ‘beyaz adam’dan
yalnızca şiddet ve sömürü gören Malcolm hapishanedeyken
siyahi milliyetçiliğini savunan
Elijah Muhammed hareketi ile tanıştı ve bu grubun fikirlerinden
etkilenerek X soyadını aldı.

Cenazesinde binlerce insanı buluşturan Malcolm X, özellikle
siyahilerin yaşadıkları adaletsizliklerden etkilenerek çıktığı yolculukta tarihe adını altın harflerle
yazdıran bir insan hakları savunucusu oldu. İyi ki geçtin dünyamızdan güzel insan… Adaletsizlik
karşısında her daim yüksek sesle
haykırışın dileriz bütün gençlere
örnek olur.

Hem Muhammed Ali hem de Malcolm X, sadece Afrika kökenli siyahilerin değil dünya çapında
Müslümanların moral ve gurur kaynağı oldular. İkisini de saygıyla anıyoruz.
14
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T Ü R K - İ S L A M

M E D E N İ Y E T İ N İ N

G Ö R K E M L İ

Ş E H R İ

Savaşı’nda ise bu kadim şehrimiz
önemli bir askeri üs olarak kullanıldı.
Yani diyebiliriz ki bizi Malazgirt’e götüren anahtar Ahlat’tı.

Urartular Halads dedi bu kadim şehre, Ermeniler Şaleat, Süryaniler Kelath, Araplar Hil’at, İranlılar
ve Türkler ise Ahlat dediler kadimler kadimi bu görkemli topraklara… Adı ne olursa olsun kimliği
hep belliydi. Kardeş şehrimiz Ahlat’ı Aralık sayısında Teneffüs’e konuk ediyoruz.
Türkler Anadolu’yu vatan yaptığında bu zaferin en büyük şahidi Ahlat şehriydi.
Bağrında eşsiz Selçuklu mirasını barındıran bu topraklar 13. yüzyılda yıkılana kadar önemli bir merkezdi. 1207-1210 yıllarında Ahlat Şahların yıkılış
döneminde şehri yaklaşık 350 bin nüfusu barındırıyordu. Aynı yıllarda
Paris’in nüfusunun 40 bin Londra’nın nüfusunun da 25 bin olduğunu
biliyoruz. Bu demek oluyor ki Ahlat terk edilmeye yüz tuttuğu bir
dönemde dahi dünyanın önemli merkezi şehirlerine fark atacak
bir büyüklüğe sahipti.
Tarihi Asur öncesine kadar dayanan bu kadim şehri sırasıyla Urartular, Ermeniler, Araplar, İranlılar ve Türkler
yönetmişti. Arapların hâkimiyeti ile İslam
diniyle tanışan şehir nihayet Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Beyin seferi ile
Türk topraklarına katılmıştı. Türklerin Anadolu’yu kesin bir yurt
edinmesini sağlayan Malazgirt

Van gölü civarında merkezi Ahlat olan
Türk Beyliği, Selçuklu tarihine göre
Ahlatşahlar Devleti olarak zikrediliyor. Bu şehri kuran kişi Büyük Selçuklu
Sultanı Melikşah’ın amcasının oğlu Yakut’un kölesi Sökmen’dir. Sökmen bu
şehri 1100 yılında kurmuştu. Şehir en
parlak dönemini bu zamanlarda yaşadı
ve sanatta, kültürde, edebiyatta ve ticarette dünyanın sayılı zengin şehirleri
arasına girdi. Bu özelliklerinden dolayı
şehir Kubbet’ül İslam (İslam’ın Kubbesi) unvanını aldı.
1400’lü yılların başına kadar Moğollar
ile İlhanlılar arasında gidip gelen Ahlat
15. asırdan itibaren canlılığını yitirmişti. En son Akkoyunlu Devleti’nin sınırlarına katılan ve oradan da Osmanlı
hakimiyetine geçen ve bugün Bitlis sınırları içinde yer alan Ahlat Türk tarihindeki yerini her zaman koruyacaktır.
Neredeyse 1000 yıldır Türklere ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının
en kıymetli şahidi Ahlat’a
İstanbul’dan bin selam
olsun!

EVLİYA ÇELEBİ AHLAT’I DA GEZMİŞTİ
1645 yılında Ahlat’a gelen ünlü seyyahımız Evliya Çelebi bu kadim
şehri Seyahatname’sinde şöyle tasvir ediyor: “Tarihçiler bu şehre
‘Dar-ı Bele’ demişler, yani ‘Oğuz taifesi şehri’ demektir. Bu şehir
hükümdardan hükümdara geçip o kadar büyümüştür ki Van Gölü
kenarınca bir ucu ta Erciş Kalesi’ne varırdı. Bağ ve bahçeleri,
kafesli bostanları birbirine bitişik olup, yaylaları da Süphan Dağı
idi.”

AHLAT’IN MEŞHUR
BASTONLARI
Uzun ve her safhası el işçiliğine dayanan
bastonculuk aslında tam manasıyla sabır
ehlinin işi. Ahlat’ın en kıymetli bastonları
Hamdi Karakuzu’nun imalathanesinde
üretiliyor. Onun için bu bir baba mesleği.
Ceviz ağacının ağırlıklı kullanıldığı
bastonların başlıkları işin ehli ustaların
elinde tam bir sanat eserine dönüşüyor
ve Ahlat’ın dünyaya açılan kapısı oluyor.
Çünkü buranın bastonlarına dünyadan
ilgi çok büyük olduğu için Ahlat
dünyaya Baston ihraç
ediyor.
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DRONE SURUCUSU
Gelecekte bugün az sayıda olan veya
ismini hiç duymadığımız birçok meslek,
popüler olacak. Örneğin; Drone sürücüsü.
İnsansız hava araçlarının kullanım alanları çeşitlenmeye devam
ediyor. Gelecekte arabalar kadar sıklıkla kullanılması beklenen bu
araçlara ilişkin kural ve düzenlemelerle birlikte nitelikli iş gücü
talebi de artıyor.
İnsansız Hava Aracı (İHA), genel olarak bilinen adıyla drone
(Türkçesi yerden kumandalı hava aracı–dron) uzaktan kumanda
edilen bir tür uçak. İHA’lar iki sınıfa ayrılıyor. İlki uzaktan
kumanda edilerek uçan, diğeri ise kendiliğinden belli bir uçuş
planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklar.

Bugün pilotluk nasıl popüler bir meslekse, gelecekte
drone sürücülüğü de bu kadar yaygın ve popüler bir
meslek olmaya aday. Kuzey Dakota’da North Dakota
Üniversitesi’nde, Havacılık Fakültesinde, “İnsansız

Hava
Aracı
Sistem
Operasyonları” (Unmanned Aircraft
Systems -UAN- Operations”) major programının açılması gelecekte drone sürücülüğüne olan
ilginin daha da fazlalaşacağının kanıtı niteliğindedir.
Bu fakültede, öğrenciler, havacılık temel dersleri üzerine,
insansız hava aracı operasyonları üzerine dersler alıyor.
Programın amacı, sivil insansız hava aracı sektöründe
çalışacak, ulusal hava sahası sistemlerinin operasyonel
ve güvenlik gereksinimlerini anlayacak, pilot, operatör
ve developer yetiştirmek olarak sıralayabiliriz.

İşiniz kayıt olduktan sonra bitmiyor. Bugün araba sürüş
eğitimleri ve ehliyetleri aldığımız gibi, drone uçurmak
için de belli bir eğitim ve sertifikasyon sürecinden
geçmeniz gerekiyor. Ülkemizde 25 kilogramın üzerindeki tüm dronelar için kullanıcıların eğitimlerini tamamlayarak, drone ehliyeti alması
gerekiyor. Drone ehliyeti zorunluluğu, 25 kilogramın altındaki cihazlarda ise kullanım amacına
göre belirleniyor.
Drone hobi amaçlı kullanıyorsa, eğitim alma zorunluluğunuz bulunmuyor. Fakat 25 kilogramın altında olsa
bile, eğer uçuşunuzu ticari amaçlı yapıyorsanız, drone
ehliyetinizin olması şartı bulunuyor. Drone ehliyeti için
şimdilik 2 farklı kategori bulunuyor. İHA0 (azami kalkış
ağırlığı 500 gr – 4 kg aralığında) için 12 saatlik ve İHA1
(azami kalkış ağırlığı 4 kg – 25 kg aralığında) için ise
36 saatlik eğitim programı uygulanıyor. Drone ehliyeti
alırken İHA0 için 12 yaş ve İHA1 için de 15 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Alacağınız drone ehliyeti 196
ICAO ülkesinde geçerlidir. Drone ehliyeti için şimdilik
ömür boyu geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

Bununla birlikte Amerika Nevada’da ilk ticari
Drone Havalimanı, Aerodrome açıldı.
Bu ticari havalimanı da drone sürücüsü eğitim hizmeti sunacak.
Drone’ların hayatımıza girmesiyle,
hem drone uçuran sistem ve kişilere
olan ihtiyaç artacak hem de uçuş
kuralları ve eğitimleriyle ilgili olan
ihtiyaç artacak gözüküyor.
Türkiye’de SGHM tarafından 2016 yılında yayınlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatnamesi ’ne
göre drone kullanımında bazı kurallar getirilmiştir. Bu
talimatnameye göre 4 kilogram üzerinde uçurulacak
olan dronelar sisteme kayıtlı olması gerekmektedir.

18
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Ticari amaçla drone kullanmak
istiyorsanız, İnsansız Hava Aracı Ticari
Pilot Sertifikası sahibi olmalısınız.
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LİSEDEN ARKADAŞLAR
Selçuk Aydemir

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ SÜR
ÜCÜSÜ
14 YAŞINDA

Türkiye’de son verilere
göre drone ehliyetine sa
hip birey
sayısı 30 bini aşmış bu
lunuyor. Türkiye’de en
genç drone
sürücüsü 14 yaşında ki
Mustafa Düvenci’dir. Si
z de en yakın
eğitim merkezine gide
rek drone ehliyetinizi al
abilir ve ticari
drone uçuşlarını gerçek
leştirebilirsiniz

Droneların çıkış noktası askeriye olsa da
artık birçok sektörde kullanılıyor.
Arama kurtarma
Askeri
Habercilik
Emlak
Tarım
Kargo
Çevre Düzenleme
İstihbarat
Güvenlik
Madencilik

BİR BİLİM ADAMININ ROMANI
Oğuz Atay

Yakın gelecekte ticari kullanım alanı daha da
genişleyecek olan dronelar özellikle kargo
nılacak.
şirketlerinin lojistik kısmında daha çok kulla
20

RUHİ MÜCERRET
Murat Menteş
İstiklal Harbi'nin son gazisi, 100 yaşındaki millî kahraman RUHİ MÜCERRET; bir
dünya yıldızına nasıl dönüşüyor? Zaten ecelin menzilindeyken, esrarengiz psikopat
MASUM CİCİ'yi haklayabilecek mi? Mabet filozofu AVNİ VAV'dan daha neler öğrenecek? NAZLI HİLAL'e, 70 yaş farka rağmen nasıl açılacak? Ve son nefesinde kelime-i
şahadet getirebilecek mi? Marifetli afet FUJER FUJİ'den kaçarken neye yakalanacak?
Kan kanseri yeğeni OZAN'ı hangi parayla tedavi ettirecek? Alınyazısındaki boşlukları
neyle dolduracak? Ziyadesiyle kahkaha ve bir nebze gözyaşı içeren bu serüvende trenler
gemilere çarpıyor. İstiklal Savaşı, 85 yıl sonra devam ediyor. Şakaklar matkapla deliniyor. Uçaklar düşüyor. Kaybedenler şampiyon oluyor. Ölüler diriliyor. Serseri kurşunlar
uçuşuyor. Sıkı tutunun çünkü doludizgin bir roman sizleri bekliyor.

DRONE NERELERDE
KULLANILABİLİR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahalle kültürünün son demlerinin yaşandığı yıllar… İlk arkadaşlıkların
okuldan değil de apartmandan kurulduğu, bakkala diye evden çıkıp arkadaşlarla sokaklarda oynanan zamanlar… Küçükçekmece’nin küçük bir mahallesinde büyüyen ve artık gerçekten büyüdüğüne inanan Selçuk, çetecilik işlerini
bırakıp gideceği “süper” lise ile hayatında başka bir sayfa açma hayalleri
kurarken evdeki hesap çarşıya uymuyor. Selçuk ne kadar beladan uzak
durmak istese de arkadaşları Mete, İsmet ve Serkan’ın da farkında olmadan
yaptıklarının katkısıyla belanın tam ortasında buluyor kendini.

dergiteneffus.com

Oğuz Atay’ın hocası Mustafa İnan’ın yoksulluk içerisinde başlayan hayatının
dünyanın en güzel unvanı olan “bilim adamı”nı hak edişindeki müthiş hikâye
sizleri bekliyor. Ne kadar zorluk içerisinde yaşanılsa da ahlaki değerlerden ve
özünden hiçbir şey kaybetmeden nasıl başarıya ulaşılabileceği fikri çevresinde
İTÜ Profesörü Mustafa İnan’ın roman gibi hayatına şahitlik edeceksiniz.
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Kadrajına
Dünyaları Sığdıran
Efsane
				

Sanat olmasına gerek yoktur
fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır.
Tarihi zaptediyorsun.
Bir makina ile tarihi durduruyorsun.

Eski İstanbul’u hatıralarımızda
dipdiri tutan fotoğraf kareleri vardır
ya hani, işte tam da o manzaraları önüne alarak deklanşöre basan
parmak kimdi dersiniz? 90 yıllık
ömrüne birbirinden değerli başarılar sığdıran efsane isim Ara Güler
Teneffüs’ün Aralık sayısında dosya
konuğumuz oluyor.
1928’in Ağustos ayında dünyaya merhaba diyen Ara Güler
daha lise öğrencisiyken Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kurslarına gitti. Yönetmen veya oyun yazarı olmak isteyen genç
adam 1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. Tabi bu sırada aynı zamanda İstanbul Üniversite’sinde
İktisat Fakültesi öğrencisiydi.
1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin
foto muhabirliğini yapmaya başlayan Ara Güler aslında
kendisini dünyaya tanıtacak mesleğinin de erbabı olma hususunda emin adımlarla ilerliyordu. Aynı zamanda 1950’li
yılların popüler yayınlarından Hayat Dergisi’nin fotoğraf
bölüm şefi görevini yürütüyordu.
1953’te Paris Magnum Ajansı’na katıldı ve ardından İngiltere’de "Photography Annual Antalojisi"ni yayımladı. Bu yayın
onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı arasına sokmuştu. Aynı
yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek
Türk üye olarak kabul edildi.
Dünyaca ünlü fotoğraf yayınlarında eserleri her daim kendine yer buldu. ABD’den Almanya’ya Paris’ten İstanbul’a kadar
birçok dünya kentinde sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador
Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı.
Bugün Ara Güler’in fotoğrafları Fransa, ABD ve Almanya'da
çeşitli müzelerde sergilenmekledir. Leica makinasıyla çekim
yapan ünlü fotoğrafçı bir bakıma İstanbul’un da yaşayan tarihiydi. Muzip halleri, uzmanlık alanında yakaladığı başarıları ve ülkesine duyduğu sevdasıyla Türkiye’yi gururlandıran
Ara Güler 17 Ekim 2018’de geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı ve sevenleri tarafından son
yolculuğuna uğurlanan usta geride bir ömre sığdırılabilecek
en kıymetli anları fotoğraf kareleriyle bizlere bıraktı. Bize de
böylesi bir usta karşısında şapka çıkarmak düşer.

22
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Ödüle Doymayan Kareler
1979 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Birincilik Ödülü
(foto muhabirliği dalında)
2000 Fransa Légion d'honneur nişanı
2004 Yıldız Üniversitesi fahri doktora unvanı
2005 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Kültür Sanat Büyük Ödülü
2008 İstanbul Fotoğraflarıyla İstanbul Turizm
Özel Ödülü
2011 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Fotoğraflar
(Karacan Yayınları,
İstanbul)

1980

Ara Güler'in
Sinemacıları
(Hil Yayınları,
İstanbul)

1989

Sinan, Architect
of Soliman the
Magnificient
(Editions Arthaud,
Paris; Thames and
Hudson Londra ve
New York)

Living in Turkey
(Albin Michel,
Paris; Thames and
Hudson, Londra
ve New York;
Archipelago Press,
Singapur)

1992

1993

ARA GÜLER'İN SADECE
FOTOĞRAFLARI DEĞİL,
KİTAPLARI DA
BİZE YADİGÂR!
24

100 Yüz (Yapı
Kredi Yayınları,
İstanbul)

2003
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Eski İstanbul
Anıları (Dünya
Yayınları,
İstanbul)

Bir Devir Böyle
Geçti, Kalanlara
Selam Olsun
(Ana Yayıncılık,
İstanbul)

ARA GÜLER’E KİMLER
POZ VERMEDİ Kİ!
Onun fotoğraf makinasından ne porteler çıktı bir bilseniz.
Dünyaca tanınmış yüzlerden Ara Güler’in fotoğrafladığı 5 ismi
sizler için derledik.

1

Ara Güler'in en ünlü fotoğrafı: Picasso

2

Efsane pozlardan biri daha: Salvador Dali

Yitirilmiş Renkler
(Dünya Yayıncılık,
İstanbul)

Yüzlerinde Yeryüzü
(Ana Yayıncılık,
İstanbul)

Babilden Sonra
Yaşayacağız (Kısa
hikâyeler, Aras
Yayınevi, İstanbul)

Ara Güler'e Saygı
(YGS Yayınları,
İstanbul, Hamburg)

İstanbul des Djinns
(Fata Morgana,
Montpellier, Fransa)

Yeryüzünde Yedi İz
(Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul)

1998

2001

2002

1994

1994

1995

1995

1996

Retrospektif – 50
Yıl Fotojurnalizm
(YGS Yayınları,
İstanbul, Bremen)

Ara Güler
(Antartist Yayınları,
İstanbul)

Ara'dan Yetmişyedi
Yıl Geçti (Fotografevi
Yayınları, İstanbul)

Beyaz Güvercinli
Adam (Fotografevi
Yayınları, İstanbul)

Ara Güler
(Hachette)

2004

2005

2005

2007

2007

ARA GÜLER
27 YILDA
18 ESER KALEME
ALMIŞTIR.

dergiteneffus.com
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3

İngiliz devlet adamı: Winston Churchill
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BU YIL DA 1.ÇEKMEKÖY

sonucunda,
İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından BM kriterlerine göre yaptırılan araştırma
yer aldı.
Çekmeköy Belediyesi yönetişim ve saydamlık endeksi alanında bu yıl da 1. sırada

4

İnsani Gelişme Vakfı İNGEV tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Act
Human / İnsani Gelişme Zirvesinde Çekmeköy Belediyesi yönetişim ve
saydamlık endeksi alanında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1. sırada yer
aldı. Birçok uluslararası kuruluş, özel sektör ve kamu üst düzey yöneticileri
ile sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla
gerçekleştirilen törende ödülü alan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, ”Geçen yıl biz bu ödülü aldıktan sonra bu konuda birçok belediyeye öncülük ettik. Bazı kategorilerde bu yıl değişiklikler olmuş ama biz
birinciliği kimseye kaptırmadık çünkü 9 yıldır bizim yönetim anlayışımızda
her vatandaş söz sahibidir.” dedi.

20.Yüzyılın en popüler tarihçisi: Arnold Toynbee

Araştırmada sıralamanın belirlenmesi için araştırmacılar, ikametgâhları o
ilçedeymiş gibi belediyeleri aradı, sorular sordu ve yardım istedi.
Belediyelerin faaliyet raporları yıl yıl gözden geçirildi ve sonucunda
Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesine bağlı nüfusu en büyük 189 ilçenin
sosyal karnesini çıkarıldı.

5

ve tabii ki Türkiye’nin ilk Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan

EVLAD-I OSMANLI ARA GÜLER, ERDOĞAN İÇİN
UNUTULMAYACAK ŞU SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ:
"Erdoğan büyük bir lider. Bugüne kadar kaç tane Cumhurbaşkanı geçti bizde? Bir tanesi çıkıp da kafa tutmadı yahu
kimseye. Onun bu tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki?
Biz devletiz be. Osmanlı’dan geliyoruz. Uygur Yazıtlarını
çektim Moğolistan’da! Bütün bunlar var. Onların nesi var?
Zavallı Amerika’nın nesi var?"

26
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ÇATALMEŞE PARKI AÇILDI
Çekmeköy Belediyesi’nin Çatalmeşe Mahallesi’nde yapımını tamamladığı parkta oyun grupları ve
spor alanları yer alıyor.

İçerisinde çocuk oyun grupları, banklar, basketbol
sahası ile spor ve egzersiz aletleri bulunan parkın
açılış töreninde selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Park yapmak kolay ama onu korumak ve muhafaza
etmek daha zor. Bizler bu parkı yaptık sizlere emanet
ediyoruz. Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun.
Mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla değişen ve
gelişen Çatalmeşe’mize yakışır bir park oldu. İnşallah
hizmetlerimiz bununla da sınırlı kalmayacak. İnşallah
bu yıl bitmeden mahallemize bir de sağlık ocağı inşa
edeceğiz. Hayırsever vatandaşımızla gerekli
görüşmeleri gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda
temelini atacağız.” dedi.

dergiteneffus.com
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REPLİKLERİ SEVERİM

GURURLANDIM

ıyorum. Özellikle komik
Film replikleri sayfanıza bayıl
se
sinde eğer izlemediğim bir film
filmlerden seçtikleriniz saye
ekliyorum.
hemen izlenecekler listeme

SİZDEN
GELEN

İSTANBUL
FOTOĞRAFLARI

Winter is coming!

Tam 12 dikiş attılar abi...

(Yasin Kılıç – 14)

TUĞBA DAMAROĞLU

SİZDEN
GELEN

İSTANBUL
FOTOĞRAFLARI

Dergimizin 53. sayfasındaki bulmacayı

KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
Büşra Uşar
Muhammet Emin Uzunharman
Furkan Özdemir
İsmail Gökçek
Taha Menekşe
Nursima Gökcan
Alperen Uslu
Büşra Genç

Çaktırma Kanka

Üniversite tercihlerim
de mekatronik mühen
disliğini yazmıştım ve
sonra derginizde görü
nce daha bir alakalı ok
udum. Sonuçlar
açıklandı ve artık müh
endislik öğrencisiyim
.
(Gülsüm Bezgin –

CEYHUN BORA

çözerek şifreyi bize gönderen

OKURLARIMIZ
Tayyip Gürsoy
Fatıma Zehra Yılmaz
Serhat Tekdağ
Dilnur Acarşan
Enes Can Coşkun
Yunus Emre Köse
Berfin Yakışırer
Nazike Canyalçın
Selma Uçan

Siz de
mak
Ödül Kazan
iz ?
İster misin
Ödüllü
53. Sayfa'daki
izi
Bulmacamız S
Bekliyor :)

R
EFSANELER VE GERve hepÇEsi deKdikLE
katimi çekti.

plo teorisi var
51. Bölge yazısında bir sürü kom
emli yerler
ünmeden edemiyor. Böyle giz
düş
an
İns
Ufolar gerçekten var mı?
anını işlemişsiniz.
edin. Bir de yapay zekâ uzm
ve yasakları yazmaya devam
eri çok sıkı takipteyim.
Teknoloji ve bilimle ilgili içerikl

(Sema Er 19)

Arkadaşımın işi bana düştüğünde ben
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DUBLAJCI FENOMEN

METIN SAYGIN

Erzurum aksanıyla hazırladığı dublaj videolar sayesinde herkesin ilgi odağı olan ve ortaya
çıkardığı içeriklerle 7’den 70’ye herkesi güldürmeyi başaran yetenekli fenomen
Metin Saygın, Teneffüs okurları için kendini anlattı.
Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1990 İstanbul doğumluyum. Herkes Erzurum
bilir ama İstanbul’da doğdum. Aslen Erzurumluyum. Evliyim 1 çocuk babasıyım.

Videolarınızı çekmeye nasıl karar verdiniz?
Tamamen eğlence amaçlı başladım. Kendimce eğleniyordum. Vine uygulaması vardı o zamanlar. Hobi
olarak başladı,
mesleğe döndü.

İlk ne zaman
keşfedilmeye
başladınız?
2015 yılıydı
sanırım. Titanic
dublajı yapmıştım, ertesi gün
bir uyandım
uçmuş gitmiş.
Çoğu ünlüde
paylaşmıştı.

Videoları çekerken unutamadığınız bir
anınız var mı?
O kadar çok video çektim ki ne şartlarda nasıl
çektiğimi bile hatırlamıyorum:)

Dublaj yapmak istediğiniz içeriklere nasıl
karar veriyorsunuz?
Öncelikle herkesin bildiği bir sahne/video olması
lazım. Sebebi ise şu; izleyiciler sahnenin
aslını
bilirse kullandığımız kelimeler ve espriler daha
dikkat çekici
olur.

Son olarak
genç okurlarımız için ne
söylemek
istersiniz?

Videolarınızın konularına nasıl karar
veriyorsunuz?

Sosyal medyayı çok dikkate almasınlar. Her önüne
gelen fenomeni örnek almasınlar. Bazen gidişatın iyi
olmadığını düşünüyorum. Sosyal medyanın verimli
taraflarını kullansınlar. Bu onların işine daha çok
yarar.

Anlık gelişiyor. Düşüneyim bulayım yok. Bazen
esiyor öyle çekiyoruz.

İzleyicilerden ne gibi tepkiler alıyorsunuz?
Genelde güzel tepkiler alıyoruz. Benim kitlem
biraz olgun. Ailecek izliyor herkes. Bu da beni ayrıca
mutlu ediyor.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

BALAT - İSTANBUL

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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ONLARA BIR ARALIK AYINDA
VEDA ETTIK
Kültür dünyamızın önde gelen isimlerini Teneffüs’ün sayfalarında yâd etmeye devam ediyoruz.
Kimisini edebiyattan, kimisini tarih sahnesinden tanıyoruz. Hayatımıza dokunmayı başarmış ve
bizlerden Aralık ayında ayrılmış o kıymetli isimler kimler dersiniz?

MİLLİ ŞAİRİMİZ
MEHMET AKİF ERSOY
İstiklal Marşımızı yazan ve vatan şiirlerinde adını en
üst sırada gördüğümüz Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık
1873’te İstanbul’da doğdu. Kadere bakın ki yine bir Aralık ayında 1936’da İstanbul’da vefat etti. 63 yıllık ömrüne hem savaşlar hem de sürgünler sığdırdı. Bunun yanı
sıra çok kıymetli eserler vererek edebiyat dünyamızda
ufuklar açtı. Çanakkale Şehitleri’ne şiirinin “Asım’ın
nesli... Diyordum ya... Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi
namusunu, çiğnetmeyecek.” dizelerinden yola çıkarak
biz gençlere de açık mesajını vermiyor mu sizce? Ebedi
istirahatgahı Edirnekapı Şehitliği’nde yer alan Milli Şairimizi bir Fatiha ile yâd ederek saygıyla anıyoruz.

KOD ADI HÜRRİYET:
NAMIK KEMAL
Doğumu ve vefatı Aralık ayına rastlayan Genç Osmanlı
hareketine mensup Namık Kemal yarı sürgün yarı memuriyet hayatıyla kendi döneminde her daim isminden
bahsettirmiştir. 21 Aralık 1840’da Tekirdağ’da dünyaya
gelen şair hayatının bir dönemini Kars’ta geçirmişti. Burada cirit ve benzeri sporlara ilgi duyarken aynı zamanda şiirler kaleme almaya başladı. Kızların okutulması,
Fransızca eğitim veren tıp fakülteleri dilinin Türkçeye
çevrilmesi ve Türk edebiyatıyla ilgili ses getiren makaleler yazıp yayınladı. Edebiyat tarihimizde ilk edebi eser
olarak bilinen İntibah romanı ve Batılı anlamda Türkiye’de sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre ile
tanındı. Bu tiyatro eseri yüzünden Magosa’ya sürgün
edilen şair son sürgün yeri Sakız Adası’nda zatürre hastalığına yakalandı ve 2 Aralık 1888’de aramızdan ayrıldı. Cenazesi, şairin arzusu üzerine, II. Abdülhamid’in
emriyle Gelibolu’ya nakledildi ve Sultan Hamid burada
kendisine bir türbe yaptırdı. Hürriyetperver ve vatanperver kişiliğini her daim ortaya koyan Namık Kemal
yüzyıllar geçse de adından her daim söz ettirecek.

BAŞKALDIRIYI
SANATLAŞTIRAN ADAM
OĞUZ ATAY

ÇAĞDAŞ TÜRK
EDEBİYATININ
USTA KALEMİ
REŞAT NURİ GÜNTEKİN

12 Ekim 1934’te Kastamonu’da dünyaya gelen yazar
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1957’de İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde (bugünkü Yıldız
Teknik Üniversitesi) öğretim üyeliği yapmaya başlayan
Oğuz Atay, mesleki bilgilerini konu alan Topografya
kitabını yazdı. Kendisine bugünkü şöhretini getiren
kitabı ise TRT Roman Ödülü’ne layık görülen 19171972 senelerinde kaleme aldığı Tutunamayanlar isimli
eseri oldu. 13 Aralık 1977’de genç yaşında aramızdan
ayrılan yazarın vefatına beynindeki tümör sebebiyet
vermişti. “Yaşarken anlaşılmaya mecburum” vecizesiyle hafızalarımıza kazınan usta kalemi vefatının 41.
yılında hayırla yad ediyoruz.

Yazdığı roman, öykü ve tiyatro eserleriyle ön plana çıkan Reşat Nuri Güntekin 25 Kasım 1889 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra çeşitli okullarda öğretmenlik
görevini üstlendi. Bir dönem milletvekilliği de yapan
ünlü yazarımız yayıncılık hayatında da oldukça faaldi.
Anadolu insanının hayatından kesitler sunarak yalın bir
dil tercihiyle eserler veren Reşat Nuri’nin en bilindik romanı Çalıkuşu’dur. 63 yaşında 13 Aralık 1956’da kanser
sebebiyle aramızdan ayrılan usta yazar geride 19 roman,
7 öykü, 18 tiyatro oyunu, 2 eğitim ve 1 gezi yazısı bıraktı.
Ruhu şad olsun!
34
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O SES ÇOCUKLAR’IN
ŞAMPİYONU VE
MÜSLÜM FİLMİNİN
GENÇ OYUNCUSU:
"İŞİNİ İYİ YAPAN
VİCDANLI BİR
ADAM OLMAK
İSTİYORUM!"
Onu ilk gördüğümüzde
ekranlarda nağmeli şarkılar
söylüyor ve herkes tarafından
hayretle bir o kadar da
alkışlarla izleniyordu.
En sonunda Müslüm isimli
sinema filminde Müslüm
Gürses’in gençliğini
canlandırarak
hayranlarının karşısına
çıkan Şahin Kendirci ile
başarı hikâyesini, film sürecini
ve bundan sonraki projelerini
konuştuk.
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Kısaca hikâyenizden
bahseder misiniz?

hiçbir oyunculuk eğitimi
almadan bu filmde duygu
ve hissiyatımı yüreğimi
katarak oynadım. Ve sonrasında çok güzel tepkiler
alınca bu başarıyı elde
ettiğimi düşündüm.

Ben Şahin Kendirci, 17
yaşındayım. 14 Şubat 2002
Adana doğumluyum fakat
Urfa'da büyüdüm.
5 kardeşiz.
İlk ne zaman ve nerede
keşfedildiniz?

Müslüm Gürses’in
gençliğini oynamak nasıl
bir duyguydu?

Babamın desteğiyle katıldığım “O SES TÜRKİYE
ÇOCUKLAR” yarışmasında jürinin ve Acun abinin
desteğiyle birinci oldum.
Ve ilk keşfedilmem bu
oldu.

Müslüm Gürses’in gençliğini canlandırmak benim
için gurur verici. Hayatım
boyunca unutamayacağım
çok çok güzel bir anı oldu.
Bir efsanenin gençliğini canlandırdım ve çok
mutluyum.

Hayranlarınızdan ve toplumdan ne gibi geri
dönüşler alıyorsunuz?

Filmin çekimlerinde en zorlandığınız
sahne hangisiydi?

Hayranlarımdan ve beni sevenlerden çok güzel
ve olumlu tepkiler alıyorum. Onların beni böyle sevip desteklemesini bilmek beni daha
çok azimlendiriyor ve hırslandırıyor.

Filmde en zorlandığım sahne, annemin
ölme sahnesi. Fazla duygu, hissiyat ve
çaba gerektiren bir sahne. Tek
temennim Allah’ım bu acıları
kimseye yaşatmasın.

İleride nerede olmayı
hedefliyorsunuz?

İleride hem müzik hem de sinema
anlamında yeni projeler var mı?

Eğitimini tamamlamış, işini iyi yapan
vicdanlı ve iyi bir adam olmak istiyorum.

Sevenlerime duyurmak isterim ki yeni
bir EP çalışmam çıktı. Müslüm filmi ile
büyük bir başarı elde ettiğimi
düşünüyorum. Ve inşallah yeni işler
yeni projelerle daha çok başarılar elde
etmeyi istiyorum.

Yerli ya da yabancı örnek aldığınız
kişiler var mı?
Ohooo o kadar çok var ki. Örneğin;
İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Sezen
Aksu, Kibariye, Tarkan… Türk müziğinin
en büyük sanatçıları olması ve onlardan
çok şeyler öğreneceğimi biliyorum.

Dergimizin okuru olan genç
arkadaşlara son olarak neler
iletmek istersiniz?

Müslüm filmindeki başarılı
oyunculuğunuzla bir yeteneğinizi daha
keşfetmiş olduk. Nasıl gelişti film ve
oyunculuk süreci?

Öncelikle röportaj için, beni takip edip
destek veren seven ve sevmeyen herkese teşekkür ederim. Müzikle, sağlıkla
huzurla ve mutlulukla kalın.

Çoluk çocuk içerisinden seçildim ve
dergiteneffus.com
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O GOLLER AYAKLA DE ĞİL YÜREKLE ATILDI!
Ay yıldızlı bayrağımızı gittikleri her yerde gururla
dalgalandıran ve ülkemize dünya ikinciliği kupasını getiren
Ampute Milli Takımımızın göz dolduran tarihçesine
bakmaya ne dersiniz?

K

ısa bir süre öncesine kadar
ampute futboluna toplum olarak pek ilgili davranmadığımızı
esefle itiraf etmeliyiz. Bununla birlikte son yıllarda hayat hikâyeleriyle de
her birimizin gönüllerinde taht kuran
Ampute Milli Takımımızın oyuncuları
sayesinde tek yürek ekranlara kilitlenip
bu yeni tanıştığımız sporu izledik.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında desteklediği Ampute Milli Takım bu
sene 5 Kasım’da Meksika’da final maçı
oynayarak dünya ikincisi oldu. San Juan
de los Lagos şehrinde Angola ile karşılaşan takımımız maçı golsüz eşitsizlikle
tamamlayarak penaltı vuruşlarına geçmişti. Nefeslerin tutulduğu o anlarda takım kaptanımız Osman Çakmak beşinci
vuruşu kaçırmıştı ve şampiyonluğu kıl
payı kaçırmıştık.

Vatanı uğruna mayına basarak ayağını
kaybetmiş koca yürekli Gazimiz Kaptan Osman Çakmak üzüntüsünü “Ben
5 Kasım’da mayına basarak ayağımı
kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana
yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik
istiyorum. Hayat devam ediyor. Bazen
istiyorsun ama olmuyor. Penaltı gol olsaydı iş bitmiş olacaktı. Avrupa şampiyonu olduğumuzda mikrofonun başına
geçtiysem, şampiyon olamamamızın
da en büyü sorumlusu benim. Takımın
ağabeyiyim. Türk halkı hakkını helal etsin.” sözleriyle dile getirmişti.
Yüreğiyle oynayanların hikâyesi tarihe
altın harflerle yazıldı. Türkiye’yi renk
ayırt etmeksizin birleştirip ay-yıldızlı
formaya olan aşkımızı hatırlatan koca
yürekli adamlar, asıl siz hakkınızı
helal edin!

AMPUTE FUTBOLU
NEREDE VE NASIL
BAŞLADI?

AMPUTE MİLLİ
TAKIMIMIZIN
BAŞARILARI

spor yaparak
Ampute futbolunun amacı engelli bireylerin
Dünyanın
hayata sıkı sıkıya bağlanmalarını sağlamaktır.
olarak
farklı ülkelerinde 70’li yıllardan itibaren aktif
uva 1984
oynanmaya başlayan spor için ilk büyük turn
un
yılında ABD’de gerçekleştirildi. Ampüte sporun
yılları buldu.
Türkiye’de popüler olmaya başlaması 2000’li
ile gösteren
Dünyada ilk başarısını 2007 yılında üçüncülük
lakabını
takımımız bu organizasyonun ardından ‘efeler’
almıştı.

2004 – Avrupa İkincisi
2007 – Avrupa İkincisi
2007 – Dünya Üçüncüsü
2010 – Dünya Üçüncüsü
2014 – Dünya Üçüncüsü
2017 – Avrupa Şampiyonu
2018 – Dünya İkincisi
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BEYAZ PERDE

ÖLÜMCÜL MAKİNELER
Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi
değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden
büyük şehirler, daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy,
yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw
ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı
insan hayatın değişmesine neden olan bir ittifak kurar.

80

GÜNDE
DEVR-İ ALEM

Yönetmen: Christian Rivers
Senaryo: Peter Jackson, Philippa Boyens, Fran Walsh
Oyuncular: Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan
VİZYON TARİHİ : 6 Aralık 2018

Tür: Bilimkurgu, Macera

ŞAMPİYON

AQUAMAN

Şampiyon, efsane yarış atı
Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve
Begüm Atman arasındaki
büyük aşkın hikâyesini konu
ediyor. Gerçek bir hikâyeden
uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu
Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisin
kazanan bir attır. Bold Pilot
ve onun daimi jokeyi Halis
Karataş birlikte unutulmaz
başarılara imza attı. İkilinin
1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold
Pilot diğer bir başarısı da Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya
gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız
oturuyor.
Yönetmen: Ahmet Katıksız Senaryo: Serkan Yörük
Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan
VİZYON TARİHİ : 7 Aralık 2018
Tür: Dram, Romantik
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Justice League sonrasında
yaşananlardan yola çıkan
solo Aquaman filminde,
Jason Momoa John Curry,
namıdiğer Aquaman'a hayat
vermeye devam ederken
film, kahramanın gelen
tehditler karşısında yurdu
Atlantis'i savunmak için
girdiği amansız mücadeleyi
konu ediniyor. Yarı insan yarı
Atlantisli Arthur Curry'nin
gelen tehditler karşısında
yurdu Atlantis'i savunmak
için girdiği amansız mücadeleyi ve bu mücadele sırasında gerçekte kim olduğunu keşfetmeye ve
doğuştan kazandığı kral sıfatına layık olmaya çabalamasını anlatıyor.
Yönetmen: James Wan
Senaryo: Will Beall, Geoff Johns
Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park, Yahya Abdul-Mateen II
VİZYON TARİHİ : 28 Aralık 2018
Tür: Macera, Aksiyon, 3 Boyutlu, IMAX

dergiteneffus.com

Yazan: Jules Verne
Uyarlayan: Mark Brown
Çeviren: Başak Othan
Yöneten: Gökhan Kocaoğlu
Dekor Tasarımı: Aytuğ Dereli

Kostüm Tasarımı: Burcu Melek Bozan
Işık Tasarımı: Serhat Akın
Müzik: Oktay Köseoğlu
Oyuncular: Cem Zeynel Kılıç, Sertel Uğur, Mustafa Yıldıran,
Tuğba Yılmaz, Kemal Topal, Begüm Mısırlı
Süre: 2 Perde / 2 Saat
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İSTANBUL’UN RENKLİ VE OTANTİK SEMTİ

Sokaklarında yürürken bir antikacı mezat dükkânından gelen müzayede sesleri
duyuyorsanız, başınızı göğe kaldırdığınızda iki apartman arasına gerilmiş iplere
kurutulmak üzere serilmiş çamaşırlar varsa ve burnunuza sizi bir sıcak içime davet
eden kahve kokuları geliyorsa Balat’tasınız demektir!

Balat aslında eski bir Yahudi Mahallesi. Bununla birlikte
Hıristiyan ailelere de tarihi serüveni içinde ev sahipliği
yapmış bir yerleşim yeri. Her yanı tarih dolu İstanbul’un
göbeğinde süzülen bu semtte neler var neler! Meşhur
Cibali Kapı’dan Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’ne, Gül
Cami’den Küçük Mustafa Paşa Hamamı’na kadar birçok
mekânı da bağrında barındırıyor. Burası için tam bir medeniyet mozaiği diyebiliriz.
Son yıllarda sanat atölyeleri ve kahveci dükkânlarıyla da
popüler hale gelen ve her yerden turist çeken bu şirin
semtte fotoğraf çekmek ya da çekilmek ayrı bir keyif doğrusu. Rengârenk evlerin camlarında beliren menekşeler,
ortancalar ve papatyalar tam bir görsel şölen sunuyor.
Antikalara merakı olanların da uğrak yerlerinden biri
Balat’ta çok keyifli müzayedeleri ister izleyin isterseniz
kendiniz için küçük bir eşya alıverin. Üstelik her bütçeye
uygun antika mezatı bulmak mümkün.
Hazır kış kapımızı çalmışken, beyazlar içinde bir semt
görmek ve içinizi ısıtacak bir kahve yudumlamak için bu
hafta sonu mutlaka yolunuzu Balat’a çevirin deriz.
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Balat’a nasıl
giderim?
Sıcak ve samimi atmosferi ile Balat, konumu
itibariyle de kolay ulaşılabilir bir yerde.
İster Eminönü’nden Eyüp yönüne hareket
eden otobüsleri isterseniz de Taksim’den
Balat’a 20 dakikada bir giden otobüsleri
kullanabilirsiniz. Tarihi dokusunu ruhumla
keşfetmek istiyorum diyenlere tavsiyemiz
tabii ki Eminönü’nden sahil havasını
soluyarak yürümeleridir :)
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ENGELLERİ AŞAN
KİOSK

İşitme engelli vatandaşların toplumsal yaşamda karşılaştıkları problemlerin
önüne geçmek amacıyla Çekmeköy’de engelleri aşan bir proje geliştirildi.
Oluşturulan kiosk, konuşmaları algılayarak sesi yazıya, yazıyı sese dönüştürüyor
ve vatandaşların kolaylıkla iletişim kurmasına katkı sağlıyor.

Balat’ta
görmeden
gelmemeniz
gereken
yerler
•

Stefi Stefan Bulgar Kilisesi

•

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

•

Fener Rum Lisesi

•

Moğolların Meryemi Kilisesi

•

Balat Çıfıt Çarşısı

•

Balat’ın Meşhur Evleri

•

Rezzan Has Müzesi

•

Antikacılar ve Mezat Evleri

•

Vintage Dükkânlar

•

Sanat Atölyeleri

•

Merdivenli Yokuş

•

Sancaktar Yokuşu

•

Yeni Nesil Kahve Dükkânları

•

Ayakapı Hamamı

•

Kadın Eserleri Kütüphanesi

Çekmeköy Belediyesi Uzay ve Teknoloji
Merkezi’nde tanıtılan kiosk, konuşmaları
algılayarak sesi anlık olarak yazıya dönüştürüyor, yazıyı ise sese dönüştürüyor. Henüz gelişim
aşamasındaki kiosk sayesinde gittikleri hastane,
belediye gibi birçok noktada insanların işaret dili
bilmemesi gibi nedenlerle sorun yaşayan işitme

ve Bilgi Merkezi Vakfı
•

Balat Turşucusu

•

Molla Aşkı Terası

•

Ferruh Kethuda Cami

•

Balat Surp Hireşdagabet Ermeni Kilisesi

•

Balat Ahrida Sinagogu

•

Tahta Minare Cami

44

dergiteneffus.com

engelli bireylerin kolaylıkla iletişim kurması
hedefleniyor. Yapay zekâlı asistan olarak
belirtilen kioskların yer aldığı proje, yaklaşık 3
ay sonra, meydanlara ve belediyelerde bulunan
beyaz masa noktalarına yerleştirilerek toplumsal
alanda uygulanmaya başlanacak.
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Bu satırları okumaya başladığınızda muhtemelen birkaç
mikro saniye hayatınızdan
çoktan geçmiş olacak.
Dergiyi bir kenara bıraktığınızda artık birkaç saniyelik
bir süreyi bu yazıya ayırmış
ve geçen süreyi durdurmuş
olursunuz. Ama ne yaparsanız yapın, bu süre sizin
zaman diliminizden, yani
gündelik saatinizden bir
parça götürmüş olacak.

ZAMANDA
YOLCULUK
MÜMKÜN MÜ?
Yüzyıllardır insanoğlu zamanla ilgili bir takım
talihsizlikler yaşadı. En basitinden günümüzde
otobüsü kaçırırız, sınava geç kalırız, trafikte
kalırız ya da trafik olur diye düşünüp erkenden
yola koyulur sonra da çok erken varıp boşa
bekleriz. Her bir aksilikte de “keşke daha önce
gelseydim, keşke daha hızlı olsaydım ya da
keşke daha geç çıksaydım” diye vahlanırız.
Aslında bunlar artık kafanıza takmanız
gereken büyük problemler değil.
Çünkü zaman yolculuğu yapabilirsiniz,
geleceğe hoş geldiniz,
ya da geçmişe…
46
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Zaman ve saat
arasındaki fark ne?
Zaman ve saat, hiçbir şekilde eşit olmayan ve
genellikle çok karıştırılan iki kavramdır. Dünyanın
kendi ekseni etrafında tam bir tur dönmesi ya da yine
dünyanın güneşin etrafında tam bir tur dönmesi,
x gezegeninde (eğer ki yaşam varsa) yaşayan bir
bireyin neden umurunda olsun ki? Kısaca ölçeklemek
gerekirse zaman bir okyanussa saat bir kovadır.
Süre ise bu kovadan kaç tane gerektiğidir.

Zaman yolculuğu
Özel ve genel görelilik kuramları ve birçok başka
teori, uygun uzay zaman geometrilerinin ya da uzayda
belirli hareket biçimlerinin, geçmişe ya da geleceğe
seyahat etmeye izin vereceğini iddia ediyor. Ancak bu
iddiaların fiziksel olarak geçerliliği kesin değil.
Görelilik kuramına göre bir kişi Dünya’dan bağıl hızda
uzaklaşıp geri dönüyorsa, seyahat eden bu kişi için
Dünya’da daha fazla zamanın geçmiş olduğunu
öngörebiliriz. (Atom saati deneyiyle bu gerçekten de
gözlemlendi.) Bu yüzden göreliliğin geleceğe
yolculuğa izin verdiği kabul ediliyor.
Öte yandan bilim toplumunda bulunan birçok kişi
geçmişe yolculuğun ihtimal dışı olduğuna inanmaktadır. Zamanda yolculuğa izin veren herhangi bir
teori, olası nedensellik problemleri öne sürmektedir.
“Büyükbaba paradoksu” klasik bir nedensellik problemidir. A kişisi zamanda geçmişe gittiğini ve A’nın
büyükannesi A’nın babasına hamile kalmadan bu kişinin büyükbabasını öldürdüğünü varsayarsak ne olur?
Ancak bazı bilim adamları, Novikov’un kendi içinde tutarlılık ilkesine ya da paralel evrenlerin dallara
ayrılmasına başvurularak paradokslardan kaçınılabileceğine inanmaktadır (Gelecek ay 'Bazı Paradokslar'
yazısıyla bunu açıklayacağız).
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FİZİK VE GEÇMİŞE YOLCULUK
Zamanda geçmişe yolculuğun teorik olarak mümkün olmasını sağlayan 3 durum vardır. Bunlar;

Işık hızından daha
hızlı seyahat
Eğer bir cisim ya da bir kişi ışıktan daha hızlı bir şekilde bir
noktadan başka bir noktaya taşınabilirse, görelilik teorisine
göre kişinin ya da cismin zamanda geriye doğru hareket ettiği
bir eylemsiz referans çerçevesi meydana gelir. Görelilik, her
zaman ışıktan daha hızlı hareket eden takyonların teorik
olasılığını yasaklamamasına rağmen, kuantum alan teorisi
kullanılarak analiz edildiğinde, ışık hızından daha hızlı bir
şekilde bilgi iletmek için takyonları kullanmak aslında mümkün görünmemektedir. Ayrıca takyonların varlığı hakkında
üzerinde çoğunlukla anlaşılan kanıtlar yoktur.

Kozmik şeritlerin
ve kara deliklerin
kullanımı

Solucan
delikleri
Aykırı solucan deliği olarak da
bilinen uzay zaman bükülmesi
olmaksızın bir solucan deliğinden geçmek imkânsız olmasına rağmen, solucan delikleri,
Einstein’ın genel görelilik alan
denklemlerince de uygun
görülen varsayımsal uzay zaman
bükülmesidir.

dergiteneffus.com

Peki, zamanda yolculuk mümkün mü?
Bizler hala keşke diyorken zamanda yolculuk fikrinin son
bulacağı zaman, zamanda yolculuğun mümkün olduğu
zamanlar olacaktır. Bu gün NASA, ESA ya da ROSCOSMOS
olsun bir uzay araştırma birimi uzaya bir astronot ya da kozmonot gönderdiğinde aslında bir zaman yolcusu göndermiş olur.
Zamanda ileriye gitme fikri aslında bizlerin hızlı bir zaman
döngüsünde yer alıp, astronot ya da kozmonotun daha yavaş

Genel görelilik teorisi, kütle enerjisi ve momentum akışının
neden olduğu uzay zamanın bükülmesi açısından yerçekimini
kapsaması için özel teoriyi genişletmiştir. Genel görelilik,
evreni bir alan denklemleri sistemi altında tanımlamaktadır.
“Kapalı zaman eğrilerine” izin veren bu denklemlerin çözümleri bulunmaktadır ve dolayısıyla da geçmişe seyahat vardır.
Bu çözümlerin ilki Kurt Gödel tarafından önerilmiştir ve
Gödel metriği olarak bilinmektedir.
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bir zaman döngüsünde olma durumudur. Geleceğe yolculuğun
temeli atılmış olsa da geçmişe yolculuk tamamen, bir muamma
durumunda. Bilim insanlarının genel görüşü ise geleceğe seyahatin mümkün ama geçmiş için durumun pek parlak olmadığı
yönünde. Bu durumda insanlığa keşke demek ve beklemek
düşüyor.

MEVZU ZAMANDA YOLCULUKSA
MUTLAKA İZLEYİN
Film tavsiyesi olarak tabii ki
1985 yapımlı Geleceğe Dönüş
(Back to the future) serisi tavsiye
edebileceğimiz eğlenceli filmlerin
başında geliyor. Dizi olarak da
paradoksları ve şaşırtıcı
senaryosu ile 12 Monkeys
(12 Maymun) tavsiye
edebileceğimiz diziler
arasında.
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04

Espri Tarzına Göre

En sevdiğin komedi filmi hangisiydi desek?

Hangi Diziyi İzlemelisin?
Vereceğin cevaplara göre izlemen gereken komedi dizisini söylüyoruz. Espri anlayışına göre bir solukta
dizi listeni oluşturmak için gelsinnnn sorulaaar :)

01

B
Gözünün önünde biri yere
kapaklandığında

Talk Showlara

02

B

C
Okan Bayülgen

Cem Yılmaz

03

TikTok
Videolarına

Hepsine gülerim
ben bunların

D
Eser Yenenler

Şahan Gökbakar

Fenomenlerden biriyle ev arkadaşlığı yapmak istesen bu hangisi olurdu?

A

B
Yasemin Özsakallıoğlu

C
Enes Batur

D
Danla Biliç

dergiteneffus.com

Oğuzhan Uğur

C

D
Aile Arasında

Deliha

Recep İvedik

En sevdiğin dizi karakterini de söyle de bitirelim :)

A

D

Elinde 2 kişilik davetiye var ve aşağıdaki kişilerden birinin şovunu
seçmen gerekiyor.

A
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05

Aşağıdakilerden hangisine ASLA gülmezsin?

A

A

B
İsmail Abi
(Leyla ile Mecnun)

C

D
Burhan Altıntop
(Avrupa Yakası)

Pembe
(Cennet Mahallesi)

Gündüz Şahin
(Jet Sosyete)

veee işte senin dizin :)
A’lar Çoğunluktaysa
AVRUPA YAKASI

C’ler Çoğunluktaysa
LEYLA İLE MECNUN

Doğrusu sen kaliteli
yapımlardan anlıyorsun.
Üst seviyede bir mizah anlayışın
var. Karakter komedisini
seviyorsun ve en önemlisi bir
şeyin senin gözünde komik
olabilmesi için ironi ve zekâ
gerekiyor. Avrupa Yakası’nı
izlemediysen bizce tam senlik!

Nerede absürt komedi
orada sen. Trollükten
inanılmaz keyif alıyorsun. Sen
öyle ikinci üçüncü sınıf
dizilerle yetinebilecek bir tip
değilsin. İnsanın kafasını açan
şakalardan çok hoşlanıyorsun.
O zaman vakit kaybeden Leyla
ile Mecnun dizisine bir bak :)

B’ler Çoğunluktaysa
ÇOCUKLAR DUYMASIN

D’ler Çoğunluktaysa
GENİŞ AİLE

Eğri oturup doğru konuşalım,
öyle çok ahım şahım bir espri
anlayışın yok. Senin için mizah
biraz daha komik cümlelerle
süslenmiş olmalı. Yeniliklere ve
gündeme biraz daha açık
olursan bambaşka bir dünya
keşfedeceksin ama bununla
birlikte yaşamayı çok seviyorsun.

Ne yalan söyleyelim değişik
bir insansın. Bir yandan
trollük severken diğer yandan
herkesi güldüren şeyler seni
güldürmüyor. Gündemden
hem uzak kalmak diğer
yandan da tam içinde olmak
gibi ikilemlerin var. Esprilere
ve komediye bakışın da tam
böyle. Seni Geniş Aile paklar:)
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com
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BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
OKUYUCULARIMIZ KAZANIYOR!

Ödüllü Bulmaca

Aralık 2018 Kitap Hediyemiz : LİSEDEN ARKADAŞLAR | Selçuk Aydemir
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BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
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AhmettPoyraz

cekmekoybelediyesi

cekmekoybeltr

cekmekoybelediyesi

cekmekoybelediyesi
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HANDEYENER

OYAAYDOĞAN

HAKANYILMAZ

MUAZZEZERSOY

HÜLYAAVŞAR

CANSELELÇİN

ŞEVKETÇORUH

NEBAHATÇEHRE
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