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Kuzucuklarım, hadi uyuyun;
uyuyun da büyüyün:)
Ad i le Naşi t

Aralık 2019 Sayı:19

SPOR

Şahika Ercümen, nefesini
tutarak başardı:)

KADİM ŞEHİRLER

Mezopotamya'nın Kadim
Şehri Mardin'deyiz...

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Ödüllü Bulmaca Şifresini
dan
Bize Gönderen Okurlarımız

İŞİLİK
5 KİŞİYE ÇİFT K
ETİ
5 KİŞİYE
A BİLKİŞİLİK
SİNEMÇİFT
SİNEMA BİLETİ

İZ BIRAKANLAR

İstiklâl Marşımızın yazarı Milli Şairimiz
Mehmet Akif Ersoy'u tanıyoruz.

500 BİN m2 YEŞİL ALAN
200’ü AŞKIN PARK İLE

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
2019 yılının son ayında yine dopdolu bir Teneffüs dergisi ile
karşınızdayız. Kapağımızda sizleri Yeşilçam’ın sevilen simalarından
Adile Naşit karşılıyor. Gezelim Görelim sayfamızda İslam
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne yolculuk ediyoruz. Kadim
şehirlerimizden Mardin’e misafir oluyoruz. Her sayımızda olduğu
gibi film repliklerinden eğlenceli test sayfasına, güncel konulardan
tarihimizin kıymetli isimlerini anmaya kadar dopdolu bir dergi
hazırladık.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Aralık ayı aynı zamanda Sarıkamış Şehitlerimizi de andığımız bir ay. Bin bir zorlukla vatanımızı savunmak
için cepheye koşan askerlerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş
Stadyumu’nda terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda Çekmeköylü hemşehrimiz Vefa Karakurdu
kardeşimizi kaybetmiştik. Ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyor mekânı cennet olsun duasında
bulunuyoruz.
2020 yılında yeni sayımızla inşallah sizlerle tekrar buluşacağız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay ENDAZE kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

Aralık ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.

Ki
ta
pl
ar

En
iyi

06

08

10

12

LEZZET DURAĞI

TARİHTE ARALIK

FİLM REPLİKLERİ

Atom İçeceği ile kış aylarında
zinde kalın, hasta olmayın
istedik:)

Tarihte aralık ayında neler
yaşanmış. Zamanda bir yolculuğa
ne dersiniz:)

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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ANMA

GÜNCEL

Saygı ve Minnetle Yâd
Ediyoruz. Sarıkamış
şehitlerimiz ve Şehit Vefa
Karakurdu.

11 Milyon Fidanla Türkiye Çapında
GELECEĞE NEFES olduk!

22

24

DOSYA

GÜNCEL

GEZELİM GÖRELİM

Türk Sinemasının Ton Ton Siması,
Adile Naşit'i tanıyoruz.

Yerli Malı Yurdun Malı, Herkes Onu
Kullanmalı : "Yerli Malı Haftasının"
tarihçesine bir yolculuk
yapalım.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi
Müzesi'nde bir gezintiye
ne dersiniz?

26
30
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BİLİM

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Henüz kuramı yok ama önemi
büyük. Kuantum Kütle
Çekimi nedir?

Siz de İstanbul'u karşınıza alın,
fotoğraflayın ve bize gönderin.
Teneffüs'te yayınlayalım.
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35

OKUR SAYFASI

İZ BIRAKANLAR

DUVAR

Sizden gelen fotoğraflarla çok renkli
bir sayfa oldu. Ayrıca sinema bileti
hediyesi kazanan isim listesi de
sayfamızda:)

Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u
bir kez daha Saygı ve Rahmetle
Anıyoruz!

Bu duvarın harcında
gençlik var:)
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ÜNLÜ RÖPORTAJI

KADİM ŞEHİRLER
Mezopotamya'nın Kadim Şehri
MARDİN hakkında merak
ettikleriniz.
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Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Akın
Akınözü'nün söyleşilerini
sizler için derledik.

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
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AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

KÜLTÜR SANAT
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Başkan Yardımcısı

Kültür Sanat Dünyamızın Kıymetli
İsimlerini Anıyoruz!
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SAĞLIK

SPOR

Kaliteli uykunun formülünü
7 maddede ortaya koyan bilim
insanlarına
teşekkür ederiz:)

Nefes alarak değil, nefesini tutarak
başardı. Şahika Ercümen'i
tanıyoruz.
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Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar

Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
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TİYATRO PERDESİ

EĞLENCE

Çekmeköy Belediyesi Kültür
Merkezleri'nde sahnelenen
ÜCRETSİZ tiyatro oyunları
sizi bekliyor:)

Kendine güvenen okurlarımızı Sanat
Testine davet ediyoruz. Sanata dair
ne varsa bu testte
bulabilirsiniz:)
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Şahmettin Yüksel

Mahmut Sezgin

Aralık ayında vizyona girecek
filmleri sizler için mercek
altına aldık.
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Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

BEYAZ PERDE
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DANIŞMA KURULU

Genel Yayın Koordinatörü
Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert

ÖDÜLLÜ BULMACA

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci

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

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip

KARIŞIK BULMACA

Basım
Hat Baskı

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
Teneffüs Dergisi, Çekmeköy Belediyesi tarafından
FC 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

KELiMELER
Mekanı

Farsçadan dilimize giren bu kelime 65 santimlik bir ölçü
birimini ifade eder. Aynı zamanda mecazen de ölçü anlamına
gelir. Üstad Necip Fazıl, “Mehmetçiğin makamını şan ve
şerefle ölçebilecek, ne bir tartı ne bir endaze ne bir kıyas,
ne bir mikyas vardır.” sözleriyle ne güzel de açıklamıştır
askerimizin kıymetini.
Kurtuluş Savaşı yıllarında 15 yaşında cepheye giden evlatlarımız için
yazılan Hey On Beşli türküsü de nakaratlarına sığdırmıştır bu ölçü
birimini: “Aslan yârim kız senin adın Hediye, Ben dolandım sen de dolan
gel beriye, Fistan aldım endazesi on yediye…”
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En iyi

Kitaplar

EFRASİYAB’IN HİKÂYELERİ
İhsan Oktay Anar

Çok uzak zamanlarda değil, günümüzün otuz, bilemediniz elli
yıl öncesinde, üstelik hep "ülkemizde" geçiyor Efrasiyab'ın
Hikâyeleri. Ancak... Sanki o zamanlardan ve omekânlardan değil
de, başka zaman ve mekânlardan, hatta başka dillerden aşina
olduğumuz hikâyeler... Üzerine söz söylemesi zor, "içine dalması"
keyif verici kitaplardan: Estetikle oyunun, mizahla felsefenin bir
edebî buluşması...

İSLÂM VE BATI
İbrahim Kalın

Tarihte İslâm ve Batı medeniyetleri kadar yakın ilişki içinde olan
başka iki uygarlık görülmemiştir. Çatışma, rekabet, uzlaşma ve birlikte
yaşama biçimlerine bürünen bu ilişkinin tarihi, aynı zamanda farklı
"ben" tasavvurlarının ve "öteki" algılarının tarihidir. Bu çalışma, iki
medeniyet arasındaki ilişkileri tarihi seyri içerisinde incelemekte ve
günümüz sorunlarını bu tarihi arka plana dayanarak tahlil etmektedir.
Kitap, 2007 Türkiye Yazarlar Birliği "Fikir Ödülü" sahibi.

FİLİSTİN ÜZERİNE
KONUŞMALAR

Noam Chomsky & Ilan Pappé
Filistin Üzerine Konuşmalar ‘da dünyaca ünlü iki akademisyen Noam
Chomsky ve Ilan Pappé Filistin'in kurtuluş mücadelesini dünya
kamuoyuna duyurmak ve İsrail'in insan hakları ihlallerini durdurmak
için uluslararası toplumun nasıl baskı kurabileceğini ve Filistinlilerin
önünde uzanan yolu tartışıyorlar. Herkesin bildiğini düşündüğü, ancak
aslında bilmediği Filistin sorununu tüm yönleriyle anlamak için kulak
verilmesi gereken iki ses...
dergiteneffus.com
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Ma lzemeler

• 2 yemek kaşığı bal
• Yarım su bardağı süt
• 1 adet muz
ığı
• 1 yemek kaşığı Antep fıst
suyu
• Yarım bardak portakal
• Yarım bardak havuç suyu
• 5 adet çilek
• 1 adet kivi
istancevizi
• Üzerini süslemek için Hind

HA ZI RL A NI ŞI
Malze meler in heps ini blend erda karış tırın. Terc ihiniz e göre üzeri ni
hindi stan ceviz i ile süsle yerek servi s yapa bilirs iniz.
Şifa olsun :)

Yanında
iyi gider
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GAZİ MUSTAFA KEMAL
ILDI
RAHMET VE MİNNETLE AN
tının 81. yılında
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefa
minnetle anıldı.

G

azi Mustafa Kemal vefatının 81. yılında Çekmeköy’de
anıldı. Taşdelen anıtına çelenk sunma töreniyle
başlayan anma programları Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti. Çekmeköy
Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Çekmeköy Garnizon Komutanı
Albay Erkan Yasan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda
vatandaşın katıldığı programda; Gazi Mustafa Kemal’i anlatan
şiir ve kompozisyonlar okundu. Daha sonra öğrencilerin
zeybek oyunu ve işaret dili ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e

sevgilerini ifade etmeleri salondan büyük alkış aldı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saat 9’u 5 geçe çalan
siren sesiyle yüzlerce vatandaş Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için saygı
duruşuna geçti. İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen Türk
Bayrağı daha sonra yarıya indirildi.
Çekmeköy Belediye Başkan yardımcısı Şahmettin Yüksel
“Vefatının 81. Yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

dergiteneffus.com
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İNSAN
HAKLARI
BİLDİRGESİ

VENÜS’E
YOLCULUK

10 ARALIK 1948 - ABD

14 ARALIK 1962 – ABD

Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan
Hakları Bildirgesi’ni kabul etti. Türkiye
de bu beyannameye kabul oyu veren
ülkeler arasında yerini aldı.

Mariner 2 isimli NASA’nın uzay aracı
Venüs’e gönderilerek çeşitli
gözlemler yapıldı ve Dünya’daki
araştırmacılara başarıyla
aktarıldı.

VAN GOGH
BUNALIMDA

ŞEKERİN
ÇARESİ
ARTIK VAR!

23 ARALIK 1888 – HOLLANDA

6 ARALIK 1922 – KANADA
Şeker hastalarının imdadına yetişen insülin
ilk kez bir hastanede denenmeye
başlandı.

ŞAH’IN
VEFATI

MÜZİK
DÜNYASININ
DUAYENİ

26 ARALIK 1530 – HİNDİSTAN

16 ARALIK 1770 – ALMANYA
Daha 10 yaşındayken ilk konserlerini vermeye
başlayan Batı Müziği’nin duayenlerinden
Ludwing van Beethoven dünyaya geldi.

10

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

dergiteneffus.com

Babür İmparatorluğu’nun kurucusu ve
en güçlü isimlerinden Babür Şah vefat
etti. Eşi adına yaptırdığı Tac Mahal,
Babür Şah’ın günümüze kalan en
önemli eserlerden sayılıyor.

arrow-circle-right TARİHTE ARALIK

SOVYETLER
DAĞILDI

BAĞIMSIZLIK
OYLAMASI

21 ARALIK 1991 – RUSYA

24 ARALIK 1951 - LİBYA

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

Birleşmiş Milletler ’in oylamasıyla Libya,
bağımsızlığına kavuştu. Şeyh İdris Kral ilan
edilirken Libya, BM aracılığıyla
bağımsızlaşan ilk ülke unvanına sahip
oldu.

KADINLARA
SEÇME
SEÇİLME
HAKKI
5 ARALIK 1934 – TÜRKİYE
Kadınlarımıza milletvekili seçme ve
seçilme hakkı veren kanun Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

SONUN
BAŞLANGICI
9 ARALIK 1917 – FİLİSTİN
Hala kanayan yaramız Filistin sömürgeci
İngilizler tarafından işgal edildi.
Bu aslında sonunda başlangıcı
sayılırdı.

OSMANLI HAVA
SAHASINDA
BİR İLK
2 ARALIK 1909 – TÜRKİYE
Fransız Baron Cathers, Osmanlı’daki ilk
uçak gösterisini gerçekleştirdi. Şişli’deki
Hürriyet-i Ebediye tepesinden havalanan
uçak Bulgar hastanesine iniş yaptı.

İLK MİLLİ
OTOMOBİL
19 ARALIK 1966 – TÜRKİYE
İlk Türk otomobil Anadol 26 satışa
sunuldu. Yerli aracın fiyatı 800 liraydı
ve üretimi 1984 yılına kadar devam
etmişti.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Avlu

Hayatımda gördüğüm en çirkin
insansın. Ama bunun yüzünle
bir alakası yok!

The Kominsky Met

hod

New York'ta gece
saatin 1'i, bu saa
tte
çalan telefon sad
ece kötü haberdir
.

Bu zaten kötü ha

ber Norman?!..

Friends

Şöyle.

Nasıl umursamazsın?
12
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Bize mahşerin 4 a

tlısı derler.

4 mü atlısı?
LEYLA İLE MECNUN

İsmail, biz üç kişiyiz.

Hee, isim buldum bize.

Bir Kül Kedisi Masalı

Şeker, karonhidrat ve ya
ğ
içermeyen ne alabilirim ?

Su.
dergiteneffus.com
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SARIKAMIŞ’IN CESUR EVLATLARI
Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu cephesinde şehit
düşen Sarıkamış askerlerini 104 yıl önce Aralık ayında
kaybettik. Osmanlı Devleti’nin Genelkurmay Başkanı
Enver Paşa komutasındaki askerlerimiz 1. Dünya Savaşı
sırasında, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde
Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini
püskürtmek isterken ağır kış şartlarıyla karşılaştı.
Burada askerlerimizden şehit düşenler oldu. Kaç
askerimizin şehit olduğu konusunda çeşitli tartışmalar
olsa da kamuoyunda kabul gören 90 bin askerin değil

14

yaklaşık 41 bin askerin şehit olduğunu söyleyebiliriz.
Bunların tamamın soğuktan değil çeşitli sebeplerden de
şehit olmuştu.

Planlanan askeri harekat bazı riskler taşıyordu. Bununla
birlikte düşman birliklerinden de çok fazla vefat eden
olmuştu. Sarıkamış’ta vatanımız için cesurca şehit düşen
bütün askerlerimizden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizi
saygı ve minnetle anıyoruz.

dergiteneffus.com
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ÇEKMEKÖYLÜ HEMŞEHRİMİZ

ŞEHİT VEFA KARAKURDU
1973 doğumlu olan Vefa Karakurdu Kdz. Ereğli Lisesi'nden mezun olduktan sonra
polis koleji sınavlarını kazandı. Karakurdu yaklaşık 15 yıldır emniyet teşkilatında
görev yapıyordu. Karakurdu Evli ve 2 çocuk babasıydı.
İstanbul Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Özel Güvenlik Şube Müdürü, aynı zamanda Çekmeköylü bir hemşerimizdi. Ailesine
tekrardan başsağlığı diliyor, mekânı cennet olsun diyoruz. Cesur şehidimizi özlem ve
saygıyla anıyoruz.

Vefa Karakurdu ve Ailesi

Vefa Karakurdu Beşiktaş Stadında
dergiteneffus.com
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11 MİLYON FİDANLA

GELECEĞE NEFES

Hem renkli görüntülere sahne olan hem de geleceğimiz için yapılabilecek
en güzel yatırımlardan sayılan 11 milyon fidan dikimi artık her sene
Milli Ağaçlandırma günü şeklinde kutlanacak.

G

elecek nesillere yeşil, temiz bir doğa bırakmayı
hedefleyen 11 milyon fidan projesi 'Geleceğe
Nefes' sloganıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü tarafından koordine
edilip Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 11 Kasım
2019 saat 11:11’de başlayarak Türkiye genelinde
gerçekleştirildi.
Halktan büyük
bir destek
gören proje
vatandaşlarla
birlikte her ilde
faaliyete geçti. 11
milyon fidan diye
başlanan projeye,
halkın yoğun
ilgisi sayesinde 13
milyonluk fidanla
başlanmış oldu.
İnternet sitesinden

16

fidan sahiplenme ve fidan bağışlama sekmeleriyle katılım
sağlayan halk belirlenen yerlere gidip fidan dikme
keyfini yaşadılar.

Rekor Çorum’un
İllere verilen ağaç kotalarının hepsi yüzde yüz dolarken
bazı illerimiz bunun üzerine
bile çıktı. Çorum’da 1 saatte
303 bin 105 fidan dikilerek
dünya rekoru kırıldı. Böylece
Çorum Guinness rekorlar
kitabına girdi. Daha önceki
rekor 232 bin 647 fidanla
Endonezya’daydı.
Yapılan bağışlar karşılığında
sertifikanın verildiği ve
rakamların anlık olarak
değiştiği sitede; 200 bin
hedefi olan ve 340 bin

dergiteneffus.com
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bağışın yapıldığı yüzde 170’lik oranla Manisa, ilk sırada
yer alıyor. Manisa’yı yüzde 162 ile Isparta, yüzde 159
ile Tunceli, yüzde 158 ile Bingöl ve yüzde 155 ile Edirne
takip ediyor.
Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy
yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden, yol
kenarına, kamusal alanlardan bozuk yol alanlarına,
askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine
kadar kısaca ağaçlandırma potansiyeli olan her alanda
gerçekleştirilmiş oldu.

kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin
katılmasıyla saat 11.11’de başlayacak kampanyada yurt
genelinde 11 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiği
belirtildi. Çekmeköyde’de 11 Kasım günü hummalı bir
çalışma vardı. Kazma kürekle işe koyulan vatandaşlara
Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz eşlik etti. Renkli
görüntülere sahne olan etkinlik için şimdiden bir sonraki
tarih heyecanla bekleniyor demek mümkün.

‘Bu Çok Güzel Bir Fikir Enes’
Ağaç dikimi fikri Abdullah Enes Şahin adlı sosyal
medya kullanıcından çıktı. Sosyal medya hesabından
Temmuz ayında, ’Bir fikrim geldi. Biz neden Ağaç
Dikme Bayramı ilan etmiyoruz? Her yıl bir gün
ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim.
Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere
yemyeşil bir ülke bırakalım’ paylaşımında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu
paylaşıma, ’Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman
yemyeşil bir Türkiye için çalıştık. Milli ağaçlandırma
bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her
zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız’ diye cevap
vermişti.

Milli Ağaçlandırma
Günü
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın paylaşımının
ardından yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
ile 11 Kasım’ın her yıl
’Milli Ağaçlandırma Günü’
olarak kutlanmasının
uygun görüldüğü, Tarım
ve Orman Bakanlığı'nın
koordinasyonunda tüm

dergiteneffus.com
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AdileNasit
.
TÜRK SİNEMASININ TONTON SİMASI

18
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Gülüşünden sinemaya bağlandığımız, bize anneliği hissettiren,
elma yanaklı, tonton Hafize Anamız, Adile Naşit'in hayat hikâyesini
mercek altına aldık.

T

ürk sinemasının en tonton simalarından Adile
Naşit, gerçek ismiyle Adela Özcan, 17 Haziran
1930’da doğdu. Adile, mesleğini doğuştan
seçmiş olabilirdi. Çünkü sanat dolu bir ailede
büyüdü. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi
de zamanının meşhur kantocularından
Küçük Verjin’di. Abisi Selim ve yıllar sonra
evleneceği Zeki Keskiner de bir tiyatro
sanatçısıydı.

biraz’’ oyuncularından biri olarak çıktı sahneye. Enerjisi
mükemmeldi, babasının kızıydı. Gülen yüzü ile hafızalara
kazınacağı aslında bu ilk adımla kendini göstermişti.
Popülerliği Artmaya Başladı
Oynadığı ilk
oyundaki
performansıyla
İstanbul turnesine
çıkan Adile
Naşit, sonra da
Muammer Karaca
Tiyatrosu’na
girdi. Adile
aslında en çok
utangaçlığı ve
mütevazılığı
ile seviliyordu.
Yoksa oyunculuk
yeteneği zaten
onun kanında
dolaşıyordu.

Adile, ailesiyle huzurlu
bir çocukluk geçirdi.
Ancak öğrenim
hayatına 14
yaşından itibaren
veda etti. Onun
serüveni gencecik
bir kızken başladı.
Tiyatro Sahnesine
Merhaba
Adile 14 yaşında okulu bıraktı, çünkü
babası ölmüştü. İstanbul Şehir Tiyatroları
Çocuk Tiyatrosu’na girdi. Sinema dünyasını
güldüren babasının yansıması olarak
sahnelerde yerini aldı.
Halide Pişkin Tiyatro Grubu ile ilk kez ‘’Her şeyden

1948’de,
Adile artık 18
yaşına gelmişken, Aziz Basmacı ve Vahi Öz
ile birlikte kurdukları bir tiyatro grubu ile turnelere
çıkmaya başladılar. Adile artık profesyonelleşiyor
ve de ünleniyordu. Bu
birliktelik 3 yıl devam etti.
1954’te Muammer Karaca
Tiyatrosu’na döndü ve
1960’a kadar burada kaldı.
Sıradaki Adım Sinema
1947’de Seyfi Havaeri’nin
yönetmenliğinde ‘’Yara’’
filmiyle sinemaya ilk adımını
attı. Bu filmi “Lüküs Hayat”
takip etti. Büründüğü her
rolde kendine has üslubuyla
Türkiye’nin sevgisini
kazanmıştı.

dergiteneffus.com
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Evlilik Yolu
Adile Naşit, 1950 tarihinde kendisi gibi oyunculuk yapan
Ziya Keskiner ile hayatını birleştirdi. 1952’de ilk ve tek
çocukları Ahmet dünyaya geldi. Ne talihsizliktir ki küçük
Ahmet kalbi delik doğmuştu. Bu yüzden uzun yıllar
okula gidemedi ve ortaokula kadar dışarıdan girdiği
sınavlarla gelebilmişti.

Oğlunun ölüm haberini İzmir’de sahne alacağı bir
tiyatro oyunu öncesinde alan Adile Naşit, gözyaşlarını
içine akıtarak seyircisiyle buluştu. İşte o gün, tüm
hayatının değişeceği gündü.
Bizleri güldürmeye bugün bile
devam eden Hafize Ana’nın
kahkahalarının ardında oğlunun
hasreti ve yasının ilk günkü
tazeliği vardı.
Hayat Devam
Ediyor
Oyun sonrası
İstanbul’a dönen
Naşit, bir daha hiç
uçağa binmedi
ve kendini işiyle
çocuklara adadı.
1961’de eşi
Ziya ve abisi Selim ile Naşit Tiyatrosu’nu
kurmuşlardı, ancak bu tiyatro sadece 2 yıl
ayakta kaldı. 1963’te ‘’Gazanfer Özcan –
Gönül Ülkü Tiyatrosu’na katıldı. 1975’e
kadar yoluna burada devam etti.

Ahmet’in kalp hastalığı ilerleyince ameliyat
olması gerekti fakat o yıllarda bu ameliyat Amerika’da
yapılabiliyordu ve Adile Naşit ile eşinin bu masrafları
karşılayabilecek maddi gücü yoktu.

Hem tiyatro oyunlarının hem de
müzikallerin aranan yüzlerinden oluvermişti.
Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın
Bülbülleri, Neşe-i Muhabbet gibi oyunlarla
hafızalara kazındı.
Sinema Yolculuğu
1970’li yıllardan sonra sinemada daha fazla yer alan

Oğlunu Kaybetti
Sanat camiasında çok
sevilen usta oyuncuya
çevresinden yardım
yağdı. Böylece küçük
Ahmet ameliyata
gönderildi. Ameliyat
iyi geçmesine rağmen
sonraki günlerde Ahmet
komaya girdi ve vefat
etti. Hem de annesinin
doğum gününden bir
gün önce!
20
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Adile Naşit, 1976’da İşte Hayat filmi ile Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne
layık görüldü.
Sinemada Ertem Eğilmez
yönetmenliğinde, Rıfat Ilgaz’ın
ünlü eseri Hababam Sınıfı’ndan
uyarlanan seride Hafize Ana ile
Türk halkının evinden biri oldu.
Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet
en çok çalıştığı iki yönetmen
olacaktı.

evinde oğlunun fotoğrafına bakarak ona anlattığı
masalları kuzucuklarına, yani o dönemin çocuklarına
televizyondan anlatacak ve hikâyeler okuyacaktı. Tek
kanallı televizyon döneminde bu program Adile Annenin
kuzucukları tarafından çok beğenildi.

Münir Özkul ile Partnerliği
Yaradı
Türk sinemasının bir başka
değerli ismi Münir Özkul ile
başrolleri paylaştığı filmler
halk arasında çok tutuldu. Bu
filmlerdeki anne karakteriyle sanki hepimizin annesi
oluvermişti. Oğlunu kaybetmiş olsa da o artık tüm
Türkiye’nin annesiydi. Bu filmlerdeki başarıları sayesinde
daha da ünlenmişti.
Adile Anneden Masallar
1980’de TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden
İlhan Şengün, Adile Naşit’e ‘’Uykudan Önce’’ programını
teklif etti. Artık Adile Naşit, her gece sessiz

Yılın Annesi Ödülü
Adile Naşit, canlandırdığı anne karakterleriyle herkesçe
öylesine sevilmişti ki oğluna annelik
edemese de canlandırdığı karakterler
kendisini 1985’te Yılın Annesi yaptı. Bu
Adile Naşit’in hayatında aldığı en özel
ödüldü.
1982’in Temmuz ayında eşi vefat eden
Adile Naşit, 16 Eylül 1983’te Cemal İnce
ile hayatını birleştirdi. Özel hayatını her
zaman gizli ve saygılı yaşayan usta oyuncu
bağırsak kanserine yakalandı.
Adile Naşit’e Veda
Kanserle savaşırken de mesleğini ve
çocukları asla ihmal etmedi. Ancak
bünyesi savaşı kaybetti ve o, 11 Aralık
1987’de aramızdan ayrıldı. Sanat hayatı
boyunca sayısız film, tiyatro ve projede
yer alan ünlü oyuncuyu saygı ve rahmetle
anıyoruz.
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YERLİ MALI YURDUN MALI
HERKES ONU KULLANMALI!
Ülkemiz de 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan yerli malı haftasının
tarihçesine bakalım.

Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın
ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi
ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu
sebeple Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat
Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının
korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması
kararlaştırıldı.
Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde
TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal
ekonomi, yerli malı ve tutumlu

olma konularını anlattı.1946 yılından itibaren Yerli Malı
Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve
Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu
hafta süresince ülkemizin çeşitli yerlerinde yetişmiş meşhur
ürünleri öğrenciler okullara getirerek yerli malı bilincini
kazanmaya çalışırlar.
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İ S L A M B İ L İ M A D A M L A R I N I N D Ü N YA TA R İ H İ N E G E Ç E N

İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ

İbn-i Sina’dan Cezeri’ye, Takiyeddin’den Hazini’ye kadar birçok İslam bilim
adamının eserlerini keşfe çıkmak isteyenlere özel rota veriyoruz.

İ

stanbul Gülhane Parkı içerisinde Saray Sur Duvarı’na
bitişik Has Ahırlar Binası’nda yer alan İslam Bilim ve
Teknoloji Tarihi Müzesi Mayıs 2008 tarihinde hizmete
açıldı. Geçtiğimiz aylarda
kaybettiğimiz ülkemizin
gururlarından İslam Bilim
Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin
tarafından hazırlanan müze
3500 metrekareyi kapsayan
sergi alan ve toplam 570 adet
alet, cihaz kopyaları, maket
ve model koleksiyonundan
oluşuyor.
Dünyada İkinci, Türkiye’de İlk
Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci Türkiye’de ilk örneği
bulunan müze iki kattan oluşuyor. Müzenin üst katında yer
24

alan kısımda müzeyle ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği bir
Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik,
Savaş Teknolojisi ve Tıp Bölümü’ne dair materyaller yer
alıyor.
İslam Bilim Adamlarının
Eserleri
İslam Bilim ve Teknoloji
Tarihi Müzesi’nin alt
katında ise Madenler,
Fizik, MatematikGeometri,
Şehircilik ve Mimari, Optik,
Kimya ve Coğrafya ile ilgili
haritalar yer alıyor. Ayrıca sergi salonlarının tamamında,
İslam bilim adamlarının ortaya koydukları eserlerin model ve
maketleri büyük bir titizlikle sergileniyor.
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ESERLERİ BURADA

TARİHİ MÜZESİ
Bahçesi Bile Bilime Ayrılmış

Müzenin bahçe kısmında ise,
üzerinde Halife el-Me’mun’un
9. yüzyılda yaptırdığı Dünya
Haritasının kopyası olan
yerküre ile 22 Haziran 2013
tarihinde açılan İbn-i Sina’nın
elKanun fi’t-Tıbb kitabının
ikinci cildinde bahsedilen, tıbbi
bitkilerden 26’sının bulunduğu
İbn-i Sina Botanik Bahçesi yer
alıyor.
Başka Neler Var?
İslam medeniyetinin 9. ve
16. yüzyılları arasında gerçekleştirilen bazı icatların kopyalarının
örneklerini bu müzede görebilirsiniz. Bu kopyaların büyük bir kısmı,
Frankfurt’taki Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü tarafından,
yazılı kaynaklardaki tarif ve resimlere göre, çok küçük bir kısmı ise
günümüze ulaşan eserlerin orjinallerine dayanılarak yapılmış.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, bir taraftan
bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği, diğer yandan
bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile özel bir
etkileyici güce sahip olmakla birlikte, geçmişteki
İslam dünyasının
bilimler tarihindeki
süreci de eserleri
ve belgeleriyle
ortaya koyarak
bugüne ve geleceğe
ışık tutuyor.
Ayrıca, bilim tarihi
açısından doğubatı ilim kültürünü
birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından da
gelecek kuşaklar için önem teşkil ediyor.

Nasıl Gidebilirim?
Haftanın yedi günü ziyaret edilen müze 09:00-18:00
saatleri arasında açık. Müze kartın geçerli olduğu
bu eşsiz yere Anadolu yakasından gitmek isteyenler
Eminönü vapuruna binip yürüyerek ulaşabilirler.
İsteyenler Kabataş-Zeytinburnu tramvay hattını
kullanarak da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi
müzesine gidebilirler. Şimdiden keyifli keşfetmeler! :)

El-İdrisi’nin, Halife el-Me’nun’un haritasını temel alarak çizdiği
Dünya Haritası’nın kopyası.
Takiyeddin’in 1559 yılında yaptığı Mekanik Saati.
El-Cezeri’nin (1200 yılları) kitabından Fil Saati ve Hacamatı.
Ebu Said Es-Siczi’nin Planetaryum’u.
Abdurrahman eş- Sufi’nin gök küresi.
Hıdr el-Hucendi’nin Usturlabı.
12. Yüzyılda Abdurrahman el-Hazini tarafından yapılan su ve
ağırlık prensibine
göre çalışan Dakika Terazisi.
İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t Tıp Kitabı.
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Henüz Kuramı Yok Ama Önemi Büyük

KUANTUM KÜTLE ÇEKİMİ

Evrende cevabı aranan sorulardan biri olarak Kuantum Kütle Çekimi ’ne dair
bilinmezleri Teneffüs okurları için yayınlıyoruz.

E

vrenimiz dört temel kuvvet tarafından
yönetiliyor: kütleli nesneleri birbirine
çeken Kütle Çekim Kuvveti, elektrik
yükleri arasındaki Elektromanyetik
Etkileşim, atom çekirdeğini bir bütün
halinde tutan Güçlü Çekirdeksel Kuvvet
ve kararsız çekirdeklerin dağılmasına
neden olan Zayıf Çekirdeksel Kuvvet.

Ancak kütle çekim bunun dışında kalıyor.
Onlarca yıldır süren çalışmalara karşın
kütle çekim için genel kabul gören
bir kuantum kuramı halen mevcut
değil. Evrenin temel özelliklerinin
daha iyi anlaşılabilmesi için ise bu
mutlak bir gereklilik.
Stanford Üniversitesi’nden
Parçacık Fiziği ve Astrofizik
alanında çalışan Prof.Lance
Dixon, kuantum kütle çekim
kuramının geliştirilmesine ilişkin
temel noktaları soru-cevap şeklinde ele
alıyor:

Bu saydıklarımızın son üç tanesi için
fizikçilerin kuantum kuramları var. Böylece
bu kuvvetlerden ileri gelen görüngülerin
en küçük atom altı ölçeklerde duyarlı
hesaplamalarını yapabiliyorlar.
26
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Kuantum kütle çekim nedir?
Kütle çekim hariç, doğanın temel kuvvetlerini kuantum
mekaniği kavramlarını kullanarak tanımlayabiliyoruz.
Parçacık fiziğinin Standart Model’inde özetlenen bu
kuramlarda kuvvetler, etkileşen parçacıklar arasındaki
minik bilgi parçacıklarının değiş-tokuşunun sonucudur.
Örneğin elektriksel yükler, foton (elektromanyetik
kuvveti taşıyan ışık parçacıkları) değiş-tokuşu yaparak
birbirlerini iter veya çekerler.
Atom altı süreçleri hesaplamak için sürekli olarak bu
kuramları kullanıyor ve inanılmaz hassaslıkta sonuçlar
elde ediyoruz. Örneğin CERN’de bulunan Büyük Hadron
Çarpıştırıcısında (LHC) gerçekleşen karmaşık protonproton çarpışmaları için son derece isabetli öngörüler
yapabiliyoruz.

Araştırmacılar kuantum kütle çekiminin
hangi soruları cevaplamasını umuyor?
Kuantum kütle çekim evrene ilişkin önemli soruları
yanıtlamamıza yardım edebilir. Örneğin kuantum etkiler,
ışığın bile kütle çekimlerinden kaçamadığı büyük kütleli
nesneler olan kara deliklerin yakınında önem kazanıyor.
Bununla birlikte, kara deliklerin tam olarak kara
olmadığı düşünülüyor. Eğer olay ufkunun yakınındaki
kuantum etkiler parçacık çiftleri üretirse ve eşlerden biri
kara deliğe düşerken diğer eş düşmezse, düşmeyen eşe
Hawking Işıması adı veriliyor.

Ama kütle çekim farklı. Albert Einstein’ın genel
görelilik kuramı büyük ölçeklerdeki kütle çekiminin
kütleli nesnelerin uzay-zaman dokusunda yarattığı
çarpıtmaların sonucu olduğunu açıklasa da, atom
altı parçacıkların kütle çekimden nasıl etkilendikleri
konusunda bir şey söylemiyor.

Araştırmacıların daha iyi anlamayı umduğu bir diğer
şey ise ‘Büyük Patlama’dan sonraki ilk saniyeler. O
anlarda evren aşırı derecede sıcak ve yoğundu, devasa
bir enerjiydi. Planck ölçeği denilen o enerji ölçeğinde,
kütle çekim diğer temel kuvvetler kadar güçlüydü ve
kuantum kütle çekimsel etkiler çok önemliydi. Ama o
enerjilerdeki fiziği betimleyebilecek bir kuantum kütle
çekim kuramına sahip değiliz

Kuantum kütle çekimi, Einstein’ın genel göreliliği ile
kuantum mekaniğini birleştirmeye çalışıyor. Diğer
kuvvetlerle benzerlik kurarak, kütle çekimin de taşıyıcı
parçacıkların değiştokuşu vasıtasıyla iletilebileceğini
öngörüyor ve bu kuramsal parçacıkları graviton olarak
adlandırıyoruz.
dergiteneffus.com
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HEDİYENİZİN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN
GSM NUMARANIZ
ÖNEMLİ:)

Arda Keleş

ÇEKİLİŞLE SİNEMA BİLETİ
HEDİYESİ KAZANAN
OKURLARIMIZ
• Halil Yağız Çiftçi
• Betül Şirvan
• İlgi Asa
• Beyza Köksalan
• Tuğcanefe Bayrakçı

Fotoğraf, Şiir ve
Sözlerinizi
Bize İletin,
Okur Sayfamızda
Çekmeköylüler ile
Buluşturalım!

İlayda Bahar Bulut

30

dergiteneffus.com

Rümeysa Yıldırım

TELEFON NUMARANIZ (GSM)
0 5 x x x x x x x x x

Hedyenz
cep telefonuna
göndereceğmz
şfre le Taşdelen
Kardyum AVM’de
stedğnz flmde
kullanablrsnz.

ÖDÜLLÜ
BULMACA
SAYFA 53'te

r

İyi Eğlencele
Dileriz:)

Yağmur Koçak

Sinan Aydoğan

Melike Tanrıverdi
dergiteneffus.com
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Mehmet Akif
M İ L L Î

Ş A İ R İ M İ Z

İstiklal Marşı’mızın dizelerini kaleme alan ve kalbi vatan aşkıyla çarpan bir şairin
hayatına Teneffüs okurları için fener tutuyoruz. İyi ki bu topraklardan bir
Mehmet Akif geçmiş…
32
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stiklâl Marşı’mızın yazarı, Millî şairimiz
Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te
İstanbul'da doğdu. Babası Fatih
Medresesi müderrislerinden
Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı
Devleti'ne bağlı Arnavutluk'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 vermişse de çevresi tarafından
Akif olarak çağırıldı. Akif dışında bir de
Nuriye adında bir kızları bulunuyordu.

İlk Edebi Adımlar
22 Aralık 1893 tarihinde birincilik ile
mezun olmasından sonra Orman ve
Ma'adin ve Ziraat Nezare'Baytar
Müfettiş Muavini olarak tayin edildi.
1895 yılında ilk eseri olan 7 beyitlik
gazeli "Kur'an'a Hitab", Servet-i Fünun
Gazetesi'nde yayınlandı. 4 yıl boyunca
Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da
görev yaptı. Bu seyahatler Mehmet
Akif'in düşünce ve
yazın
hayatını çok
etkiledi.

Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih’in Nasuh
Mahallesi'nde doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin
"hasta adam" olarak nitelendirildiği döneme denk geldi.
1878 yılında, Akif 4 yaşındayken Fatih’te Emir Buhari
Mahalle Mektebi'ne
başladı. Burada iki
yıl eğitim gördükten
sonra Fatih İptidaisine
geçti. Aynı yıl babası
ona Arapça dersleri
vermeye başladı.
Baytar Mektebi’ne
Geçiş
Mehmet Akif, 1882
yılında ilköğretimini
tamamlayarak Fatih
Merkez Rüştiyesi ‘ne
başladı. Ayrıca Fatih

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 Fransızca'dan yaptığı
çevirilen yayınlandı. 1906
yılında Halkalı Ziraat
Mektebi'ne Kitabet-i
Resmiye Muallimi ve
1907'de Çiftlik Makinist
Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı. Ardından 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.

Camii'nde Esad Dede'nin İran
Edebiyatı derslerine katılıyordu.
Lise eğitiminde Mülkiye'nin İdadi
bölümünde başladıktan sonra
yüksek kısmına geçti. Kısa bir
süre sonra evlerinin 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 bu
dönemde yazmaya başladı.
dergiteneffus.com
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Yeni Türk Edebiyatının Büyükleri Bir Arada

Süleyman
Nafiz

Cenap
Şehabettin

Abdülhâk
Hamit

Milli Mütareke döneminde kurtuluş hareketine
destek verdi. Balıkesir'de yaptığı konuşmadan dolayı
İstanbul'daki görevinden alındı. Ankara Hükümeti'nin
kurulmasından sonra
Burdur Milletvekili
olarak meclise girdi.
Yarışmanın Geliri Türk
Ordusu’nun!
O sırada Maarif Vekili
Hamdullah Suphi'nin
desteği ile İstiklal Marşı
için açılan yarışmaya
giren Mehmet Akif
Ersoy, 724 şiir arasından
yarışmayı kazandı. 18 Mart 1921'de kabul edilen şiir,
1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek
"Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı" olarak ilan edildi.

Samipaşazâde
Sezai

Mehmet
Akif Ersoy

Mithat Cemal
ve Oğlu

Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı
kabul etmeyerek Türk Ordusu'na armağan etti.
Son Günlerini
Çekmeköy’de Geçirdi
Sakarya Zaferi’nden
sonra İstanbul’a geldi
ancak kısa süre sonra
Mısır’a yerleşti. 1936
yılına kadar Mısır'da Türk
Dili ve Edebiyatı dersleri
verdi. Siroza yakalanması
üzerine 1935'te Lübnan'a,
1936'da Antakya'ya gitti.
Hastalığının ilerlemesi
üzerine ülkesine döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da
vefat etti. Son günlerini Çekmeköy’de bulunan Said
Halim Paşa Av Köşkü’nde geçirdi. Mezarı Edirnekapı
Şehitliği'nde
bulunan
şairimizi sevgi,
saygı ve özlemle
anıyoruz.
Onun da dediği
gibi “Allah bu
millete bir daha
İstiklâl Marşı
yazdırmasın!”
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Birlikte Gülmediğimiz
Yerler Var Daha .

BENİ MERAK ETSENE,
BELKİ İYİ DEĞİLİMDİR.

Bir Varmış,
Hiç Yokmuş Gibi…

YOK MU YA SÖYLE
GÜZEL BiR YALAN
iNANALIM?
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Tamam Bir Dinozor endim Yani!
Ama Ben De Tük
www.
D er g i T e n e ff us
.com

BİR GELECEĞİMİZ
VARDI, GELMEDİ!
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MEZOPOTAMYA’NIN KADİM ŞEHRİ

MARDIN
Binbir dilden, dinden ve kültürden medeniyetin bir arada yaşadığı, Anadolu’nun
Mezopotamya’ya açılan koridoru Mardin’e uzanıyoruz.

S

ehrin adı Süryanice kaleler kenti demek olan
“Marde” den gelir. Romalıların Süryanilerden
alarak ‘Maride’ dedikleri şehre, Araplar ‘Maridin’
dediler. Kervan ve savaş yolları üzerinde bulunan
Mardin tarih boyunca önemli bir şehir oldu. İlkçağda
Persler ’in, Büyük İskender ve ardıllarının egemenliğinden
sonra uzun zaman Roma ve Bizans’ın elinde kalan Mardin,
Çaldıran Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na
katıldı.
Mardin’de Nereleri Görebilirim?
İster önemli yapılarını ziyaret edin, ister sokaklarında
kendinizi kaybedin. Şehir bir baştan diğer başa
tarih, medeniyet ve

Anadolu kokuyor.
Mardin Kent Müzesi
Mardin’in eski kent merkezi birçok tarihi yapı
ile dolu. Bunlardan biri de Mardin Kent
Müzesi. Burası müzenin yanı sıra,

36
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bulmuş. Medresenin içinde bulunan ve halk arasında
Hayat Çeşmesi adıyla ünlenen suyun derin anlamlar
içerdiğine inanılıyor. Buradaki çeşmede suyun çıktığı yer
doğumu, havuza doğru giden su koridoru çocukluk ve
gençlik yıllarını, ince bölme yaşlılık dönemini ve suyun
döküldüğü havuz da ölümü temsil ediyor.
Mardin Ulu Cami
Şehrin en büyük camilerinden sayılan Ulu Caminin içine
girer girmez sizleri küçük bir avluyla şadırvan karşılıyor.
Çevresiyle uyumlu olsun diye sarı kesme taşlarla inşa
edilmiş camimin çevresinde dar sokaklar ve küçük
geleneksel dükkânlar bulunuyor. 1176’da yapılan caminin
kayıtlara göre 2 minaresi olsa da günümüzde Ulu Cami
tek minareyle varlığını sürdürüyor.

çocukların eğlenerek bir şey öğrenebiliyorlar.
Müze kat kat bölümlerden oluşuyor ve bölgeden çıkarılan
eserler burada sergileniyor.
Zinciriye Medresesi
1385 tarihinde inşa edilen medresenin tamamı simetrik
bir mimari ile bezenmiş. Burası ayrıca rasathane olarak
da kullanıldığından şehrin tepe noktasında kendine yer

dergiteneffus.com
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Başka Neler Var?
Mardin’de gezilecek görülecek yerlerin listesini detaylı
anlatmaya kalksak tüm dergimizi bu şehre ithaf etmemiz
gerekir. Bu yüzden şehirde görebileceğiniz diğer
mekânların listesi şöyle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kırklar (Mor Behnam) Kilisesi
Kasımiye Medresesi
Deyrulzafaran Manastırı
Şehidiye Cami
Mardin Kalesi
Geleneksel Mardin Evleri
Dara
Mezopotamya Harabeleri
Surur Hanı
Zeynel Abidin Camii
MorYakup Kilisesi

Kadim Şehrin Kadim Mutfağı
En eski uygarlıkların varlıklarını sürdürdüğü Mardin’de
sadece gözleriniz değil mideniz de bayram ediyor.
İşkembe dolması Kibbe’den, Mardin usulü içli köfte İrok’a
kadar birbirinden enfes lezzetler Mardin sofralarında
ziyaretçilerini bekliyor. Bu kadim şehre yolunuz düşerse
karşınıza çıkabilecek diğer lezzetler saymakla bitmez ama
biz sizin için bir kısmını araştırıp sıraladık bile: İkbebet,
Soğan Kebabı, Kaburga Dolması, Dobo, Firkiye, Kiliçe,
Sembusek, Alluciye, Accin, Harire Tatlısı, Zingil ve Mırra.

İLERİMİZİ
MARDİN’DE TARİH BİLG
K BİR ANTİK
YENİDEN DÜZENLEYECE
KENT BULUNDU!
, Babil, Hitit, Asur,
Tarih boyunca Sümer, Akad
klu ve Osmanlı'nın
Urartu, Roma, Abbasi, Selçu
medeniyete ev sahipliği
da aralarında yer aldığı 25
zı çalışmaları tarihe ışık
ka
len
tü
rü
yü
'de
din
ar
M
n
yapa
kırsal Ilısu Mahallesi'nde,
n
ini
es
ilç
it
eç
rg
Da
r.
yo
tu
tu
a höyüğünde M.Ö. 9
Dicle Nehri kıyısındaki Çemk
yerleşim yerine ulaşıldı.
bin 800'lere tarihlendirilen
e ait olduğu düşünülen bu
Yaklaşık 12.000 yıl öncesin
yeniden revize edeceğe
yerleşim yeri tarih bilgimizi
benziyor.
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DOĞA PARK’A YENİ PARKUR

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’na yapılacak Şifa

Her gün binlerce misafir ağırlayan Şehit Üsteğmen
Arif Kalafat Doğa Parkı’nda yeni parkurlar için
çalışmalara başlandı. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz parkta yapılan çalışmalarda
kendisi dikti. Yapısı itibariyle Şifa Parkuru
fidanı
ilk
alanda, bitki örtüsü ve yürüyüş alanı
yeni
adı verilen
özel olarak tasarlandı.

Parkuru için ilk fidanı Başkan Poyraz dikti.

Şifa Parkuru’nda neler olacak?
Özel olarak tasarlanan parkur 200 metre uzunluğunda olacak.
Parkurun yer aldığı alana şifalı olarak bilinen 30 tür bitkiden 5 bin
adet dikim yapılacak. Parkur girişinde yer alan turnikeden alana
girecek vatandaşlar; ağaç kabukları, kum, çakıl, saf ve doğal
taşların yer aldığı parkurda çıplak ayakla yürüyecek. Yürüyüş
alanı ve içerisinde bulundurduğu bitkiler sayesinde doğal terapi
alanı özelliği taşıyacak parkuru tüm vatandaşlar ücretsiz şekilde
kullanabilecek.

MERKEZ MAHALLESİ’NE YENİ PARK
Çekmeköy Belediyesi’nin Merkez Mahallesi’ne bir park daha kazandırıyoruz.

İstanbul’un ciğerleri konumunda olan Çekmeköy, yeni bir
park daha kazanıyor. Merkez Mahallesi Atış Sokak’ta yapım
çalışmaları tüm hızıyla devam eden parkın içerisinde; çocuk
oyun alanları, spor aletleri, oturma ve dinlenme alanları,
kamelyalar, 200 metrelik yürüyüş parkuru, ağaçlar ve çeşitli
bitkiler bulunacak.

Toplam 3 bin metre kareden oluşan parkın çalışmalarını en
kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “İlçemizin yeşiline yeşil katıyoruz.
İnşallah parkımız tamamlandığında vatandaşlarımızın keyifli
vakit geçireceği güzel bir alan düzenlemiş olacağız” dedi.

dergiteneffus.com
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YILIN EN İYİ
ERKEK
OYUNCUSU

Akın
Akınözü
İnsan
Karakterinin
Kolonları
Güven ve
Sadakattir!

Son dönemde Hercai
dizisiyle üne kavuşan
Akın Akınözü’nün çeşitli
mecralarda verdiği
söyleşilerini sizler için
derledik.
40
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Dizi, hayatınıza neler getirdi?

Güven ve sadakat kelimeleri sizin için ne ifade
ediyor?

Oyunculuk yolunda
emekleyen bir
bebekken, Hercai
projesiyle ayaklarımın
üzerinde yürümeye
başladım diyebilirim.

İnsan karakterinin kolonları.
Mutfakla aranız nasıl? En
çok hangi coğrafyaların
yemeklerini seviyorsunuz?

Oynadığınız
karakterlerin en
çok hangi özelliğini
seviyorsunuz,
onlardan neler
öğrendiniz?

Bir pesketeryan olarak;
Akdeniz mutfağı bana
en uygun mutfak. Favori
yemeğimse suşi.

Miran karakterinin en
güçlü tarafı, hedefine ulaşma yolunda sağlam bir iradeye
sahip olması. Ama bir taraftan "Miran"la beraber,
çelik gibi güçlü bir iradenin bile aşk karşısında yenik
düşebileceğini öğrendim.
Oynadığınız karaktere hazırlanırken neler
yapıyorsunuz?

Risk almayı sever misiniz?
Bugüne kadar yaptığınız en
büyük çılgınlık neydi?
"En büyük risk, risk almamaktır." Dünyanın en iyi
üniversitelerinden birinde iyi bir akademik ortalamayla
uygulamalı matematik okurken, son senemde oyuncu
olmaya karar verdim.

Senaryoya dedektif gibi yaklaşıp, sorabildiğim kadar
çok soru soruyorum, onlara cevap ararken de karakter
kendiliğinden gelişmeye başlıyor. Deneyim kazandıkça,
sorduğunuz soruların kalitesi artıyor, daha iyi sorular
sorabilmeyi öğreniyorsunuz, bu soruların ışığında
da karaktere dair daha yaratıcı seçimler yapmaya
başlıyorsunuz. Kendi enstrümanımı tanıdıkça; karakterin
sahnedeki duygusunu anlamak ve anlamlandırmak için
müzik dinlemenin bende çok etkili olduğunu keşfettim.

KISA KISA AKIN AKINÖZÜ
Gerçek adı: Süreyya Akın Akınözü
Doğum tarihi: 01/01/1990 (29 yaşında)
Doğum yeri: Ankara
Boyu: 1.80 cm
Kilo: 75 kg
Burcu: Oğlak
Eğitim durumu: Üniversite, Lisans
Medeni hali: Bekâr
Meslek: Oyuncu
dergiteneffus.com
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KULTUR SANAT DUNYAMIZIN
KIYMETLI ISIMLERINI ANIYORUZ
Kültür Sanat sayfamızda bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kurmuş
4 yeni ismi ağırlıyoruz. Her bir ismi sevgi ve saygıyla yâd ediyoruz.
Kod Adı Hürriyet

Namık 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.

Bana Mutluluğun
Resmini Yapabilir
misin Abidin?

Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, 23 Mart 1913’te İstanbul’da
doğdu. 1. Dünya Savaşı başladığında Avrupa'da seyahatte olan ailesi, bir
süre için Cenevre'ye yerleşmişti. Bu nedenle çocukluğu İsviçre ve Fransa'da
geçti. Robert Koleji’nde eğitim alırken sanata ilgi duyduğunu anlayıp abisi şair
Arif Dino’nun desteğiyle resim, karikatür ve yazı alanında kendini geliştirdi.
Daha genç yaşlarındayken yetenekli bir ressam olduğunu kanıtlayan Abidin
Dino, kendini geliştirmek için Sovyetler Birliğine gitti. 2. Dünya Savaşı’nın
patlak vermesiyle Londra ve Paris’te bulundu. Oralarda dünyanın önde gelen
isimlerinden Einstein ve Pablo Picasso gibi şahsiyetlerle dostluklar kurdu.
Türkiye’ye döndükten sonra 1941’de ilk sergisini açan Dino, 1943’te Güzin
Dino ile hayatını birleştirdi. 1952’de yurt dışına yerleşen ünlü ressam 7 Aralık
1993 günü Paris’te hayata veda etti. Cenazesi İstanbul’daki Aşiyan mezarlığında
toprağa verildi. Kendisini saygıyla yâd ediyoruz.
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Yeşilçam’ın En Babacan
Karakteri

Hulusi
Kentmen

Hulusi Kentmen, 20 Ocak, 1912'de Bulgaristan’da doğdu
Kendisi küçükken göçler sırasında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiler.
Türkiye’de Deniz Astsubay Okulu’ndan mezun oldu ve Türk
Deniz Kuvvetleri’nde Astsubay olarak görev yaptı daha sonra
emekli olarak sanat yaşamına atıldı. 1942’de sinema hayatı
başlayan usta oyuncu şehir tiyatrolarında da yeteneğini sergiledi.
Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları
sahneye koydu, turneye çıktı. Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu
filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi,
birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak
simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan,
tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen
gibi" deyişi yerleşti. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 20
Aralık 1993'te Böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında yaşamını
yitirdi. Ardında 500’e yakın sinema filmi bıraktı. Kendisini
özlemle anıyoruz.

Türk Sinemasının Efsane
İsimlerinden

Ali Sen

26 Aralık 1918’de Adana’da dünyaya gelen ve hepimizin yakından
tanıdığı oyuncu Şener Şen’in babası olan Ali Şen, gençlik yıllarında
geçimini Adana’da marangozluk yaparak sağlıyordu. 1944-1946
yılları arasında gezginci bir tiyatro ekibiyle sanat hayatına başlayan
Türk sinemasının efsane oyuncusu 1950’lerin başında İstanbul’a
taşındı. Burada hem fabrikada ustalık yapıp hem de marangozluk
mesleğini icra ediyordu İstanbul’da Ses Tiyatrosu’nda yer aldıktan
sonra ilk kez 1954’te kameralar karşısına geçti. Komediden,
drama birçok film türünde rol alan Ali Şen genellikle kötü ve
paragöz adam tiplemelerini canlandırmıştı. 290 filmde hünerlerini
sergileyen usta oyuncumuz 15 Aralık 1989’da geçirdiği beyin
kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kendisini saygıyla anıyoruz.
dergiteneffus.com
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KALİTELİ
UYKUNUN
FORMÜLÜ
Uykuyu çok sevenler ya da uykusuzluktan
yakınanlar. Bu yazımız tam size göre!

Uykunun insanın yaşam kalitesini olumlu etkilediğini gösteren
çok sayıda bilimsel çalışma var. Bununla birlikte halen birçok
insan için uykuya dalmak ya da kaliteli bir uyku çekmek çok
kolay olmuyor. Kaliteli bir uyku uymak için izlenen yolları sizler
için araştırdık. İşte madde madde kaliteli uykunun formülü:

1
4
44

Her gün aynı saatte
yatın ve kalkın.
Öğle yemeğinden
sonra kafeinli içecek
tüketmeyin.

2
5

20 dakikayı aşan şekerlemeler
yapmayın.

3

Yetişkin bir insan için
ortalama uyuma saati 6-9
saat olarak söylense de
insandan insana değişkenlik
gösterebilir.

Uykuya dalmak üzere uzun süre yatakta kalmayın.
30 dakika içinde uykuya dalamamışsanız kalkın ve
sessizce okumak veya hafif bir müzik dinlemek gibi
başka bir şey yapın. Sonra tekrar uyumayı deneyin.
dergiteneffus.com
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6
7

Doktorunuza ağrınız veya başka bir
rahatsızlığınızın uyku problemi
oluşturup oluşturmayacağını sorun
Her gün egzersiz yapmaya çalışın.

Kaliteli bir uykunun nasıl
gerçekleşebileceğini belirttik, peki
az uyumanın uykusuzluğun sebep
olacağı rahatsızlıklar neler?
Yapılan çalışmalar; altı saatten az uyumanın
ciddi sağlık problemlerine sebep olduğunu
ortaya koydu. Uykusuzluğun; kanser,
diyabet, kalp-damar, karaciğer hastalıkları,
bilinç bozuklukları, sinir hali, baş ağrısı,
migren, zayıf görme, kilo almak, gibi
çeşitli rahatsızlıklara sebep olduğu tespit
edilmiştir.
dergiteneffus.com
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u altının eşsiz güzellikleri ve rahatlatıcı özelliğinden ötürü
dalış sporu son zamanlarda çok tercih edilen bir etkinlik
haline geldi. Denizin derinliklerinde görülebilecek
güzelliklerin yanı sıra kişinin kendini bambaşka bir dünyada
hissetmesi bu sporu daha da keyifli hale getiriyor.
Dalış Türleri
Dalış kendi içinde serbest dalış ve tüplü dalış olarak ikiye
ayrılıyor. Serbest dalışta kişiler yüzeyde nefeslerini tutup
inanılması güç derinliklere kadar dalabiliyorlar. Bu dalışın en
büyük özelliği ekipmansız bir şekilde onlarca metre derine tek
nefeste gidebilmeleri. Serbest dalış sporcularının bu sebeple
çok yetenekli be kendi içlerinde özel bir dünyaları olduğunu
söyleyebiliriz.

hissedilen
basınç.
Suyun içinde
derinliklere
doğru gidildikçe
her 10 metrede
1 atmosfer basınç
artıyor. Örneğin 50
metre derine inen bir dalgıç,
vücudunun her santimetre karesinde
yüzeydeki duruma oranla 5 misli basınç hissediyor. Derinlere
indikçe akciğer kapasitesi düşüyor ve kan basıncı artıyor.
Nihayetinde vücut ısısı düşerek kalp atışları hızlanıyor ve
bilinç kaybı yaşanıyor. Bu gibi durumlarda insan bayılıyor ve
teknik olarak olaya vurgun deniyor.
Dalışta Milli
Gururumuz
Şahika Ercümen

Bir diğer tür olan
tüplü dalışta ise
ekipmanla dalıyor
olmak söz konusu.
Sıkıştırılmış
havayla doldurulmuş
tüpteki gazla, yüzeye
bağlı kalmaksızın yapılan
dalışta daha uzun süre su
altında kalmak mümkün.

16 Ocak
1985 tarihinde
Çanakkale'de
dünyaya gelen Şahika
Ercümen, serbest dalışta
Türkiye rekorunu elinde
bulunduruyor. Genç sporcumuz
Başkent Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü mezunu. Aynı
zamanda Başkent Üniversitesi'nde yüksek
lisans eğitimi almış başarılı bir öğrenci.
Küçük yaşta astım rahatsızlığına yakalansa da

Vurgun Nedir?
İnsanlarda bulunan solunum ve
dolaşım sistemi 1 atmosferlik basınca
dayanıklı. Bu da aslında deniz seviyesinde
46
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pes etmemiş, nefes alarak değil nefesini tutarak
başarılar elde etmiş bir hayat hikâyesi onunki.
Tek Nefesle 145,35 Metre
2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği
dereceyle Türkiye rekoru kıran Ercümen, 26-27
Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı
yüzme havuzunda düzenlenen Dinamik Apnea
Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda
145,35 metre giderek bir başka Türkiye rekoru
kırdı.
Dünya Rekoru Denemeleri
2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı
ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa
Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen
Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest
dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti.
2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en
yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.
Ve Dünya Rekoru
11 Şubat 2011 tarihinde Avusturya'nın Weissensee
bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi
kat etmiş hem erkekler hem de kadınlarda Buz Altı Yatay
Dalış Dünya Rekorunu kırmayı başarmıştır.
22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz
değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak dünya
rekorunun sahibi olan Şahika, paletsiz değişken ağırlıkla
kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli
serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir
dünya rekorunu kırdı.

Rekorlara Doyamıyor

Saygı Dalışı

22 Ekim 2016 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında
Değişken Ağırlıklı Paletli alanında 110 metreye dalarak
CMAS onaylı yeni bir dünya rekoru kırdı. 21 Ocak 2017
yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alındı ve ünlüler
takımında yarıştı. 26 Nisan 2017 tarihinde Survivor'dan
elendi.

19 Ocak 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından
düzenlenen ‘61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Ercümen
2014 yılının
sporcusu ödülüne
layık görüldü.
Milli sporcu
2015 yılının
Haziran ayında
Japonya'nın
Kushimoto kenti
yakınlarında
batan Osmanlı
gemisi Ertuğrul'a
saygı dalışı
gerçekleştirdi.

Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış
Türkiye Şampiyonası'nda paletli sabit ağırlık ip destekli dalış
kategorisinde 72 metreye ulaşarak kendine ait 70 metrelik
Türkiye rekorunu kırdı ve birinciliği elde etti.

Seninle Gurur Duyuyoruz!
2019'un Şubat ayında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını yaparak tarihe
geçti. Son olarak 28 Ekim 2019’da Mersinin Aydıncık
ilçesinde Gilindere Mağarası’nda yaptığı dalışla paletsiz
kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu
kırdı. Tek nefes de 100 metre dalarak Guinness Dünya
Rekorlar kitabına da girmeyi başaran Şahika Ercümen’i
başarılarından dolayı kutluyor kendisiyle gurur duyuyoruz.

dergiteneffus.com
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THE AERONAUTS
Eddie Redmayne ile Felicity Jones'u yeniden bir araya getiren The Aeronauts, gözü pek
hava balonu pilotu Amelia Wren ile öncü meteorolog James Glaisher'in, insanlığın hava
ve iklim konusunda bilgi menzilini genişletmek ve o döneme kadar kimsenin ulaşamadığı
irtifalara erişebilmek adına çıktıkları zorlu sıcak hava balonu yolculuğunu anlatıyor.
Vizyon Tarihi: 6 Aralık 2019
Film Türü: Macera, Biyografi, Aksiyon | Yönetmen: Tom Harper
Oyuncular: Felicity Jones, Eddie Redmayne, Himesh Patel, Anne Reid, Phoebe Fox
Senaryo: Jack Thorne

BEYAZ HÜZÜN

JUMANJİ
Yeni Seviye filminde çete
geri dönüyor ama bu
sefer oyun değişiyor.
Jumanji’ye, içlerinden
birini kurtarmak için
döndüklerinde, hiçbir
şeyin bekledikleri
gibi olmadığını
keşfediyorlar. Çete
dünyanın en tehlikeli
oyunundan kaçabilmek
için, bilinmeyen ve
keşfedilmemiş parçaları
bulmak ve kurak
çöllerden karlı dağlara uzanan yollara meydan okumak
zorunda kalıyor.

Büyük Çerkez sürgününde
annesi ile birlikte Anadolu
topraklarına sığınan
Abrek; annesini bir cami
köşesinde kaybetmiştir.
Sığınmış olduğu Osmanlı
topraklarında bir asker
olarak hayatına devam
eden Abrek, Balkan
Harbi'ne katılmış ve Balkan
Harbi'nin hezimetini
derinden hissetmiştir.
Sarıkamış Harekatı için
yola çıkan Abrek Çavuş'un
tek hedefi; Balkan
Harbi'nin hezimetini, hüznünü bu beyaz dağlarda üzerinden
atıp mangasını Sarıkamış'a ulaştırmaktır.

Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2019

Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019

Film Türü: Macera, Komedi, Aksiyon, Komedi, 3Boyutlu
Yönetmen: Jake Kasdan
Oyuncular: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black,
Kevin Hart | Senaryo: Scott Rosenberg

Film Türü: Dram, Tarih | Yönetmen: Kenan Korkmaz
Oyuncular: Kenan Korkmaz, Murat Yatmaz, Duygu Poyraz, Şenol Kara
Senaryo: Kenan Korkmaz
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ARALIK 2019'da

Çekmeköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nde
Sahnelenen ÜCRETSİZ Tiyatro Oyunlarına
Hepinizi Bekliyoruz :)

ARALIK

Yetişkin Tiyatrosu Oyunlarına
12 Yaşından Küçük Çocukların Getirilmemesini
Önemle Rica Ediyoruz ;)
dergiteneffus.com
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Kendine Güvenen

SANAT TESTIMIZE BUYURSUN
Ortaçağ Avrupası’ndan Osmanlı mimarisine kadar sanata dair ne varsa bu testte.
Bakalım sen ne kadar başarılı olabileceksin?

1 Meşhur düşünen adam heykelini kim yapmıştır?
A - Auguste Rodin

B - Alberto Giacometti

C - Salvador Dali

D - Rene Girard

2 Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık, ustalık eserleri hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?
A

Şehzadebaşı
Beyazıt
Ulu Camii

B

Süleymaniye
Selimiye
Şehzadebaşı

C

Yeşil Camii
Valide Sultan
Selimiye

D

Şehzadebaşı
Süleymaniye
Selimiye

3 Kağlumbağa terbiyecisi olarak adlandırılan tabloyu yapan sanatçı kimdir?
A - Şeker Ahmet Paşa

B - Ahmet Mithat Efendi

C - Osman Hamdi Bey

D - Ahmet Rasim

4 1503 yılında yapılan Mona Lisa tablosu kim tarafından resmedilmiştir?

A - Michelangelo

B - Leonardo Da Vinci

C - Pablo Picasso

D - Paul Cezanne

5 Aşağıdakilerden Hangisi ritmik ve dramatik sanatlardan biridir?

A - Edebiyat

50

B - Müzik

C - Dans

dergiteneffus.com

D - Resim
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Sürrealizm akımın öncüsü olan ressam kimdir?

A - Van Gogh

7

Rönesan

Barok

B

D - Salvador Dali

Helenistik

C

Fütürizm

D

Sultanahmet Camii'nin Mimarı kimdir?

A - Mimar Sinan

9

C - Leonardo Da Vinci

Sözlük anlamı 'yeniden doğuş' olan sanat akımı hangisidir?
A

8

B - Diego Valezquez

C - Mehmet Tahir Ağa

B - Sedefkâr Mehmet Ağa

D - Matrakçı Nasuh

İlk Dönem Osmanlı eserleri hangi 3 bölgede yoğun olarak gözükür?
A

Konya
İzmir
Kütahya

B

Çorum
Ankara
Kocaeli

C

İznik
Bursa
Edirne

D

Çanakkale
Balıkesir
Bandırma

10 'Ayçiçekleri, Sandalye ve Pipo, Buğday Tarlası Üstünde Kargalar' gibi eserler hangi ressama aittir?

A - Van Gogh

B - Paul Cezanne

C - Edgar Degas

D - Alfred Sisley

DEĞERLENDİRME
6-10 DOĞRU CEVAP VARSA
TAM BİR SANATSEVER

Hayatında sanata ne kadar yer veriyorsun
bilemiyoruz ama en azından sanat
dünyasındaki önemli gelişmeleri takip
ediyorsun. Bizce ortalama bir sanat bilgin var.
Bu da sana yeter herhalde.

Seni tanımlayabileceğimiz en etkin kelime tabii ki
sanatsever. Öyle bir sanat tutkunusun ki
müzeler, resim galerileri ve sanat galerileri senden
sorulur. Ne diyelim, sanatın her dalına
gönül verenlere ancak sevgilerimizi gönderebiliriz:)

3-C

4-B

5-C

6-D

dergiteneffus.com

2-D

7-A

Feci halde sanattan uzak bir hayatın var.
Belki teknik ve sayısal konulara daha fazla
ilgilisindir ama insan genel kültür olarak biraz
sanatla ilgilenmez mi canım? Sonuçta
üniversite sınavında bile karşına çıkacak
konulardan bahsediyoruz. Bizce çok aksatma:)

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
ORTALAMA SANAT TAKİPÇİSİ

1-A

1-3 DOĞRU CEVAP VARSA
SANAT VARSA SEN YOKSUN SANIRIM!
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8-B

9-C

10-A
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RUNDA
İLER BOĞAZ TU
LİSELİ ÖĞRENCt Poyra
z’ın katılımıyla Valide Sultan Gemisi ile “Gençlerle
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahme
Seyr-i İstanbul Boğaz Turu ”programı düzenlendi. Programda lise öğrencileri
çay ve simit ikramı eşliğinde boğazı seyretti.

Çekmeköy Belediyesi düzenlediği “Gençlerle Seyr-i İstanbul
Boğaz Turu” programı ile lise öğrencilerini boğaz turuna
çıkardı. Boğaz turuna Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
ve TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri katıldı. Çay ve simit ikramlarının yer aldığı gezide
öğrenciler boğazın tadını çıkardı.
Öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade
eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; “Üsküdar
Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen kardeşime bu imkanı bize
sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çekmeköy’de 11 ve 12.
sınıf olarak bulunan 5 bin öğrenci kardeşlerimizi her Salı günü
boğazda 3 saatlik turla hem onlara ilk ödevlerini yapmak
ve hem de rehber kardeşlerimizin katkılarıyla İstanbul’u ve

boğazı iyi öğrenebilmeleri için bu organizasyonu yapıyoruz.
Bu sene inşallah 11 ve 12. sınıf öğrenci kardeşlerimizin
tamamına uygulayacağız. Bundan sonraki yıllar geleneksel
hale getirmeye çalışacağız. Öğrenci kardeşlerimizle beraber
olmak, onlarla aynı kahvaltı masasında çayı, simidi, peyniri
paylaşmak beni son derece memnun etti. Bu etkinlikte emeği
geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum “ diye
konuştu.
Çekmeköy Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile
düzenlenen Boğaz Turuyla etkinliğe katılan öğrencilerin
yaşadıkları coğrafyanın tarihi, sosyal ve kültürel yerlerini
tanıması, moral ve motivasyonlarının artırılması, kaynaşma ve
arkadaşlıklarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

ALMAN ÇOBAN KÖPEKLERİ ÇEKMEKÖY’DE YARIŞTI

i
Çekmeköy Belediyesi, bu yıl sekizincisi düzenlenen Alman Çoban Köpekler
Irk
Köpeği
Çoban
Alman
yaptı.
sahipliği
ev
nası’na
Türkiye ve Ortadoğu Şampiyo
naya 11
ve Spor Derneği ve Royal Canin firması işbirliğiyle düzenlenen şampiyo
ülkeden yaklaşık 150 köpek katıldı.
nada
Çekmeköy Belediyesi Ömerli Spor Tesisleri’nde gerçekleşen şampiyo
Köpekler,
ayrıldı.
lere
kategori
farklı
göre
kriterlere
köpekler, yaş ve cinsiyet gibi
Özel
ringe çıkmadan önce güvenlik amacıyla karakter testine tabi tutuldu.
in
köpekler
a
sopalarl
elastik
ki
ellerinde
lerin
eğitmen
görevli
elbiselerini giyen
ri ölçüldü.
reaksiyonları ve sahipleri tarafından verilen komutlara itaat derecele
Kendilerine yapılan saldırıya yeterli tepkiyi vermeyen veya gereken
ringe
tepkiyi vermesine rağmen sahibinin ‘bırak’ komutuna uymayan köpekler
boy
çıkmadan elendi. Karakter testini başarıyla geçen köpekler ise ringde
göstermeye hak kazandı.
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dostum. 2
Ödül alan köpeklerden Arya’nın sahibi Mert Tarik, “Arya benim can
İkinci defa bu
duygu.
bir
el
mükemm
ak
Kazanm
aylık.
15
anda
şu
aldım,
aylıkken
izin verirse
yarışmaya geliyorum ve bu yaşadığım ikinci birincilik. Arya’mla Allah
daha ilerilere gideceğiz” dedi.
Başkanı
Alanda bulunan yarışmacılara ve vatandaşlara Çekmeköy Belediye
ısı Latif
Yardımc
Başkan
Belediye
y
Çekmekö
ileten
selamını
Poyraz’ın
Ahmet
Coşar, “Çekmeköy’de üçüncüsü, Türkiye’de sekizincisi düzenlenen Alman
a hayvan
Irkı Çoban Köpekleri Yarışması’ndayız. Çok eğlenceli. Aynı zamand
sponsor
buraya
mız
firmaları
İştirakçi
etkinlik.
bir
güzel
sevgisini aşılamak adına
katılan
oldular. Son etabı sanırım Almanya’da düzenlenecek. Bu anlamlı yarışa
.
konuştu
diye
”
ediyorum
teşekkür
herkese
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK
SİNEMA BİLETİ

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE
GÖNDEREN OKUYUCULARIMIZ,
"ÇEKİLİŞLE" SİNEMA BİLETİ KAZANIYOR!

dergiteneffus.com

Ödüllü Bulmaca
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ADALAR

KADIKÖY

BAĞCILAR

KARTAL

BAKIRKÖY

MALTEPE

BEŞİKTAŞ

PENDİK

BEYKOZ

SARIYER

BEYOĞLU

SİLİVRİ

ÇATALCA

ŞİLE

ÇEKMEKÖY

ŞİŞLİ

ESENLER

TUZLA

EYÜP

ÜMRANİYE

FATİH

ÜSKÜDAR
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BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
AhmettPoyraz

cekmekoybelediyesi

cekmekoybeltr

cekmekoybelediyesi

cekmekoybelediyesi

Seri_Nokta

BaskanAhmetPoyraz

BaskanAhmetPoyraz
0216

312 44 44
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