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Evrenin girdap hareketi
VORTEX nedir?
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arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Gençler,
Yepyeni bir sayı ile yeniden karşınızdayız. Yeni eğitim döneminiz
umarım keyifli ve başarılı geçiyordur. Sonbaharı iyiden iyiye
hissedebileceğiniz en renkli aylardan Ekim’de mutlaka doğa
yürüyüşleri yapmanızı ve İstanbul’un nadide manzarasında renk
geçişlerini gözlemlemenizi tavsiye ediyorum.
Kıymetli Çocuklarımız,
Tempolu sürecinize biraz eğlence katmak için yine dopdoluyuz. Kapağımızda sizleri Usta şairlerimizden
Attila İlhan'ın “hevesim olsa param olmuyor, param olsa hevesim” dizeleriyle karşılıyoruz. Unutulmaz film
repliklerine göz atmadan geçmeyin. Geleceğin meslekleri köşemizde sıra dışı bir örnek olarak Etik Yetkilisi var.
Atatürk Arboretumu’nu Ekim ayında her yer bin bir renk sonbaharken bir gidip görün istedik. İz bırakanların bu
ayki misafiri Kutu’l Amare zaferinin müstesna ismi Halil Kut Paşa! Şehitlerimizi bu kutlu ayda unutmadık ve güzel
kelimeler dükkânında ‘Şüheda’ yerini aldı. Doğukan Manço röportajından ilgi çekici kitapların tanıtımına kadar
her şey önünüzdeki sayfalarda sizlerle buluşmayı bekliyor.
Hepinize neşeli okumalar.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

LEZZET DURAĞI

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan
şüheda. Bu ay kelimemiz
ŞÜHEDA.
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Bulut kurabiye nasıl yapılıyormuş.
Haydi gelin, birlikte öğrenelim.
Sonra da afiyetle yeriz:)

TARİHTE EKİM

ÜNLÜ RÖPORTAJI

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

Ünlü DJ Doğukan Manço dergimize
konuk oldu. Çok da iyi oldu:)

16
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BİLİM

18

Vortex yılına göre dünyada yaşamın
sonu mu geldi ?

FİLM REPLİKLERİ

İZ BIRAKANLAR

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
replikleriyle ekim ayımız şenlensin:)

İngilizleri dize getiren büyük osmanlı
Komutanı Halil Kut Paşa'yı
tanıyoruz.
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GELECEĞİN MESLEKLERİ

DOSYA KONUMUZ

KADİM ŞEHİRLER

Sözcüklerin Efendisi : Attila İlhan
Yaşamına dair her şey bu
yazımızda.

Sevakin Adası'nı hiç duydunuz mu?
O zaman gelin birlikte
tanıyalım.

Etik Yetkilisi isminde bir meslek var.
Nedir bu etik yetkilisi dedikleri?

32

28

OKUR SAYFASI

EĞLENCE

Okur sayfamız yine çok renkli, yine
çok eğlenceli.

Oyun incelemelerimiz devam ediyor.
Belki daha önce adını duymadığınız
oyunlar da vardır.

KİTAP TANITIMI
En sürükleyici ve en keyifli kitapları
sizler için bir araya getirdik.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

ÇEVRE

Sen de çektiğin fotoğrafı bize gönder,
yayınlayalım.

Naylon poşetler, hiç de masum
değiller.
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NASIL YAPARIM

SPOR
Yüzmenin 10 faydası.
Faydalanmanız dileğiyle.

Siz hiç slime hamuru yapmayı
denediniz mi ?
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

42

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

KÜLTÜR SANAT

44

Sonbaharın dökülen gönül yaprakları.
Bu yaprakların arasında
kimler yok ki...?

DANIŞMA KURULU

45

SİNEMA Bİ'MOLA

TİYATRO PERDESİ

Ekim'de vizyona girecek filmlere bir
göz atalım.

Karıncalar. Bir savaş vardı.
Tek perdelik harika bir oyun.
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Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

Atatürk Arboretumu tam bir yeryüzü
cennneti. Gezip görmenizi tavsiye
ederiz.

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

50

Genel Yayın Koordinatörü
Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Yayın Kurulu

FENOMEN RÖPORTAJ

TEKNOLOJİ

Reşat Hacıahmetoğlu ile keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdik.

Siber Dünyanın Trend Terimleri.
Birlikte öğrenelim.

52

Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı
Muammer Özenen
Metin Yazarı
Fatih Cömert
Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir

KARİKATÜR

53

Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

GEZELİM GÖRELİM
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Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı

Mert Dolapçıoğlu ile kahaha dolu
bir mola.
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ÖDÜLLÜ BULMACA

BULMACALAR

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:)

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

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
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

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Mehmet Akif Ersoy

Şüheda
Şehitler anlamına gelen
kelime dilimize Arapça’dan
geçmiştir. Milli şairimizin
İstiklâl Marşı’mızdaki
dizelerine konu olan şehitler,
vatanımızın bugünlere
gelmesindeki gurur verici en
büyük payeye sahipler.
Üstelik şehitler tepesi boş
değil… Kahraman askerlerimiz
ve sivillerimiz Türkiye’yi
müdafaa için hem cephede hem
masada en kalbi cesaretlerini
ortaya koyuyorlar.
Çünkü BAŞKA TÜRKİYE YOK!
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LEZZET
DURAĞI
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Ma lz e me le r
-- 2 adet yumurta akı --- ¼ su bardağı toz şeker --- Bir çimdik tuz --- 2,5 su bardağı -Hindistan Cevizi Rendesi

ha zı r la n ış ı

SÜTLÜ KAHVE
Birlikte İyi Gider :)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ÇEKMEKÖY
YENİLİK AKADEMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

meköy Belediyesi Yenilik Akademisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest’te Çek
standını ziyaret etti.
rmek için kurduğu Yenilik Akademisi öğrencileri Teknofest’e
Çekmeköy Belediyesi’nin bilimle ilgilenen gençlere yol göste
iyesi Yenilik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Beled
4 proje ile katıldı. Hafta sonu Teknofest alanını ziyaret eden
emisi,
Teknolojiler kategorisinde 4 proje ile yarışan Yenilik Akad
Akademisi’ni de ziyaret etti. İnsan Hayatını Kolaylaştıran
Sesim Engelsiz Kiosk projesi ile teşvik ödülü kazandı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
YENİLİK AKADEMİSİ TEKNOFEST’TE

Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanındaki önemli gelişmelerini gözler önüne seren ve gençlere ilham
kaynağı olmayı
amaçlayan TEKNOFEST sona erdi. Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi öğrencileri, festivalin yarışmalar
kısmında İnsan
Hayatını Kolaylaştıran Teknolojiler kategorisinde 4 proje ile yarıştı.
Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık
oluşturmak ve gençleri bu alanlarda çalışmaya
özendirmek için 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul
Yeni Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e
Çekmeköylüler’in de ilgisi yoğun oldu.
Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi 4 Proje ile Finalde
Bilimle ilgilenen gençlere yol göstermek için
Çekmeköy Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan
Yenilik Akademisi’nin öğrencileri, TEKNOFEST bilim ve
teknoloji yarışmalarında yerlerini aldı. "İnsan Hayatını
Kolaylaştıran Teknolojiler" kategorisinde; Titreşim Dili,
Halitosis ile Hastalıkların Teşhisi, Cryonics Hamam Böcekleri
Kolonisi ve Göz Hastalıklarının Teşhisinde VR projeleri ile
finale kalan öğrenciler, TEKNOFEST’in ikinci gününde T3 Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

dergiteneffus.com
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25 Ekim 1985
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

27 Ekim 1904
ABD

Günümüzdeki ekonomik
sistem içinde kendine son
zamanlarda epey bir yer olan
İslam Bankacılığının ilk
adımları 3. İslam Bankası
Kongresi’nde atıldı.

New York metrosu açıldı
ve 24 saat aralıksız hizmet
vermeye başladı. Bu
yönüyle New York ‘Hiç
Uyumayan Şehir’
unvanını aldı.

6 Ekim 1908
YUNANİSTAN
Osmanlı’nın özerk
vilayetlerinden Girit Türkiye’den
ayrıldı ve Yunanistan’a bağlandı.
Müslüman halkın güvenliğinin
sağlanması şartıyla kabul edilen
bu birleşmeyle derin sorunlar
sadece askıya alınmıştı.

31 Ekim 1517
ALMANYA
Protestanlığın kurucusu
Martin Luther meşhur 95
Tezini yayınladı ve Papa
ile Katolik Kilisesi’ni
protesto etti.

10 Ekim 1902
İNGİLTERE
7 Ekim 1796
YENİ ZELANDA

Londra’da üretilen Ivel traktörü
tarım için tarlalardaki yerini
aldı. Mekanik atlar olarak
adlandırılan bu traktörler üç
saban demirinin yardımıyla
kullanılıyordu ve ekip biçme
işlerinde büyük kolaylık
sağlıyordu.

Büyük Okyanus’ta seyir
halinde giden İngiliz
denizci James Cook, Yeni
Zelanda’yı keşfetti.
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18 Ekim 1867
ALASKA

4 Ekim 1957
RUSYA
Sovyetler Birliği Sputnik
serisinin ilk uzay aracını
uzaya fırlattı. Bu uydu
insanoğlunun yörüngeye
oturtabildiği ilk yapay uydu
olma özelliğini taşıyor.

Rusya 7.2 Milyon Dolar
karşılığında Alaska’yı
Amerika Birleşik
Devletleri’ne verdi.

29 Ekim 1923
TÜRKİYE

1 Ekim 1905
TÜRKİYE
Mekteb-i Sultani
öğrencilerinden Ali Sami
Yen ve arkadaşları bir
araya gelerek Galatasaray
Spor Kulübü’nü
kurdular.

Anayasa değişikliğine
gidilerek Cumhuriyet ilan edildi.
TBMM’de 158 oy alan Gazi
Mustafa Kemal
Türkiye’nin ilk
Cumhurbaşkanı seçildi.

4 Ekim 1883
İSTANBUL

2 Ekim 1187
KUDÜS
3 semavi din için de önemli bir
yere sahip Kudüs’ü, tarihimizin
en şanlı komutanlarından
Selahaddin Eyyubi Haçlıların
elinden geri aldı.

Şark Ekspresi olarak
bilinen Orient Express
başkent İstanbul’u Paris’e
bağlamak üzere ilk
seferine çıktı.

dergiteneffus.com
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Son yılların başarılı DJ’yi,
Türkiye’ye mâl olmuş halkın
sanatçısı Barış Manço gibi bir
babanın oğlu Doğukan Manço…
Aileden gelen müzik tutkusu
ile işe koyulmuş ve önemli
başarılara imza atmış bir isim.
Kendisiyle hayatını ve özel ilgi
alanlarını Teneffüs dergisi
için konuştuk.

Önemli Değil
Değerli Olmak
İstiyorum!
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Öncelikle sizi kısaca tanıyalım.
Bize hikâyenizden bahseder misiniz?
1981’de gözlerimi Belçika’da açtım. Seyahat eden bir ailenin oğlu olduğum için
sürekli onlarla gezi halinde büyüdüm.
Bu da bana birçok medeniyeti ve farklı
kültürleri tanıyarak büyüme imkânı sağladı. Annem ve babam dünya insanları
oldukları için ben de onları örnek aldım.
Ailemin tamamen sıra dışı bir yaşantısı
olduğu için Batıkan ve benim hayatımı
da farklı yönde etkiledi bu hayat tarzı.
Bunun hem artı hem de eksi yanları var
elbette. Örneğin; üç ayrı ülkede okumanın, bu süreçte kültürel adaptasyonların
getirdiği zorlukları yaşadık. Ancak bugün üç dört lisan konuşabiliyoruz. Batıkan ve benim için de babamızın vefatından sonraki ikinci dönüm noktalarımız
askerliklerimizdir. Çünkü bütün görevler yerine getirilmiş artık hayata atılma Türkiye’de müzik adına beğendiğiniz
vakti gelmişti.
kimseler var mı?
Müziğe tutkun bir babanın aynı tutkuyla
yola devam eden oğlusunuz. Müzik
kariyerinize başlama açısından Barış
Manço’nun oğlu olmak nasıl bir his?

Türkiye’de en çok rock gruplarını beğeniyorum. Duman, Mor ve Ötesi, bir zamanlar Kargo, Hayko Cepkin. Çocukluğumda da Kartel’i çok severdim.

Bizler müziğin içerisinde büyüdük ama
babamız gibi bir örnek olunca kenara çekilip izlemeyi tercih etmiştik. Demek ki
kan bir yerde çekiyor. Ucundan kıyısından bulaşıyor ve bulaştığında da tutkuya
dönüşüyor. 1998’de radyoculukla başlayan bu serüven, dj ve aranjörlükle bugün
20 yıllık tecrübeyi geride bıraktı.

Kullandığınız enstrümanlar var mı?

Spora düşkünlüğünüz de herkesçe
biliniyor. Hangi sporlarla
uğraşıyorsunuz?
Atatürk’ün deyimiyle “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünü harfi harfine benimseyen birisi olarak sporun
hiç bir zaman aksatılmaması gerektiğini düşünüyorum. 6 yaşında jimnastikle
başlayıp 10 yaşında kaykay, 13 yaşında
hareket bisikleti, 15 yaşında roller blade
gibi sıra dışı sporları uç noktalarına kadar taşıdım. Denge, hız ve risk almayı bu
tip sıra dışı bireysel sporlarda öğrendim.
Survivor’daki parkur başarım ise askerdeki pentatlon sahası antrenmanlarından geliyor.

Başlangıç seviyesinde bateri ve bağlama. Aranje yapabilecek kadar da klavye
bilgim var. Bunlar müzik enstrümanları
için geçerli. Ayrıca üretim üzerine kaynak, torna vb. tüm araçları orta seviye
kullanmayı bilir ve severim. İşin özüne
inersek üretmeyi severim. Çünkü biliyorum ki üretmeyen toplumlar çökmeye
mahkûmdur.

Hayranlarınız özel hayatınıza dair de
eminim ki birkaç cümle duymak ister.
Var mı Doğukan Manço’nun gönlünde
biri?
Ben özel hayatını paylaşan biri olmadım hiç ama elbette benim de var bir
sevdiğim.
Şarkı sözü yazıyor musunuz?
Evet, yazıyorum. Hayatımda ilk defa
2016 yılında bir arkadaşımla birlikte
oturup şarkı sözü yazdım çünkü aranje
edebilecek şarkı bulamamıştım. Sonra
bir baktım ki o alanda da üretimde bulunabiliyormuşum. Yazmaya devam edeceğim.
Kısa ya da uzun vadede gerçekleştirmek
istediğiniz hayaliniz var mı?
Uzun vadede kalıcı değerlere sahip bir
insan olmak istiyorum. Güzel izler bırakmak istiyorum, önemli değil değerli
olmak istiyorum bunun için de kafamdaki bütün projeleri gerçekleştirmeye
çalışacağım.
Son olarak dergimizin genç ve oldukça
dinamik bir kitlesi var. Onlara tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Kardeşlerimin kafalarını şişirmeden
nokta atış tavsiyeleri özetleyeceğim. Üretin, emin olmadan yargılamayın, empati
kurun ve sabırlı olun. Bana güveniyorsanız bu dediklerimi yapın. Kaybetmeyeceksiniz her alanda kazanacaksınız.

Bugüne kadar
yaptığınız en
çılgınca şey
neydi?
Şu ana kadar kafama koyduğum her
şeyi yaptığım için
henüz en çılgınına
ulaşmadım. Ama
serbest düşüş paraşüt yaptıklarımın
arasında en heyecan
vericisiydi.
dergiteneffus.com
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VORTEX YILINA GÖRE

DUNYADA YASAMIN SONU MU GELDI?
Şimdi gözlerinizi usulca kapatın ve birkaç saniyeliğine hiçbir şeyi düşünün. Evet, yanlış okumadınız, birkaç saniyeliğine
madde, enerji ve zamanın olmadığı bir yer düşünün. İnsanlar genelde boşluk olduğunu ya da siyah olduğunu düşünür.
Bunları unutun boşluk daha oluşmadı, hiçlik hâkim ve siyah diye bir şey yok, aslında hiçbir renk yok.

B

irdenbire gözlerinize bir
ışık, suratınıza bir sıcaklık çarpıveriyor. Eğer siz
gerçek olsaydınız, ışığın
kuvveti gözlerinizi kör
edebilirdi ve bu en iyi ihtimaldi çünkü
suratınıza çarpan sıcaklık aslında hissettiğiniz son şey olacaktı (güneşten
milyonlarca kat daha sıcak bir ışık).
Neyse ki hiçliğin ortasında siz de daha
oluşmadınız.
İleride iğne deliğinden geçecek bir ışık
huzmesi görüyorsunuz. Zamanın ve sayıların başladığı o an. Evrenin yaradılışı, yokluğun ve hiçliğin varlık ve madde
olduğu an. Daha öncesi yok, şimdilik
daha sonrası da. Bir ışık huzmesinden
fırlayan tüm parçacıkların yıldız, gezegen, galaksi oluşturmasından güneş sis-
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temimizdeki dünyamıza theianın çarpmasına kadar olan tüm süreci izlediniz.
Hatta insan oluşumu ve gezegendeki
canlılığı da gözlerinizle gördünüz.
Güneş sistemlerinde gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü en iyi siz
biliyorsunuz. Buna kendi gözlerinizle
şahit oldunuz. Dünyanın güneş etrafında dönüşünün 365 gün 6 saat olduğunu
an be an izlediniz; birçok yaşam, düzen,
başlangıç, ölüm, karmaşa ve son gördünüz. Canlılığın bitişinden tekrar doğuşuna gezegenlerin ölüşüne, hatta bu
benim yıldızım dediğiniz milyarlarca
yıldızın ölümüne şahitlik ettiniz. Gezegenlerin, uyduların ve yıldızların hareketlerini an be an gören ve şahitlik eden
siz bu süre içerisinde nasıl bir hareket
içerisindeydiniz merak ettiniz mi?
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Vortex hareketinin bir
simülasyonunu,
YouTube'da izleyin.

Evrenin Girdap Hareketi: Vortex
Sizin
merkezinizin
güneş
olduğunu belirtmiştik, diğer gezegenlerin sürüklendiği gibi siz de güneşin
peşinde sürüklendiniz ve işin garip
yanı bu 2 boyutlu bir sürüklenme değil, 3 boyutlu bir spiral sürüklenmeydi.
Peki, güneşin peşinde gezegenler ve siz
sürüklenirken güneş neyin peşindeydi? Güneşte aslında Samanyolu galaksisinin etrafında dönüyor. Ve hızı saate 70 bin kilometre. Bu çok düşük bir
hız. Dünyadaki bizler için değil tabi ki,
bizler hala yarış arabalarını hızlı sanıyor, ses hızını aşan uçaklar yapıp kendimizle gurur duyuyoruz. Işık hızı ise
bizim için sadece bir hayal. Siz ise saatte 108 bin km hız ile güneşin etrafında
yol alıyorsunuz ve bu sizin için arkanı-

za yaslanıp miskinlik etmekle eş değer
bir hız, yani her şey yolunda hiçbir şey
yapmanıza gerek yok, sadece durmanız yeterli. Geri kalanı güneş ve sizin
aranızda. Bu seyahatin bir ismi olmalı,
bu hareket sizin için ne kadar sıradan
olsa da gezegenler için oldukça önemli. Bizler buna vortex (girdap) hareketi
demeyi tercih ediyoruz.
Güneşin vortex hareketini dikkatlice
incelediğinizde her gezegenin çizdiği
girdabın dalga boyunun ve genliğinin
farklı olduğunu da göreceksiniz. Bu
farklılık gezegenin Güneş’e olan uzaklığı ile alakalı bir durum. Her geçtiğimiz
26 milyon yıla şahit olan siz dünyanın
her 26 milyon yılda bir yok oluşunu bidergiteneffus.com

rer birer izlediniz. Şimdi ise bir sorun
var canlılık tarihinde: “Sapiens” türünün hâkim olması yani sizin ve bizlerin.
Güneş’imizin 26 milyon yılda bir galaksinin etrafındaki turunu tamamladığını biliyoruz. İşin ilginç yanı ise büyük
kitlesel yok oluşların da 26 milyon yılda bir olduğunu biliyoruz. Bunları birer birer canlılık tarihi gözlemledi. Bize
aktarılan genlerde bu yok oluşların acısı hala mevcut. Siz zaman ve mekân dışında kalan gözlemcimiz, duydunuz ve
gördünüz. Şu an vortex kaçıncı yılında?
Çünkü insanların hesapları sizinki kadar net olmayabilir!
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

UNUTULMAZ
FİLMLERİN,
UNUTULMAZ
REPLİKLERİ!

SOSYAL AĞ

KARDEŞ PAYI

KANLI ELMAS

BÜYÜK BABA
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LEYLA İLE MECNU

N

LUCIFER

AVARE

Senin de unutamadığın,
zihinlere kazınmış film
replikleri önerin varsa,
bizimle paylaşabilirsin.
dergiteneffus@cekmekoy.b
el.tr

dergiteneffus.com
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İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

İNGİLİZLERİ DİZE GETİREN
BÜYÜK OSMANLI KOMUTANI

HALiL KUT

Bir cephe düşünün, orası düşerse umutlar düşecek…
Ve o cephede bir komutan düşünün, yılmadan mücadele verip
adım adım zafere ilerleyecek! Yokluk içinde bir orduya İngilizleri
hezimete uğratma gururunu yaşatmış şanlı Halil Kut Paşa’dan
bahsediyoruz!
Yıl 1916… Birinci Dünya Savaşı’nın en çetin günlerinden geçiyoruz.
Uçsuz bucaksız Osmanlı topraklarının her bir yanında cephe açmışız
ve göğsümüze namahrem eli değmesin diye canımızla kanımızla
savaşıyoruz. Savaşa gireli 2 yıl olmuş. Devrin en güçlü devletleri
karşımıza dikilmişler ve vatanımızı paylaşmak için aç kurt misali
düşmemizi bekliyorlar!

Pop müziğinin sevilen isimlerinden 90’lı yıllara
damgasını vurmuş Burak Kut’un, Halil Kut Paşa’nın
torunu olduğunu biliyor muydunuz?

18
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Yıl 1916… Bunaltıcı bir yaz ve çetin bir
kış geçiren Osmanlı ordusu Mezopotamya
Cephesi’nde kanının son damlasına kadar
savaşıyor… Bağdat’a ilerlemek isteyen
İngilizler askeri hatlarımızı yararak ordumuza büyük zayiatlar verdiriyorlar. Tüm
bunlar yaşanırken yetenekli komutanlarımızdan Nurettin Paşa düşman ordularını
bir nebze geri püskürmeyi başarıyor.
Nurettin Paşa’nın çeşitli sebeplerle yeri
değiştirilince görevini Halil Paşa’ya
devrediyor. Tıpkı Çanakkale’deki gibi
muzaffer bir payeye sahip oluyor koca
yürekli Halil.
Peki, kimdir İngilizlere tarihlerindeki
en büyük hezimetlerinden birini yaşatan Halil Kut Paşa?
•
•
•
•

•
•

•

•

Halil Kut Paşa, Osmanlı ordusunun
başındaki Enver Paşa’nın kendisinden
birkaç yaş küçük amcasıdır.
1882’de İstanbul’da doğdu.
Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal
ile aynı sınıfta okudu.
I. Dünya Savaşı'nda Kutu’l Amare
cephesinde General Townshend
komutasındaki İngiliz kuvvetlerini
esir aldı.
Bu başarısına rağmen tarih kitaplarından silindi ve unutturulmaya çalışıldı.
Mütareke yıllarından sonra kendisine
yakışır hiçbir görev verilmediği gibi
sık sık ve hastalıklarına rağmen Rusya’ya sınır dışı edildi. Daha sonraları
da Viyana’da hayat mücadelesi verdi.
Vatanına geri döndükten sonra (Enver
Paşa’nın vefatından sonra) da kıymeti
bilinmedi ve 20 Ağustos 1957 senesinde gırtlak kanseri sebebiyle vefat etti.
Ebedi istinatgâhı olan Yahya Efendi
Dergâhı’nda bu vatanın gelecekleri siz
gençlerden ruhuna bir Fatiha bekliyor.

Mezopotamya Cephesi’nde Türkler Halil Kut Paşa komutasında büyük bir
zafere imza atmışlardı. Köşeye sıkıştırılan İngilizler önce ikmalden yoksun
bırakılarak teslim olmaya zorlandılar ardından da taarruz edilerek dize
getirildiler. İngiliz ve Hint Ordusu’nun yenik komutanı Townshend 1 milyon
pound değerinde altın vermek şartıyla esaretten kurtulmayı ve bunun gizli
kalmasını teklif etti. İngilizler için bir utanç olan bu yenilgide Halil Paşa
parayı kabul etmedi ve düşman askerlerini komutanlarıyla birlikte esir aldı.

HALİL PAŞA’DAN ZAFER SONRASI EFSANE KONUŞMA
Kutu’l Amare’de İngilizleri köşeye sıkıştırarak zafere ulaşan muzaffer komutan galibiyetin ardından askerlerine şu konuşmayı yapmıştı:
“Arslanlar, bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın
toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle uçarken,
ben de hepinizin pak alnından öperek cümlenizi tebrik ediyorum (…)
Tarih bu olayı yazmak için müşkilata uğrayacak. İşte Türk sebatının
İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi de burada
görüyoruz.”

dergiteneffus.com
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GELECEĞİN MESLEKLERİ arrow-circle-left

HEM AHLÂKİ HEM İNSANİ BİR SÜZGEÇLEME

ETIK YETKILISI
Büyük kuruluşların kazançtan daha çok neyin etik olduğuna
karar vermesi ve öncelikli hale gelmesini sağlamak amaçlı
ortaya çıkmıştır. Etik görevlisi, kurumun etik ve uygunsuzluklar,
iddialar, şikâyetler ve çıkar çatışmaları için iç kontrol noktası

olarak hizmet eder ve kurumsal yönetim konularında kurumsal
liderlik ve danışmanlık sağlar. Geleceğin önemli meslekleri arasında gösterilen “Etik Yetkilisi” günümüzde iş ilanları arasına
girmiş önemli bir iş sahasıdır.

Etik Yetkilisi Neler Yapar?
•
•

Neden daha fazla
kazanmayasın ki,
doğrusu bu !#?..

Hayır, bu hiç etik
değil. Dürüstlük her
zaman kazanır

•

•

•

•

•
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Kurumsal etik bildirileri, politikaları ve destekleyici
formları / onayları geliştirir ve dağıtır.
Kurumsal tutarlılığı ve kurumun etik felsefeleri
ile bütünleşmesini sağlamak için diğer kurumsal
politikaların denetlenmesini ve kurumsal empati
yapılmasını sağlar. Kurumsal etik mesajını kurum
kültürü genelinde bütünleştirir.
Kurumsal etik ve çıkar çatışması eğitiminin geliştirilmesini ve uygulanmasını denetler ve etik konulardaki üst düzey yönetim için etik karar alma eğitimini
yürütür ve çıkar çatışmalarından kaçınır.
Etik hatalar veya çıkar çatışması şikâyetleri ve iddiaları
uyarınca soruşturmaları derhal yürütür. Gerektiğinde
yazılı soruşturma raporları hazırlar.
Hukuk danışmanı ile birlikte, şirketin durumunu belirlemek ve bulguları üstlere sunmak için yıllık kurumsal
yönetim denetimleri yapar. Kurumsal denetimler,
kimlik hırsızlığına ve kurum tarafından korunan çalışan
verilerinin asgariye indirilmesine yönelik çalışır ve
kurumsal misyonu etkileyen meselelerle ilgili riski en
aza indirir.
Şikâyet ve iddiaların ele alınması ve işlenmesi için gizli
prosedürler geliştirir ve sürdürür. Etik veya çatışmalarla ilgili çalışanların gizli soruşturulması için süreçler
sağlar.
Kurumsal yönetim gereksinimlerinin, uyum ve
raporlama kanunlarına sürekli uygunluğunu sağlar,
güncellemeler yapar.

arrow-circle-right GELECEĞİN MESLEKLERİ
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Etik Görevlisi Nerelerde Çalışır?
• Bir Etik Görevlisinin işi eşsizdir. Çünkü bir şirketteki farklı
tarafları ve alt sistemleri bir araya getirerek rekabet ve
yüksek beklentilerle uğraşırlar. Genellikle ofis ortamında
çalışırlar, ancak değerlendirmeler yaparken bir şirketin
işverenleri ve çalışanları ile uğraşmak zorundadırlar.
• Genel olarak etik davranışların hem öğrenci hem de

Etik Yetkilisi Olmak İç
in
Eğitim Şart
Sosyal Bilimler Enstitüle
rinde MBA
programı olarak sunulan
bu bölüm, yakın
dönemde lisans ve ön lis
ans olarak da
üniversitelerimizde yer
alacak.

çalışanlar için önemli bir sorun olduğu iş organizasyonları,
okullar ve üniversitelerde bulunurlar.

dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

‘Sana kullanılmamış bir gökyüzü getirsem’ satırlarından hatırımızı yoklar Attila İlhan…
Kimi zaman dillerden düşmeyen şarkıların güftelerinde karşılaşırız usta şairle kimi zaman vuslata erilememiş bir
sılanın pençesinde… Vefatının 13. yılında tam da onun deyimiyle “fena halde bir sonbahar akşamı”
aramızdan ayrılan İstanbul beyefendisine dair her şeyi sizler için hazırladık.

22

dergiteneffus.com

KISACA HAYATINA DAİR...
•
•
•
•

Tam adı Attila Hamdi İlhan.
1925’te Menemen’de doğdu.
İlk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladı.
Liseye başladığı yıl bir kız arkadaşının defterinde
kendisine ait mektup bulunmuştu. Satır aralarında
Nazım Hikmet’ten şiirler var diye okuldan
uzaklaştırılsa da hukuki mücadelesi sonucu lise
eğitimini tamamladı.
• İstanbul Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini yarım
bırakarak Paris’e gitti.
• Paris’ten dönüşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de
başyazarlık; genel yayın müdürlüğü ve televizyon
programcılığı yaptı.
• 2005 yılında İstanbul’da kalp krizi sebebiyle
hayatını kaybetti.

Ben sana mecburum bilemezsin,
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum.

KISACA EDEBİ
KİŞİLİĞİNE DAİR
• Şiirlerinde Nevin, Yıldız, Beteroğlu imzalarını
kullandı.
• İlk şiiri “Balıkçı Türküsü”, ilk şiir kitabı ise 1948’de
yayımladığı “Duvar”dır.
• Şiirlerinde sadece özel ekleri ayırmak için kesme
işareti kullandı. Geri kalan hiçbir noktalama
işaretine başvurmazdı.
• Garip ve İkinci Yeni şiir akımlarına karşı çıkarak
Mavi Akımı içerisinde yer aldı.
• Genellikle kahramanlık, kavga, barış, özgürlük,
insan sevgisi, bunaltı, yalnızlık, aşk, umutsuzluk,
ölüm gibi temalara eserlerinde yer verdi.
• 1950’li yıllardan sonra eleştiri yazıları ve

Yanımda olmadın mı seni daha bir çok seviyorum
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git

dergiteneffus.com

senaryolar yazmıştır.
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ESERLERİ
• Şiir: Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum,
Yağmur Kaçağı, Bela Çiçeği, Elde Var Hüzün,
Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle
Bir Sevmek, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya
Dâhil
• Roman: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine
Benzeme, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan
Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadet’te Sabah
Ezanları, O Karanlıkta Biz, Fena Halde Leman,
Haco Hanım Vay
• Hikâye: Yengecin Kıskacı
• Senaryo (Tv Dizileri): Tele Flaş, Sekiz Sütuna
Manşet, Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık
Bugündür, Yıldızlar Gece Büyür
• Deneme – Eleştiri – Anı: Yanlış Kadınlar Yanlış
Erkekler, Hangi Sol, Hangi Batı, Hangi Sağ, Hangi
Atatürk, Sağım Solum Sobe, Hangi Edebiyat,
Sosyalizm Asıl Şimdi, Hangi Laiklik, Hangi
Küreselleşme, Aydınlar Savaşı, İkinci Yeni Savaşı,
Ulusal Kültür Savaşı.

...
çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var
çünkü ayrılık da sevdaya dahil
çünkü ayrılanlar hala sevgili

DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKILARDA
ATTİLA İLHAN!
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An Gelir

Ben Sana Mecburum

Ağustos Çıkmazı

Üçüncü Şahsın Şiiri

Askıda Yaşamak

Sultan-ı Yegah

Sisler Bulvarı

Karantinalı Despina

dergiteneffus.com
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ne vakit Maçka'dan geçsem
limanda hep gemiler olurdu
		
ağaçlar kuş gibi gülerdi
bir rüzgâr aklımı alırdı
			
sessizce bir cıgara yakardın
		
parmaklarımın ucunu yakardın
kirpiklerini eğerdin bakardın
		
üşürdüm içim ürperirdi
			
felâketim olurdu ağlardım

"Türkiye’ye iki şey yerleştirmeye
çalıştılar. Ünlü ve paralı olmak.
Fakat bunların adam olmakla
ilgisi yok!"
TRT’de yaptığı bir röportajda günümüz aşklarıyla kendi şiirlerindeki
aşklara değinir Attila İlhan… Geçmişe nazire yapar ve gözüne çarpan bir
ince sızı dökülüverir dudaklarından: "Türkiye’ye iki şey yerleştirmeye
çalıştılar. Ünlü ve paralı olmak. Fakat bunların adam olmakla ilgisi yok!

BUNL ARI BİLİYOR
MUSUNUZ?

kardeşidir. Aynı
Oyuncu Çolpan İlhan, Attila İlhan’ın
Kerem Alışık’ın
zamanda Sadri Alışık’ın kayınçosu ve
dayısıdır.
tanoğlu imzasını
• Kaleme aldığı senaryolarda Ali Kap
kullanmıştır.
İlhan Edebiyat
• Ülkemizde şairimiz adına Attila
nekler keşfedilödülleri düzenlenmekte ve genç yete

•

Sana gelirken hep ellerim ceplerimde gelirdim,
Olur da aşkımın elleri üşümüştür.
Avuçlarımda ısıtırım diyerekten.

•

mektedir.
kanlığı yoktu.
Tam bir Yeşilay’cıydı. Hiçbir kötü alış
di. :)
Bu yüzden kendine ‘temiz çocuk’ der

dergiteneffus.com
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Sevakin Adası hem doğal güzellikleri hem de tarihi kıymetiyle Afrika’da yer alıyor. Yakın zamanda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Türkiye'ye tahsis edilen bu stratejik önemdeki
adanın tarihine ve bugününe meraklısı için ışık tuttuk.

SEVAKİN ADASI NEREDE ?

STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR ?

Sudan’ın kuzeydoğusunda,
Kızıldeniz kıyısında bir liman kenti
olarak süzülüyor Sevakin Adası.
Üstelik tarihimizde çok önemli bir
yere sahip. Yavuz Sultan Selim’in
Mısır’ı fethinden sonra hilafet ile
birlikte kazanımlarımız arasında
yer alan ada yüzyıllar boyunca
Osmanlı idaresinde yönetildi.

Ticaretin kilit noktası haline
gelen ve önemli bir lojistik
merkezi olarak kullanılan adaya
atalarımız kaleler, idari binalar,
camiler, hanlar ve hamamlar inşa
etmişti. Lozan Antlaşması ile
İngiliz işgalindeki Mısır’a bırakıldıktan sonra bakımsız ve kimliksiz
kalan ada 1956 yılında Sudan’ın
bağımsızlığını kazanmasıyla yeni
bir döneme başladı.

ADADA NELER VAR?

26

den kalan
• Osmanlı dönemin
tarihi liman
• Gümrük Binası
• Hanefi Camii
• Şafi Camii
• Muhafaza Binası
ken
• 370’den fazla mes

dergiteneffus.com

ADADA SOSYAL HAYAT...
Adada 40 binden fazla Sudanlı
yaşıyor ve yerliler geçimini
genellikle balıkçılıkla sağlıyor. 2011
yılında TİKA’nın çalışmalarıyla
adadaki camiler restore edilmişti.
Şehrin kültür ve turizm merkezi
haline getirilmesi için Türkiye’nin
çalışmaları devam ediyorken Cumhurbaşkanı Erdoğan şehre ziyareti
sırasında adayı istemiş ve talebi
olumlu karşılık bulmuştu. Bugün
ata mirası topraklarımızı yeniden
‘savaşsız’ özüne döndürmenin
gururuyla şehri imar etmeye
devam ediyoruz.

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

ADANIN İSMİNE DAİR EFSANELER
Adaya "Sevakin" adının verilmesine dair çeşitli rivayetler bulunuyor. "İskân" anlamındaki Sevakin
olduğunu söyleyenlerin yanı sıra
eski Mısır dilinde, "Şavahin" adının
daha sonra Sevakin kelimesine
dönüştüğü ileri sürenler de var.
Dikkat çeken bir başka iddiaya
göreyse adanın tarihi Süleyman
Peygamber dönemine dayanıyordu ve o dönemde kanunlara aykırı
davranan insanlar ya da cinler bu
adada hapis cezalarını çekiyorlardı. Bu görüşü savunanlar adanın
isminin hapishaneler anlamına
gelen "Sucun" kelimesinden
geldiğini ifade ediyor.
Adadaki mimari eserlerin yüksek
olması nedeniyle "bu yapıları
cinlerden başkası yapamaz"
anlamına gelen "Seva- Cin (Cin
Yapısı)" ifadesinin "Sevakin'e"
dönüştüğü de konuyla ilgili ortaya konulan görüşler arasında yer
alıyor.

dergiteneffus.com
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DUYDUK ZİLİN SESİNİ

rine
Teneffüs’ü görünce keyfim ye
a
am
m
rdu
yo
ülü
üz
e
diy
i
Tatil bitt
yle
asını çok beğendim. Arada bö
geldi. Özellikle oyunlar dosy
sayfalar bekliyorum.

İKTE YİYİN!

ZIKKIMI KÖKÜYLE BİRL

Enes Avcı (14)

Ders sonunda Öğretmen.

e girerse...

rsin
Matematik öğretmeni müzik de

Öğretmen soru sorduktan sonra
göz temasından kaçınırken.

CAPSLERE BAYILIYORUM

ilk o
a çok gülüyorum. Hatta
lar
şım
yla
pa
i
ak
ınd
as
yf
caps
Derginin okur sa
umaya. Bence daha fazla
sayfadan başlıyorum ok
kullanabilirsiniz.
Elif Duru (16)
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OKÇULUK ÇOK KEYİF

Lİ BİR SPOR

Dergide okçuluğu an
latmanıza sevindim çü
nkü herkes bilmiyor
buradaki başarılarım
ızı. Ben Mete Gazoz’u
yakından takip eden
hayranıyım. Keşke on
bir
unla tanışma fırsatım
olsaydı. Dergide onu
da
görünce keyfim yerin
e geldi.

Ne sipariş edeceğini bildiğin restoranda
garson tüm menüyü sayıyorsa.

Alp Tuğra Tosun
(1

4)

ıktan

Matematik yazılısı açıkland
sonra sınıf.

a
merayı açtığınd

a
Yanlışlıkla ön k
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EĞLENCE arrow-circle-left

BU OYUNLAR
BiR HARiKA DOSTUM!

Eylül ayında dosya konusu olarak ele aldığımız oyunlar,
buldu.
sizlerden gelen güzel geri dönüşlerle Ekim ayında da kendine yer
Oyunlar serisinin devamı niteliğindeki yeni yazımızda!

keyifli bir keşfe

hazır mısınız?

İlk piyasaya sürülme tarihi:
7 Eylül 2018
Geliştirici: Insomniac Games
Tür: Aksiyon-macera oyunu
Yayıncı: Sony Interactive
Entertainment
Platform: PlayStation 4

30

Marvel's Spider-Man

(Yaş Sınırı 16+)

2018 yılında çıkan oyunlar arasında, PS4 platformunun en hızlı satan oyunu
oldu. Ayrıca Marvel etiketi taşıyan oyunlar arasında da yine en hızlı satan
oyun olma özelliğini taşıyor. Ayrıca oyunla ilgili tatlı bir hatıra da var. Bir
genç, kız arkadaşına evlenme teklif etmek için Twitter üzerinden Insomniac
Games’ten yardım istiyor. İnsomniac Games de bu yardım talebini geri
çevirmiyor. Bu olay Mayıs ayında gerçekleşiyor. Eylül ayında ise Marvel’s
Spider-Man oyunu, oyun akışı içerisinde bir bölüme içerisinde gizli evlenme
teklifi koyulmuş şekilde piyasaya çıkıyor. Üzücü olan durum şu ki oyun çıkana
kadar yardım talebinde bulunan genç ve sevgilisi ayrılıyorlar.
dergiteneffus.com

İlk piyasaya sürülme tarihi :
13 Haziran 2017
Geliştirici : KLab Games
Yayıncı : KLab Games
Platformlar : Android, iOS

İlk piyasaya sürülme tarihi:
6 Haziran 2016
Motor: Paradox Development
Studio
Geliştiriciler: Paradox Interactive,
Paradox Development Studio
Platformlar: Microsoft Windows,
Linux, Mac OS
Tasarımcılar: Johan Andersson,
Dan Lind, Chris King
Türler: Strateji video oyunu,
Wargame

Tsubasa Dream Team

(Yaş Sınırı 3+)

Mobil oyun kategorisi için bu oyun tam sizlik. Çıkalı biraz zaman olsa da
çok popüler olamadı ama bence bu güzelliğine gölge düşürmüyor. Tek eksi
yanı oyunun Türkçe desteği bulunmuyor olması. Ama korkmayın oyundaki
İngilizce hiç de Kraliçe’nin konuştuğu İngilizceye benzemiyor. Gayet basit bir
İngilizce kullanılmış. Top Eleven gibi bir futbol oyunu. Takım kuruyorsunuz
ve takımınızı geliştiriyorsunuz. Ayrıca Tsubasa’yı ve Wakabayashi’yi görmek
de ayrı bir keyif.

Hearts of Iron IV

(Yaş Sınırı 7+)

Bir strateji oyunu. Oyunun konusu II. Dünya Savaşı ve oyun gerçek zamanlı
ilerliyor. Yani 1944’de, tarihte ne olduysa onu uygulamaya çalışıyor. Oyunun maalesef Türkçe desteği yok. Oyunu öğrenmek için biraz uğraşmanız
gerektiğini söylemeliyim. Ama sonunda Neo-Ottoman Empire ile dünyayı
fethettiğinizde keyif almış oluyorsunuz. Mehter Marşı olmadan oynanmıyor
bu arada.
dergiteneffus.com
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KİTAP TANITIMI arrow-circle-left

HİPPİ
Paulo Coelho
1970 yılının Eylül ayında, yazarlık hayalleri kuran Paulo, özgürlük peşinde dünyayı dolaşırken Karla’yla karşılaşınca ikisinin de yaşamı kökten değişecekti; Peru’nun kayıp şehirleri, Brezilya’nın zindanları, Amsterdam’ın arka sokakları, İstanbul’un çarşıları bir bütünün
parçaları haline gelecekti…
Paulo Coelho’nun kendi yaşamöyküsüne belki de en yakın eseri Hippi, başka bir
dünyanın mümkün olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü.

ÇALIKUŞU
Reşat Nuri Güntekin
Romanda, iyi öğrenim görmüş bir İstanbul kızının, Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabalarında öğretmen olarak yaşadığı serüven anlatılır.Serüven yönü ağır basan bu romanda,
kişilerin duygu dünyaları, ülke gerçeklerinden soyutlanmadan verilir. Çalıkuşu, her yaştan
insanın rahatlıkla okuyup sevebileceği önemli romanlarımızdan biridir.

SATRANÇ
Stefan Zweig
Rastlantı sonucu eline geçirdiği bir kitapla satrancın inceliklerini öğrenerek bu oyunu bir tutkuya dönüştüren ve giderek bu tutkusu yüzünden beyin
hummasına yakalanan Dr. B.'nin öyküsüdür görünüşte Satranç. Ama derinlerde bir veda mektubudur aslında. Avrupa kültürüne elveda derken yaşama da veda etmeyi seçen Zweig'ın son yapıtı Satranç, gerilimli kurgusu ve
kahramanın ruhsal gelgitlerinin işlendiği dokusuyla, kısa ama her bakımdan
etkileyici olağanüstü bir uzun öyküdür.
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BAKIMA İHTİYAÇ DUYANLARA

GÜNLÜK YEMEK

Çekmeköy Belediyesi, yardıma muhtaç, yaşlı ve yemek
yapacak durumda olmayan kişilerin her gün kapısını
çalarak, günlük yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler, yemek yapacak durumu
olmayan ailelerin yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye yemekhanesinde özenle hazırlanan yemekler, her gün sefertaslarına
doldurularak evlere götürülüyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde
de hizmete devam eden ekipler, yemek çeşitlerini vatandaşların
sağlık durumlarına ve taleplerine göre belirliyor. Talepte bulunan
ailelere günlük kahvaltılık paketleri de götürülüyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Hayatın her alanında
vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Sıcak yemek hizmetimizle
ilçede tek başına yaşayan, kimsesi olmayan, yemek yapamayacak
durumda olan yaşlı, engelli ve çeşitli nedenlerle yemek yapamayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlıyoruz.
Vatandaşlarımızdan isteğimiz varsa çevrelerinde böyle vatandaşlarımız bize bildirsinler.” dedi.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ALEMDAĞSPOR

YENİ SEZONA HAZIR

Bu sezon İstanbul Süper Amatör Küme 1. Grupta mücadele
edecek olan Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor yeni sezonda
iddialı…
l
Bu sezon Çekmeköy’ü İstanbul Süper Amatör Küme 1. Grupta temsi
edecek olan Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor, yeni sezona hazır
giriyor. Sezon başında teknik heyette değişikliğe giderek takımın
başına Aydın Dursun’u getiren Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor,
yardımcılık görevine ise Özgür Arslan’ı getirdi.

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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ÇEVRE arrow-circle-left

NAYLON POSETLER

HIC DE MASUM DEGILLER
Markete çıktığımızda ya da bir şeyler taşımak istediğimizde naylon poşet
bulamadığınızı düşünün. Hemen kızardınız değil mi? Hemen hepimizin
vazgeçmekte zorluk çektiği naylon poşetler aslında kanser bile yapıyor desek!
İşte detaylar...
Dünyada 1977 yılında kullanılmaya başlayan naylon poşetler, maliyetlerinin düşüklüğü
sebebiyle günümüzde inanılması güç rakamlarda yaygınlaşmıştır. Türkiye’de 1980’lerde
kullanılmaya başlanan naylon poşetten bugün dünyada yılda 500 milyar ile 1 trilyon
adet arası tüketildiği düşünülüyor. Hâlbuki eskiden kese kâğıtları, fileler ya da
bez poşetler tercih edilirdi. Ne ara bu kadar sağlıksız bir malzeme bu denli
vazgeçilmez oldu, hayret doğrusu.
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Naylon poşetin zararları neler?
>>

Isıya ve güneşe maruz kalan naylon poşetler birleşimle-

rindeki maddelerin yapısından dolayı kansere sebep
oluyorlar.
>>

10-15 dakika için kullandığımız naylon poşetlerin

doğada kaybolması için neredeyse 1000 yıl gerekiyor.
>>

Doğaya atılan naylon poşetler çeşitli şekillerde
deniz canlılarına ulaşıyor ve bazı türler yiyecek sanarak
bu poşetleri yiyorlar. Bu da sindirim sistemlerine uygun
olmadığından ölümle sonuçlanıyor.
>>

Tıpkı bir sera gibi ısıyı emmemeleri sebebiyle çabuk alev alan naylon

poşetler orman yangınlarına sebep olabiliyor.
>>

Doğada bozulmaya başlayan naylon poşetler zararlı bir salgı

maddesini toprağa karıştırırlar. Bu da topraktaki yiyeceklere nüfus
ettiğinden yavaş yavaş besin zincirimizi kirletir.

Kullanımı azaltmak için neler yapabiliriz?
>>

Bir birey haftada sadece 2 poşet az kullanarak yılda 100

naylon poşeti çöpe atmamış olur.
>>

Alış verişlerde bez çanta, pazar arabası ya da file

kullanılabilir.
>>

Aynı torbaya girebilecek ürünler için ayrıca poşet

kullanılmayarak ikisi aynı torbada alınabilir. Ya da en iyisi kese
kâğıdında ürünleri almak. Hatta kese kâğıdı da bir kere değil,
özelliğini yitirene kadar tekrar kullanılabilir.
>>

Naylon poşetler ve kese kâğıtları doğrudan
çöpe değil geri dönüşüm kutularına atılabilir.

dergiteneffus.com
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NASIL YAPARIM ? arrow-circle-left

SLİME HAMURUNU

YAP-OYNA-GEVŞE

Özellikle çocuklu anneler neyden bahsettiğimizi iyi biliyor ama ne var ki slime hamurları çocuklara eşlik etmenin ötesine
çoktan geçti. Vücudun kas gelişimine iyi gelen ve meraklısını gevşeten hamurun tarifini Çağla Şikel’in
youtube videosundan esinlenerek veriyoruz.

1

MALZEMELER
Bir büyük su bardağı oyun jeli.
1 Bardak su, yarım çay kaşığı boraks,
Gıda Boyası ve sim.

2

1 büyük su bardağı oyun jelini bir bardağa
boşaltın

3

1 bardak suya yarım çay kaşığı boraks atın
ve karıştırın.

4

Sarı gıda boyasından minicik bir miktar
alarak oyun jelini koyduğunuz kaba atın.

5

Dilediğiniz renkte simi kaba karıştırın

6

Kabın içindeki malzemeleri plastik ya da
tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.

7

Borakslı suyu kaba ekleyin ama bu arada
karıştırmayı bırakmayın.

8

Görüntüdeki kıvamı alana kadar
malzemeleri karıştırın.

9

Slime’ı düz bir zemine alın. Slime’ınız artık
istediğiniz gibi oynamak için hazır.
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM YENİ EĞİTİM YILI
PTI
BAŞLANGIÇ PROGRAMINI ÇEKMEKÖY’DE YA
Yıldırım
ım’ın adını taşıyan Öğretmen Semiha
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldır
ı.
İlkokulu’nda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış programına katıld

Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nda gerçekleşen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış programına katılan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a, Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz eşlik etti.
Emekli öğretmen Semiha Yıldırım ile birlikte öğrencilerle
buluşan Yıldırım, öğretmen, öğrenci ve velilere temiz okullar
için seferberlik çağrısında bulundu. Yıldırım, "Öğrencilerimiz
başta olmak üzere, buradan bütün ülkeye, Türkiye'nin her
köşesindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için
gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıflarımızı, koridorlarımızı,
bahçelerimizi, okullarımızın etrafını pırıl pırıl yapalım." dedi.

MAHALLELER YARIŞIYOR
Çekmeköy Belediyesi, geri dönüşüme dikkat çekmek için 10 Eylül
2018’de “Muhtarlıklar Yarışıyor” isimli Muhtarlıklar Arası Elektronik
Atık Toplama Yarışması’nı başlattı. Birinci olan mahallelere ödül var.
Çekmeköy Belediyesi tarafından başlatılan yarışma kapsamında 21
Mahalle Muhtarlıklarına floresan atık kutuları ve elektronik atık
kutuları teslim edildi. Mahalleler atıkların çeşitlerine göre iki ayrı
kategoride yarışacak. Birinci kategoride 5. grup atık sınıfına giren
aydınlatma ekipmanları atıkları ve ikinci kategoride ise 6. grup atık
sınıfına giren küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler,
oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, gibi atıklar var. İlk kategori
için katılım alt sınırı 20 kg, ikincisi için ise 50 kg. Her iki kategorinin
de birincileri olan mahallere ödül verilecek. Toplanan atıkların teslim
edilme tarihi 28 Şubat 2019 olarak belirlendi.

dergiteneffus.com
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SPOR arrow-circle-left

YOKSA SİZ HÂLÂ YÜZMEYE BAŞLAMADINIZ MI?

YÜZMENİN 10 FAYDASI

i olarak kullanılır. Su aynı zamanda yaşamsal
Su deyince bile insana bir huzur gelir. Hatta su sesi meditasyon müziğ
nın 2/3’ü sularla kaplıdır. Su tek başına bile bu
varlığımızı sürdürebilmemiz için en önemli gereksinimimizdir. Dünya
kla biter mi? Biz bir yerden başlayalım,
kadar elzemken, suda yapılan bir spor olarak yüzmenin faydaları sayma
gerisini varın siz düşünün!

1

2

Kemik sorunlarına çözüm sağlıyor

Yüzme sporu sayesinde vücudumuzun her yeri aynı anda çalışabiliyor.
Bu da bütün kaslarımızın eş zamanlı
çalışarak bir hayli güçlenmesi
anlamına geliyor

Sürekli kemik ve eklem sorunu olan
insanlarda yüzme ile bu problemin
aşıldığı ve vücudun rahatladığı
bilimsel olarak tespit edilmiştir.

4

5

Kalp sağlığına destek
Çoğu kalp hastası vücudu aşı
rı
yoracak aktivitelerden uzak
durmalı.
Bu anlamda yüzme bu hastal
arımızdan imdadına kolaylıkla yet
işiyor.

7

Kilo kontrolü için ideal
Bütün kasları senkronize şekilde
hareket ettiren yüzme ile hem
kilolarınızdan eğlenceli bir aktivite
ile kurtulmuş olursunuz hem de
vücudunuz sağlıklı bir şekil alır.

8

Kolestrolü dengeler

Diyabet riski düşer

Yağ depolarındaki bi
rikimin
azalmasına sebep old
uğundan
yüzme sayesinde ins
ülün dokuların
duyarlılığını arttırır ve
diyabetten
korunmuş olursunuz.
Bu yaşta belki
umursamayabilirsiniz
ama bu sinsi
hastalık sizi erken ya
şta da sarabilir,
aman dikkat!

Geleneksel spor salonlarındaki
egzersizlere oranla 3-5 kat daha
fazla kalori yaktığınızdan ileri
yaşlarınızda ‘kolestrol de neymiş?
Yeniyormu?’ diyerek bu probleme
Fransız kalırsınız.

10

Güçlü kaslar sağlam vücutlar

Kan dolaşımını iyile

ştirir

Bacakların sürekli ha
reket etmesi ve
tüm uzuvları çalıştırm
ası sebebiyle
yüzme kalbe temiz ka
n
pompalanmasını artır
ır. Bu da daha
sağlıklı bir vücut anlam
ına gelir.

40

dergiteneffus.com

3

Esnekliği arttırır

Yüzme ile saatte yaklaşık 516 kalori
yakılabildiği gibi uzuvlarımız daha
geniş açıyla hareket edebilirler. Bu
da doğal olarak esnekliği
beraberinde getirir.

6

Astıma birebir

Solunum hızını ve derinliğini daha
kaliteli bir hale getiren spor astımlı
hastaların genel durumunda bir
iyileşme sağlar.

9
er

Beyne oksijen daha fazla gid

Beyne oksijen gidince algı ve
ceğini
zekânızın ne kadar gelişebile
:)
ırım
anlatmamıza gerek yok san

arrow-circle-right SPOR

Yüzmek için kollara
ihtiyaç olmadığına inanan ve bu yoldaki bütün
engelleri aşarak ülkemize altın madalya
getiren milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı
kolsuz ve kalça kemiği çıkık bir şekilde
dünyaya geldi. 15 yaşındaki başarılı
sporcumuz bir akvaryum ziyaretinde
balıkları izlerken yüzmeye merak
salıyor ve balıklardan ilhamla bu
eylem için kollara ihtiyaç olmadığını
anlıyor. Henüz 6 yaşındayken
ayaklarını elleri gibi kullanmaya
başladı ve resimler çizerek yurt
dışına sattı. Yüzme sporuyla
ilgilenmeye başladıktan sonra
azmin zaferine ulaştı ve bu yıl
İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti
Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.
dergiteneffus.com
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KÜLTÜR SANAT arrow-circle-left

SONBAHARIN DÖKÜLEN

GÖNÜL YAPRAKLARI

Her biri kültür ve sanat dünyamızın duayenleri… Her biri ya sazıyla ya sözüyle gönüllerimizde
taht kurmuş isimler. Hepsinin ortak noktası ise Ekim ayında onlara veda etmiş olmamız.

TÜRKÇÜLÜĞÜN BABASI
‘ZİYA GÖKALP’
Osmanlı Devleti’ni son dönem sıkıntılarından kurtarmak için üç politika belirlenir. Hepinizin tarih
derslerinde rastladığı gibi bunlar Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüktür. İşte Türkçülüğün babası
olarak bilinen kişi Ziya Gökalp’tir.
Kendisi 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğdu. 1912
yılında Meclis-i Mebusan’da milletvekili seçildi.
1914 yılında yazdığı Kızıl Elma isimli şiir kitabı bizim sık rastladığımız eserleri arasındadır. 1918’de
yazdığı Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
isimli eseri de aslında 20.yy’ın ilk 15 senesinde Osmanlı Devletinin yaşadığı problemlere çözüm önerisi niteliği taşımaktadır. 1924 yılında sürgünden
İstanbul’a döndü ve bir hastalık sonucu 25 Ekim
1925 de ise vefat etti.

USTA ŞAİRİMİZ
‘FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’
Üniversiteye hazırlanan ve sözel dalından sınava girecek
olanlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili ya da eserleriyle
ilgili bir soru muhakkak gelir. “Genellikle çocuk şiirleri
yazan şairimiz kimdir?” ya da, “Eserleri arasında Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Çanakkale Destanı
bulunan şairimiz kimdir?” sorularının cevabı Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır.
Kendisi 1914 yılında İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri
Lisesi ve Harp Akademisini bitirdi. Asker oldu. Bu arada da birçok dergi ve gazetede şiirleri yayımlandı. Orduda 15 yıl çalıştıktan sonra 1950 yılında kendi isteği ile
ayrıldı. En çok bilinen şiir kitabı Çocuk ve Allah’ı 1940
yılında orduda askerken yazdı. Yaşamı boyunca pek çok
ödül aldı. 20 Ekim 2008 yılında vefat eden Fazıl Hüsnü
Dağlarca, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
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BİZ ONU ‘HALİKARNAS
BALIKÇISI’ OLARAK
TANIDIK
Kendisine, Bodrum’a antik çağlarda seslenilen isminden bir mahlas üreten Cevat Şakir Kabaağaçlı, bilinen
ismi ile Halikarnas Balıkçısı 1890 yılında Girit’te doğdu.
İstiklal Mahkemesi’nde yargılanan edebiyatçımız
Bodrum’a sürgüne gönderilmiştir. Tabii bir zamanlar
Bodrum kuş uçmaz kervan geçmez bir sürgün yeriymiş.
1,5 yıl Bodrum’da kaldıktan sonra cezası ertelense de
Bodrum’dan ayrılmaz. Orayı çok sever. Ayrıca denizi
de çok seviyordu. O yüzden eserlerinde sık sık denizcilikle ilgili terimlere rastlarsınız.. 13 Ekim 1973’de vefat
eden Halikarnas Balıkçısı’nın eserleri arasında 1946
yılında yazdığı Aganta Burina Burinata, 1956 yılında
yazdığı Ötelerin Çocuğu, 1962 yılında yazdığı Uluç Reis
romanlarının yanı sıra çok sayıda denemeler, öyküler,
çocuk kitapları vardır.

BİR DERTLİ HALK OZANI
‘ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU’
1984’te Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi
gönüllerin sırdaşı. Kendi değimi ile 7 yaşına kadar
koşup oynamış. İki ablasını ve bir kız kardeşini çiçek
hastalığı yüzünden kaybetmiş. Aynı hastalığa da bir
gözünü vermiş. Diğer gözüne de perde inmiş. 10 yaşında babası o sıkılmasın diye ona saz almış. Zaten var
olan şiir ve müzik merakı daha da gelişmiş.
A. Kutsi Tecer’in düzenlediği yarışmada
Âşık Veysel’in yazdığı destan çok beğenilmiş.
Orada ünlenen destanı bir de Gazi Mustafa
Kemal’e dinletmek istemişler. Çıkmışlar
yola. Ama bir türlü Atatürk’e dinletmek
nasip olmamış. Geri dönmeye de paraları
yokmuş. Bin bir türlü zorlukla destanı gazetede
yayınlatmışlar. Ondan sonra da Âşık Veysel’in namı
yayılmaya başlamış. Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla
değişik illerde saz öğretmenliği yapmaya başlamış.
1965’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan özel bir kanunla “Anadilimize ve milli birliğimize hizmetlerinden ötürü” kendisine aylık bağlanmış.
21 Mart 1973 günü memleketi Sivas, Şarkışla’daki
şu anda müze olan evinde vefat etti. Türkiye’de hala adını duymayan türkülerini bilmeyen yok. Uzun
yıllar sonra da aynı
şekilde bilinmeye
devam edecek
anlaşılan.
dergiteneffus.com
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BEYAZ PERDE

AYDEDE
Ölen dedesinin 'Ay Dede' olduğuna inandırılan Bekir, Tv de gördüğü 'Badi' filmindeki çocuk gibi, bisiklet
ile Ay'a gitme hayali kurmaktadır. Annesi Rabia ise, ablası ile amansız bir miras kavgasına girer. Yaşadığı
platonik aşk, Rabia'nın işlerini daha da zorlaştırmaktadır.
Yönetmen: Abdurrahman Öner
Oyuncular: Ezgi Mola, Bilal Çelik, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan,
Emirhan Ateş, Nalan Kuruçim, Nazan Kesal.
VİZYON TARİHİ : 05 Ekim 2018
Tür: Dram

KEŞİF
ÇANAKKALE

BABAMIN
CEKETİ

Birbirinden tamamen farklı
hayatları ve farklı sorunları olan üç genç... Esma,
Berk ve Hasan... Keşif isimli
mistik bir oyun aracılığıyla kendilerini önce zaman
çarklarının içinde, ardından
Çanakkale'de bulurlar. Keşfetmeleri gereken bir şeyler
vardır ama ne? Bu üç gencin
tek ortak özelliği, üçünün
de hayattaki sorunlardan
kaçmak için bilgisayar
oyunu oynamasıdır.
Ayrı ayrı oyun oynayan üç gence de Keşif'ten mesajlar gelmeye başlar. Keşif karşıdakinin hayatıyla ilgili de bilgiye sahip bir çeşit yapay
zekâdır ya da mistik bir uygulama...
Yönetmen: A. Volkan Kocatürk
Oyuncular: Sude Zulal Güler, Burak Can, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur,
Pelin Akil, Rüzgar Aksoy.
VİZYON TARİHİ : 19 Ekim 2018
Tür: Fantastik
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Babamın Ceketi, evlenebilmek için iş bulmaya çalışan
bir gencin hikayesini anlatıyor. Bir süredir birlikte olan
Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini
evlilikle taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat’ın
işsiz olması evlenmeleri
önünde büyük bir engeldir.
Bu sırada Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi
durumu daha da çıkmaza
sokar. Aslıhan’ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar. Babası ölmeden önce kızının mürüvvetini görmek istemektedir.
Fakat bunun için Ferhat’ın iş ve düğün için para bulması gerekir. Bu
süreçte Ferhat’ın en büyük destekçilerinden biri de babası İbrahim’dir.
Oğlunu okutarak en iyi babalığı yaptığını düşünen İbrahim şimdi de
ona iş aramaya başlar. Mahalleden arkadaşı Penguen Ersin’in de yardımıyla iş aramaya başlayan Ferhat kendisini türlü maceraların içerisinde bulur.
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Ayşen Gruda,
Elif Nur Kerkük, Uğur Demirpehlivan, Ünal Yeter.
VİZYON TARİHİ : 05 Ekim 2018 Tür: Komedi
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KARINCALAR

TiYATRO
PERDESi

BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine
kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta
kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum.
Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.."

Yazan: John Steinbeck, Boris Vian
Çeviren: Işıl Yüce, Ülkü Tamer
Yönetmen: Ergun Üğlü
Uyarlayan: Gökhan Aktemur
Müzik: Tolga Çebi

Sahne-Kostüm Tasarımı: Eylül Gürcan
Yönetmen Yardımcıları: Nazif Uğur Tan, Gözde İpek Köse,
Gökhan Aktemur
Süre : 85 dk. / Tek Perde
OYUNCULAR : Mert Turak
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GEZELİM GÖRELİM arrow-circle-left

YERYÜZÜ CENNETİ

ATATÜRK ARBORETUMU

Arboretumların tarihi Mısır firavunları dönemine
kadar uzanıyor. Bilimsel araştırma ve gözlemler için
oluşturulan bu ağaç koleksiyonlarından ülkemizde de iki tane bulunmaktadır. Atatürk Arboretumu
İstanbul’da yer alırken Karaca Arboretumu için
Yalova’yı ziyaret etmeniz gerekiyor.
Belgrad Ormanları’nın içinde bin bir çeşit ağaç türüyle oluşturulan Atatürk Arboretumu 1949 yılında kurulmaya başlanıyor. Hatta projelendirildikten sonra Sarbon Üniversitesi’nden
Mösyö Camille Guinet İstanbul’a davet edilerek kuruluş sürecine
danışmanlık yapıyor.
296 hektarlık bir alan üzerinde kurulan Atatürk Arboretumu’nun içinde Osmanlı döneminden kalan Kirazlıbent’in yanı
sıra 1500’ü aşkın bitki türü de ziyaretçilerini bekliyor. 7 kıta için
7 ayrı parsele ayrılmış bu yeryüzü cennetine sonbaharda uğrarsanız hüznü ve huzuru aynı anda bulabilirsiniz. Sararmış yapraklar eşliğinde gün batımı ve doğal göller etrafında hatıralarınız arasına katabileceğiniz keyifli fotoğraf kareleri için çok da
vakit kaybetmeyin deriz!
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ATATÜRK
ARBORETUMUNA
NASIL GİDİLİR?
Sarıyer’de bulunan bu
güzelliği yakından
görmek için 42HM, 59
RK, 153, 42M, 42 ve
42T
numaralı İETT hatların
ı kullanabilirsiniz.
Arboretum Pazartesi
günleri hariç her gün
sabah 08:30’da hizm
et vermeye başlıyor.
Gün batımında ise ziya
retçiler buradan
ayrılmak zorunda.
dergiteneffus.com
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‘Yirmağa gidiyrum’ repliğiyle
hayatımıza renkli bir giriş yapan
Reşat Hacıahmetoğlu ile sıcak,
samimi ve tam da Karadeniz’e
yakışacak doğallıkta bir sohbetin
dibine vurduk. Sıkı tutunun
başlıyoruz :)

RÖPORTAJ

Karadeniz'in En Samimi Fenomenlerinden

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

@resathao

DOĞAL YAŞAMINIZDAN
VE ÖZLERİNİZDEN
VAZGEÇMEDEN,
POPÜLER KÜLTÜRÜN
ESİRİ OLMADAN BİR
HAYAT SÜRÜN!
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Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya merhaba
dedim. Sonrasında İlköğretim ve Lise
eğitimimi Of 'ta gördüm ve ardından
Ordu Üniversitesi'nde eğitim hayatıma
devam ettim. Mezun olduktan sonra ise
özel sektörde çalışma hayatıma devam
ediyorum. Karadeniz'de doğal yaşam
hayatını seviyor ve Karadeniz'de yaşlanmayı düşünüyorum.
Ne zaman videolar çekmeye başladınız?
16 Mart 2013 tarihinde yaşadığım talihsiz
kaza sonucu 7 ay kadar evden çıkamadım.
Bu süreçte de çeşitli videolar izledim.
Sonrasında çevremin de desteği ve baskısı
üzerine video çekmeye karar verdim.
Bir süre sonra çektiğim videoları sosyal
medya aracılığı ile paylaşmaya başladım.
Videolarım ilgi görünce de video çekmeye,
bölgeyi ve yöremiz Karadeniz insanını
tanıtmaya devam ettim.
İlk ne zaman keşfedilmeye/tanınmaya
başladığınızı hissettiniz?
Genelde herkes ‘tabancanın ucu koptu’ videosuyla birlikte keşfedilmeye başladığımızı düşünüyor ama öncesinde de sosyal
medyada ciddi bir kitleye hitap ediyordum fakat tabancanın ucunun kopmasıyla birlikte sosyal medya hesaplarımda ciddi bir takipçi ve etkileşim patlaması oldu.
Sokakta yediden yetmişe tanınmaya başladım. Her sokağa çıktığımda 'aman dikkat et yirmağa düşme', 'habu tabancanun
uci nasi kopti' ve 'bekle beni vooaaavv'
gibi olumlu tepkiler alıyordum.
Videoları oluştururken unutamadığınız
bir anınız var mı?
Video çekerken telefonu sabitleyebilmek
için, bir kavanoz balı telefonun arkasına koydum. Videoyu çekerken masadan
kalkmam gerekiyordu. Masadan biraz sert

Videoları çekerken hangi ekipmanları
kullanıyorsunuz?
Bununla ilgili profesyonel bir ekipman
ve ekip ile çalışmaktansa doğal ve anlık
olması amacı ile yukarıdaki soruda
bahsettiğim gibi kendi telefonum ile
kendi yaşam alanımda videoları çekiyorum. Zaten doğal hayatı sevdiğim için
sürekli köy ve yaylalarda vakit geçiriyorum. Bu süreçte de geçmişte yaşadığım
tecrübeleri uygun ortamlar bulduğumda
video çekerek paylaşıyorum.
İzleyicilerden nasıl tepkiler geliyor?
İnsanlardan düzenli olarak şu tepkileri
alıyorum: Sende geçmişimizi, geçmişte
yaşadığımız şeyleri görüyoruz ve videolarında hiçbir şekilde argo kullanmadığın
için videolarını her yerde gönül rahatlığı
ile izleyebiliyoruz.
kalkınca, kavanoz ve telefon yere düştü.
Kavanoz darmadağın olunca bal yere
döküldü. 5 kavanoz bala 100 TL verdiğim
için çok üzülmedim ama annemin balın
yere döküldüğünü görünce bağırışı hala
kulağımdadır. Ayrıca halıyı bana yıkattığı
için hala dizlerim sızlar.

Videolar dışında ufukta başka projeler
var mı?

yaşlılar ve ilginç tecrübeleri her zaman
ışığım ve idolüm olmuştur.

Video çekerken amacım hep Karadeniz'i
olduğu gibi ve en güzel şekilde tanıtmak Son olarak okurlarımıza mesajınız
oldu. Bu düşüncede yola çıktım, bundan nedir?
sonra da yapacağım projeler bu doğrultuda olacaktır.
Şu anda popüler kültürün etkisini sosyal
medyada gördüğümüz gibi her mecrada
Karadeniz yöresine ait hikâyeler
İdol
olarak
gördüğünüz
beğendiğiniz
da görüyoruz. Bunun için okurlarımıza
içeren eğlenceli videolar çekiyorsunuz.
takip ettiğiniz kişiler var mı?
ve gençlerimize tek tavsiyem kendi doğal
Bu kurgularda ilham kaynağınız ne?
yaşamlarından, özlerinden vazgeçmeden,
Sanat
camiasında
idol
olarak
gördüğüm
popüler kültürün esiri olmadan bir hayat
Çocukluğumu babaannem ile köyde ve
yaylada geçirdiğim için sık sık köy ve insanlar şu anda ne yazık ki aramızda sürmeleri ve hayallerini de bunun üzerine
yayla hayatını videolarımda işliyorum. değiller. Ayrıca Karadeniz'de yaşayan kurmalarıdır.
Karadeniz'de komşuluk ilişkileri hala
sağlam bir şekilde devam etmektedir.
Babaannem de sürekli tarlalarda ve
evde komşularla birlikteydi. Ben de bu
insanlarla birlikte vakit geçiriyordum
haliyle. Söylediklerini, yaptıklarını
sürekli gözlemliyordum ve aklımda
kalıyordu. İnsanlar dizi ve filmlerde
görünen karakterlerin daha da fazlasını normal hayatlarında yaşıyorlardı.
İşlediğimiz konular bu yüzden hayali
değil, Karadeniz'de yaşayan insanların birebir kendi çevresinde gördüğü, yaşadığı
ve videolarda görünce de 'aa ben de bunu
yaşadım' dediği şeyleri kendi mizahımızla
işlemeye çalışıyoruz.
dergiteneffus.com
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TEKNOLOJİ arrow-circle-left

SiBER DUNYANIN
TREND TERiMLERi
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Malware

Forensics

Zararlı yazılım ama siz bunu fidye isteyen banka soyguncusu
olarak da düşünebilirsiniz.

Adli bilişim anlamına geliyor ama siz bunu temiz kağıdı
anlamına gelen sicil kaydı gibi algılayabilirsiniz.

Steganografi

Firewall

Resmin içerisine gizlenmiş şifreli mesajdır ama siz bunu sosyal
medyada stalk yapmaktan zaten iyi bilirsiniz.

Güvenlik duvarı ama sakın ha siz bunu Akgezenleri durdurmak
için inşa edilen ‘Wall’ ile karıştırmayın.

Exploit

Kriptoloji

Zararlı yazılım kodları ama siz bunlara direkt Akgezenler olarak
yorumlayabilirsiniz.

Şifreli mesajlaşma, dumanla haberleşmeden bu yana gelinen
son nokta.
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AŞURE BEREKETİ PAYLAŞILDI
Çekmeköy Belediyesi, Aşure günü vesilesi ile hazırladığı aşureleri Cuma namazının ardından
vatandaşlara ikram etti.

Hicri yılın ilk ayı Olan Muharrem’in onuncu
gününde Müslümanlar tarafından kutlanan Aşure
Günü’nde yine kazanlar kaynayarak Aşure’nin
bereketi paylaşıldı. Çekmeköy Belediyesi Cuma
namazının ardından; Cebir, Ömerli Merkez,
Aksa, Alemdağ Merkez, Şahinbey, Ensar, Refah,
Yeşilkayalar Camileri ve Şehit Üsteğmen Arif
Kalafat Doğa Parkı’nda vatandaşlara aşure
ikramında bulundu.
Cebir Cami ve Yeşilkayalar Camilerindeki
dağıtıma katılan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Aşure bereketini paylaştığımız bu
mübarek günde duaların kabul olmasını Cenabı
Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni Hicri yıl tüm İslam
Alemi için hayırlara vesile olur inşallah,” dedi.
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arrow-circle-right ŞİFREYİ bulmacadergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
ADRESİNE GÖNDEREN 5 KİŞİYE BEYNİN GİZLİ HAYATI Kitabı HEDİYE!

Ödüllü Bulmaca

İsim, soyisim, telefon ve adres bilgilerini maile eklemeyi unutma!

dergiteneffus.com
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BADEİŞÇİL

BİNNURKAYA

TOLGAÇEVİK

HATİCEŞENDİL

SABATÜMER

İLKERAYRIK

SELAMİŞAHİN

MERYEMUZERLİ
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