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Güreşte Dünyayı Salldık, Rıza
Kayaalp ile Altın'a uzandık:)

KADİM ŞEHİRLER

Arnavutluk'un bize en fazla
benzeyen şehri TİRAN'dayız.

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Payitaht Abdülhamid dizisinin
başarılı oyuncusu Hamdi Alp.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Yeni eğitim öğretim hayatınıza başlayalı kısa bir süre oldu. Eminim
ki hepiniz artık okullarınıza, öğretmenlerinize, derslerinize ve
arkadaşlarınıza alışmışsınızdır. Yarıyıl sonunda hepinizden başarılı
sonuçlar bekliyoruz.
Dergimizin kapağında sizleri, Türkiye’mizin ve Çekmeköy’ümüzün
gururu Büşra kızımız karşılıyor. Kendisine, ülkemizi ve ilçemizi
uluslararası arenada her defasında başarıyla temsil ettiği ve İstiklal
Marşı’mızı okuttuğu için dergimiz aracılığıyla teşekkür ederiz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Ekim ayı birçok önemli günü barındırıyor. Bunların başında 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanı geliyor.
Ülkemizin tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet şeklinde bölünmez bir bütünlük ve kardeşlik
içinde yaşayacağı nice yıllarının olması duasıyla başta Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizi saygı ve
minnetle anıyoruz.
Dergimizin sayfaları arasında sizleri birbirinden keyifli ve merak uyandıran konular bekliyor. Gezelim
Görelim sayfamızda Yıldız Parkı’nı ziyaret ettik, müzik testiyle sınırları zorladık, Balkanların bize en
benzeyen şehri Tiran’da soluklandık ve hazan kelimesiyle bir sonbahar güzellemesi yaptık.
Sizlere, dergi mutfağımızda sevgimizi katarak hazırladığımız lezzetli sayfaları keyifle okumak kaldı. Kasım
sayısında tekrar beraber olacağız inşallah. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay HAZAN kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

Ekim ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.
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LEZZET DURAĞI

TARİHTE EKİM

FİLM REPLİKLERİ

Okula giderken hızlı kahvaltı.
Patatesli maydanozlu gözleme
tarifi ile karşınızdayız:)

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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14
GÜNCEL

DOSYA

Türkçe Rap tarihini sizler için
mercek altına aldık.

Çekmeköyümüzün Şampiyon
Sporcusu Büşra Işıldar'ı
tanıyoruz.
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GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL

KADİM ŞEHİRLER

Yıldız Parkı'nda bir gezintiye
ne dersiniz:)

Efsane geri dönüyor.
Matrix 4 geliyor!

Arnavutluk'un bize en fazla
benzeyen şehri Tiran'dayız.
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DUVAR

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Bu duvarın harcında
gençlik var:)

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

32

36

OKUR SAYFASI

ÜNLÜ RÖPORTAJI

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Sizden gelen fotoğraflar ve
kitap ödülü kazanan
okurlarımızın listesi
bu sayfada:)

Hamdi Alp ile keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik.

Yapay Zekâ Geliştiricisi olmayı hiç
düşündünüz mü?
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KÜLTÜR SANAT

ÇEVRE ve SAĞLIK
Geçmişten günümüze Kızılay
tarihi hakkında yazımıza
davetlisiniz.

Kültür Sanat dünyamızın kıymetli
isimlerini anıyoruz.
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

42

AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

SPOR

Başkan Yardımcısı

Güreşte dünyayı salladık!

DANIŞMA KURULU

44

48

İZ BIRAKANLAR

BEYAZ PERDE

Prof. Siyami Ersek'i
tanıyoruz.

49

Ekim ayında vizyona girecek
filmleri sizin için mercek
altına aldık.

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

TİYATRO PERDESİ
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Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Genel Yayın Koordinatörü
Emrah Aslan

Devlet Tiyatroları tarafından
sergilenen Komik-i Şehir
Naşit Bey oyunu
sahnesindeyiz.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

52

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

EĞLENCE

TEKNOLOJİ

Muammer Özenen

Müzik dünyanı zorlu bir testle
sınamaya ne dersin?

Kaşifin Not Defteri'nde bu ay yine
çok ilginç bir teknolojik gelişmeyi
inceledik.

Fatih Cömert

53

Metin Yazarı

Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir

ÖDÜLLÜ BULMACA

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak

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

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek

54

KARIŞIK BULMACA
Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

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.
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arrow-circle-right KİTAP TANITIMI

En iyi

Kitaplar

HAFAZANALLAH! - NASİHATNAME 2
Alev Alatlı

“Gelin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce sahneye konulan Yeni
Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin ete kemiğe büründürülmesi sürecinden
söz edelim. Yeni Dünya Düzeni’nde mevzubahis olan ‘tek din’, Yahudilikle
Hıristiyanlığın füzyonu olan Evangelizm’dir. Evangelizm’in ne olduğunu
bilmezsek, Amerika Birleşik Devletleri’nin niye bu kadar ısrarla ve kayıtsız
şartsız İsrail’i desteklediğini anlayamayız. ABD’nin Irak’ta, Orta Doğu’da,
hatta Kara Afrika’da ne yapmak istediğini de doğru okuyamayız. Eski
Ahit’te eritilmiş, tevhit edilmiş Hıristiyanlığın temellerinin daha 1867’de
kurulan ‘Kiliseler Konseyi’ tarafından
atıldığını bilesiniz.” Bu nasihatname
başka… Bu nasihatnameden
öğrenecek çok şey var.

OTUZ BEŞ YAŞ

Cahit Sıtkı Tarancı

"Şiirlerinde yaşamanın ve aşkın güzelliğini öven, ölümün
üstünlüğünü vurgulayan, Türkçe'yi bütün tatlılık ve anlatım gücüyle şiire
geçiren Cahit Sıtkı Tarancı, döneminin en çok okunan şairlerinden
biri olmuş, hiçbir akıma bağlanmadan kendine özgü bir şiir
geliştirmiştir.” Tarancı'nın bütün şiirleri, değerli eleştirmen Asım Bezirci'nin
titiz derlemesiyle okuyucuyla buluşuyor.

BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI
John Perkins

Dünyamızı kimler yönetiyor? Kirli aileler, kirli şirketler. Kalkındırma yalanı altında
-milyarlarca dolarlık- şişirilmiş projeler ve bu projeleri 'bilimsel' gösteren, üniversite
kitaplarına bile geçmiş raporlar, teoriler. Maalesef bu kez komplo değiller! Hedef
ülkeler, hedef yöneticiler; ya satılacaklar, ya da ölecekler. Hepsi yaşanmış, hepsi
gerçek. Yöntem çok, amaç tek: Şirketokrasi ile Yönetilen 'Küresel İmparatorluk'.
dergiteneffus.com
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Okula Giderken
Leziz Kahvaltı
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Ma lzemeler

mış soğan
• 1 adet yemeklik doğran
k
• 1 diş rendelenmiş sarımsa
ğı
• 2 çorba kaşığı zeytinya
s
• 1 adet haşlanmış patate
noz
• Bir avuç kıyılmış mayda
• 1 çay kaşığı pul biber
• Tuz
• Karabiber
• 2 adet yufka
• Kızartmak için sıvıyağ
8

HAZIRLANIŞI

Soğa n ve sarım sağın ızı zeyt inyağ ında solan a kada r
sote leyin . Haşla dığın ız pata tesi çata l yard ımıyla ezin
ve soğa nları bu ezme ye ilave edin. Biber i, mayd anoz u ve
tuzu ilave eder ek harc ınızı karış tırın. Yufk aları ikiye
böler ek harc ı payla ştırın . Tava yı her bir gözle me
için bir çorb a kaşığ ı sıvıya ğla kızdı rıp gözle mele rinizi
pişiri n. Çayla birlik te kahv altılık larda n çıkar tara k
keyif li bir öğün hazır layın .
dergiteneffus.com
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Tİ
ÇEKMEKÖY’DE AŞURE BEREşlarKE
a aşure
Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatanda
ikramında bulundu.

C

ekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi
bu yılda, bereketin simgesi haline gelen
aşure dağıtımını ilçenin çeşitli bölgelerinde
gerçekleştirdi. Taşdelen Sultan Murad
Caddesi Cebir Cami’nde gerçekleşen aşure dağıtım
programına katılan Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Epli, vatandaşlara Başkan Ahmet
Poyraz’ın selamını iletti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Aşurenin
yapımı, paylaşılması ve toplumumuzda oluşturduğu
manevi duygular çok önemlidir. Birçok malzemenin
buluşmasıyla ortaya çıkan bu tatlının bizim
farklılıklarımızı temsil ettiğini ve birlik beraberlik
içinde yaşanılası bir ülke olduğumuzu gösterdiğini
düşünüyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi
bozmasın, evlerimizden ve ülkemizden bereketi eksik
etmesin” dedi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE EKİM arrow-circle-left

YEŞİL
SAHALARDAN
RİNGLERE

HOŞÇAKAL
GİRİT!

EKİM 1910 - FRANSA

6 EKİM 1908 – TÜRKİYE

Paris’e giderek Avrupa’nın önemli
takımlarından Racing Club’da futbol
oynayan Sabri Mahir bir süre sonra boksa
başladı ve kariyerine bu alanda
devam etti.

1898 tarihinden beri özerk bir halde
Osmanlı’ya bağlı Girit vilayetinin
Türkiye’den ayrılarak Yunanistan’a
katılmasına karar verildi.

ARKAMIZDAN
VURDULAR

LİZBON’DA
CUMHURİYET

20 EKİM 1827 – YUNANİSTAN

4 EKİM 1910 – PORTEKİZ

Tarihimizde Navarin Faciası olarak anılan elim
hadise yaşandı. Mora isyanı sebebiyle Navarin
Limanı’nda bulunan Osmanlı donanması Yunanlıların
gizlice limanı İngiliz, Fransız ve Rus donanmasını
açmasıyla tehditle karşılaştı. Bu donanmalar sudan
bahanelerle donanmamıza saldırdı ve
ağır yara aldık.

EĞİTİM
ŞART!

İNGİLİZ
MANDASI
SON BULDU

14 EKİM 1882 – PAKİSTAN

3 EKİM 1932 – IRAK
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngiliz himayesine
giren Irak toprakları, özellikle zengin petrol kaynakları sebebiyle uzun yıllar sömürüldü. 1932’de Irak
bağımsız bir devlet olarak Milletler Cemiyeti’ne
kabul edilse de sahip olduğu petrol rezervleri
sebebiyle sömürgeci ülkelerin her zaman
hedefi oldu.

10

Kral II. Manuel’e karşı ayaklanan darbeciler
sabaha karşı 20 top atışıyla Portekiz
Cumhuriyeti’ni kurma yolunda ilk adımlarını
attılar. Başkent Lizbon’u ele geçiren asiler
Kral’ın ülkeden ayrılmasıyla yeni bir süreç
başlattılar.

dergiteneffus.com

O dönemde Hindistan sınırları içinde
yer alan ve ülkenin en eski yükseköğrenim
kurumu olan Pencap Üniversitesi
Lahor’da kuruldu.

arrow-circle-right TARİHTE EKİM

DOĞAL
AFET
25 EKİM 1935 – ABD

EN BÜYÜK
ALTIN
KÜLÇESİ
19 EKİM 1872 – AVUSTRALYA
New South Wales eyaletinde 235
kilogram ağırlığında dünyanın gelmiş
geçmiş en büyük altın külçesi bulundu.

Haiti’de çıkan Kasırga sonucu 2 binden
fazla insan hayatını kaybetti.

CUMHURİYET
İLAN EDİLDİ
29 EKİM 1923 – TÜRKİYE
Ülkemizde anayasa değişikliğine
gidilerek Cumhuriyet ilan edildi.
TBMM 158 oyla Gazi Mustafa Kemal’i
Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı
seçti.

KUDÜS’Ü
GERİ ALDI!

BAŞKENT
DEĞİŞTİ
2 EKİM 1870 – İTALYA
İtalya Kralı II. Victor Emmanuel, Roma ve
oraya bağlı vilayetleri işgal ederek kendi
topraklarına kattı. Galibiyetin ardından ilk
işi Roma’yı başkent ilan etmek oldu.

YENİ
KEŞİFLER

2 EKİM 1187 – FİLİSTİN

27 EKİM 1492 - KÜBA

Şanlı komutan Selahaddin Eyyubi 3
semavi için de kutsal kabul edilen
Kudüs’ü Haçlılardan geri aldı.

Kristof Kolomb Küba’yı keşfetti
ve buraya İspanya Krallığı
adına el koydu.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Garfield

Sabahları daha çok severdim,
eğer daha geç başlasaydı.

Neredesin Firuze

Son kaseti 15 bin
bastık,
25 bin iade geldi.

Korsanları bile biz
e yüklemişler.

Prison Break

Silahını bırak, diz çök ve ellerini başının
üstüne koy.
12
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Ben sadece Allah'a diz çökerim.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

The Big Bang Theo

ry

Yine kablosuzun
şifresini mi
değiştirdin ?

Evet. Penny kend
i internetini al
yaptım. Boşluksu
z.

Yol Arkadaşım 2

Buyrun benim.

Muzaffer usta?

English Vinglish

Erkek yemek yaptığında,
sanat oluyor.

Kadın yaptığında ise,
görevini yapmış oluyor.
dergiteneffus.com
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GÜNCEL arrow-circle-left

Hangimiz duyduğumuzda yerimizde durabiliyoruz ki?
Son günlerde hepimizin dilinden düşmeyen rap müziği
sizce nasıl ortaya çıktı? Cevabı yazımızda.

A

çılımı Rytmic American Poetry (Ritmik
yılında sona eren İslamic Force adlı Türk kökenli rap
Amerikan Şiirleri) anlamına gelen, Türkler müzik grubu müziklerini İngilizce yapmıştır ve bu
arasında kısaca RAP diye bilinen müzik
yüzden Türkçe rap içerisine dâhil edilmemiştir.
türü, ilk olarak
Almanya’da yaşayan
1990-1995 yılları arasında
Türkler arasında
genellikle Almanca ve
yayılmaya başladı.
İngilizce icra edilse de
Almanya’daki ABD
1991 yılında King Size
askerlerinin çocukları
Terror adlı oluşumda
tarafından gurbetçi Türk
bulunan Alper Ağa’nın
ailelerin çocuklarına
“Bir Yabancının Hayatı”
tanıtılan rap müzik Türk
parçasıyla Türkçe sözlü
gençleri tarafından kısa
rap müzik dönemi
sürede benimsendi.
kısmen başladı. Asıl
Türkçe rap, 1995 yılında
Almanya’daki Türkler,
Cartel ile Türkiye’de
90’lı yılların başından
ciddi anlamda boy
itibaren yöneldikleri
gösterdi. Cartel’den
rap müziğin ülkemize
sonra 1996 yılında
taşınmasında öncü oldular.
Türkiye’de kurulan ilk
1986 yılında kurulup 2000
rap oluşumu Bursa’dan

14
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Barikat grubu oldu.
2002 yılında Barikat
grubuna Türkçe
Rap Müzik Ödülü
verildi.

Diss Atalım Dostum

Sagopa,
Ceza, Dr.
Fuchs Nesli
1997-2000 yılları Türkçe rap
müziğin tam anlamıyla yayıldığı ve
günümüzde popüler olmasının temelinin
atıldığı zamanlar diyebiliriz. 1997-98 yılları arasında
Yunus
Özyavuz
(Sagopa
Kajmer),
Bilgin
Özçalkan
(Ceza)
ve Tarık
Gamert (Dr.
Fuchs) gibi
isimler rap
müziğimize
yeni bir soluk
getirdiler.

Yukarıda belirttiğimiz
isimler yeri geldi
grup kurdular yeri
geldi içli dışlı
oldular. Tabii
ki rap müzik
kültürünün bir parçası olan atışmalar
da yine bu isimler arasında yapıldı. Rap
dilinde bu sert atışmalara diss atmak
deniyor.
Çıkış itibari ve günümüze baktığımızda hala
adlarını sık sık
duyduğumuz
Sagopa ve Ceza
bu atışmaların
başını
çekenlerden.
Jenerasyonun
başını çeken
bu isimler hala
albümleri ve
konserleriyle
kitleleri büyük
ölçüde bir araya
getirebiliyor.
Günümüze Gelirsek

1997 yılında İstanbul’da genellikle grafiti
ile uğraşan Tunç Dindaş (Turbo), yine aynı
tarihte İzmir’den Yener Çevik popüler isimler
arasında yerlerini aldılar.
1999 yılında Cash Flow ve NormLife
grubunun kurucuları
olan ErmanEnder,
Ankara’dan
Mode XL grubunu
kuran Evren
Besta-Yasin Vural (VeYasin)
ve Edirne’den Adriana
Polis’in kurucusu Rapozof
gibi Türkçe rap sanatçıları
ortaya çıkmaya başladılar.

Bugüne geldiğimizde ise rap büyük
bir dönüşüm yaşadı ve geçmişte
duyduğumuz rap müzikten çok farklı
bir forma bürünse de hala milyonlarca
dinleyici bu müzik kültürünün
heyecanlı birer parçası
Türkiye’de
gençler
son
yıllarda;
Norm Ender,
Sansar Salvo, Allame,
Gazapizm, Eypio, Reynmen
gibi isimleri rap müziğin
vazgeçilmez bir parçası olarak
takip ediyorlar.

dergiteneffus.com
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HEDEF OLIMPIYATLAR
Boksta 3. kez Avrupa Şampiyonu olan Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü sporcusu
Büşra Işıldar, Çekmeköy Belediyesi’nde düzenlenen kutlama programı ile karşılandı.

Z

ayıflamak için başladığı boksta azimle çalışan
Büşra Işıldar, hem 15 kilo verip sağlığına kavuştu,
hem de milli sporculuğa yükseldi. İstanbul
Şampiyonluğu ile başlayıp üç kez Türkiye Şampiyonu, üç
kez de Avrupa Şampiyonu olan 17 yaşındaki Büşra, son
şampiyonaya kadar tüm maçlarını nakavt ile kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler
Avrupa Boks Şampiyonası’nda Ukraynalı rakibi Maria
Kryvonis'i mağlup ederek 81 kiloda altın madalya
kazanan Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü sporcusu
Büşra Işıldar ve antrenörü Fikret Taşdemir’in bundan
sonraki hedefi olimpiyatlarda İstiklâl Marşı’mızı
okutmak.

dergiteneffus.com
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“Söylenecek Bütün Sözleri Yumruklarıyla Söyledi”
Çekmeköy’de doğup büyüyen Büşra
şampiyonalarda milli marşımızı okutarak
tüm Türkiye’yi gururlandırıyor, “Büşra
söylenecek bütün sözleri, yumruklarıyla
söyledi” diyen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, “İlk göreve
geldiğimiz günden beri gençlerin kötü
alışkanlıklardan uzak durması için onları
spora, sanata ve bilime teşvik ediyoruz.
Çok şükür 10 yılın sonunda birbiri ardına
gelen başarılarla verdiğimiz kararda ne
kadar haklı olduğumuzun mutluluğunu
yaşıyor, bir yandan da ilçe halkımıza gurur
yaşatıyoruz. Büşra kızımızın kendisine de
kulübüne de bugüne kadar maddi manevi
desteklerimiz olmuştu; şimdi hedefimizi
olimpiyat olarak belirledik ve ona göre
adımlarımızı atacağız” dedi.

18
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“Şimdiki Hedefim
Olimpiyatlar”
3 kez Avrupa Şampiyonu Büşra Işıldar, "Avrupa'da
tek temennim İstiklal Marşı’mızı okutup
bayrağımızı dalgalandırmaktı ve onu yaptım;
şimdiki hedeflerimiz olimpiyatlar. Zayıflamak
için spora başladım, 15 kilo verdim, daha
çok serileştim, +81’de mücadele ediyorum.
Olimpiyatlarda en fazla 75 kilo vardı, o yüzden
15 kilo vermem gerekiyor. Çalışmalarım aralıksız
devam ediyor" şeklinde konuştu.

Fikret Taşdemir

Büşra Işıldar'ın antrenörü Fikret Taşdemir, "Çok
gururluyuz. Bu 3. Avrupa Şampiyonluğumuz.
Bizim antrenmanlarımız biraz zor. Haftanın her
günü antrenman yapıyoruz. Büşra normalde kilo
vermek için spora başlayan bir kız çocuğuydu.
Sonra bazı özelliklerini fark edince, “Şampiyon
olmak ister misin?” dedim, bu iş başladı"
ifadelerini kullandı.

GENÇLER AVRUPA BOKS
ŞAMPİYONASI ŞAMPİYONU

Büşra Işıldar
17 Yaşında,
Çekmeköy Anadoluspor Kulübü
Sporcusu.

Çekmeköy Doğumlu,
Mehmet Akif Mahallesi’nde Oturuyor.

Antrenörü Fikret Taşdemir.

3 Kez Türkiye, 3 Kez Avrupa
Şampiyonu Oldu

Tüm Maçlarını Nakavt İle
Kazandı!
dergiteneffus.com
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Her Metrekaresine Altın Dökülen Koru

YILDIZ PARKI
Hem tarihte hem de günümüzde rağbet gören Yıldız Parkı’nın
her metrekaresini sizler için araştırdık.

İ

stanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alan Yıldız Parkı,
46 hektarlık alanı ile şehrimizin en büyük koruluk
alanlarından. Çeşitli tarih kaynaklarında adı geçen defne
ormanları ve mitolojik
öykülerdeki “Pan”ın
Boğaziçi’nde flütünü çaldığı
yeşillikler olarak da bilinen
bu park, ilk kez 1600’lü
yılların başında kayıtlara
geçmiş.
“Kazancıoğlu Bahçesi”
olarak anılmaya
başlanan Yıldız Korusu,
lale devrinin masalımsı
“Çerağaneğlenceleri”nin
düzenlendiği yer olarak
da tarihte yer alıyor. Yıldız
Köşkü’nün de içinde yer
aldığı korulukta, yeniçeri
teşkilatı kaldırıldıktan sonra
kurulan Asakir-i Mansureyi
Muhammediye’nin eğitimlerinin de burada yapıldığı
biliniyor.

20

Bezm-i Alem Sultan’ın da bir kasır inşa ettirdiği ve Sultan
Abdülaziz’in ise Çırağan Sarayı’nı yaptırdıktan sonra
kendisinin de hayran kaldığı bu koruluğu, bugünkü ana
cadde üzerinde bir kısmı
halen ayakta duran taş ve
mermer işlemeli köprüyle
saraya bağladığı ve o
dönemde sadece padişah
ile yakın çevresinin
kullanabildiği korunun
“Mabeyn Bahçesi” adı ile
anıldığı kaydediliyor.
Asıl Ününe Abdülhamid
Han Devrinde Kavuştu
Tahta çıktıktan sonra
Yıldız Sarayı’na yerleşen II.
Abdülhamid’in Malta, Çadır,
Şale, Kaskat, Limonluk,
Set ve Cihannüma köşkleri
ile Saray Tiyatrosu’nu
inşa ettirirken, yerli ve yabancı uzmanlara büyük paralar
harcayarak düzenlettiği koru için hatıra defterinde “her

dergiteneffus.com
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metre karesine altın döküldü” ifadesine yer verdiği biliniyor.
Cumhuriyetin ilanından sonra da Yıldız Korusu’nda yeni
düzenlemeler yapılırken, 1925’te bir İtalyan işletmeciye
verilen ve bir casino olarak kullanılan Şale Köşkü, Atatürk’ün
emriyle bu işletmeciden alınıp boşaltılarak yanlış bir
kullanımın önüne geçildi. 1930’larda Yıldız Sarayı kompleksi
üç bölüme ayrılırken, 1978’de Harp Akademisi’nin kendisine
ayrılan bölümden ayrılmasıyla burası Kültür Bakanlığına
bağlandı. Şale Köşkü TBMM’ye, koruluk ile içindeki Malta ve
Çadır köşkleri ise İstanbul Belediyesine verildi.
İmzalanan bir protokolle, 1940’tan itibaren koru “Yıldız
Parkı” adını aldı. 1960-70’li yılları arasında bakımsız kalan
park, günümüze gelen süreçte yeniden onarıldı ve bugünkü
nezih halini aldı. Şimdilerde korunun her bir köşesi her
mevsimde ziyaret edilebilecek güzellikler barındırıyor.

Boğaz’a Karşı Kahvaltı
Yıldız Parkı içinde yer alan köşkler İstanbulluların
vazgeçilmez adreslerinden. Özellikle hafta sonu
kahvaltılarında dolup taşan bu mekânlar sunduğu Boğaz
manzarasıyla da ziyaretçilerini mest ediyor.
Korunun içinde gezinirken görebileceğiniz ağaç çeşitlerinin
haddi hesabı yok. Ayrıca çimlere örtünüzü serip ufak
piknikler yapabileceğiniz bu park İstanbul gibi bir metropolde
doğayla iç içe huzur dolu saatler sunuyor.
Hazır sonbahar doğada bir sürü rengi birbirine katarken
elinize bir fotoğraf makinası alıp Yıldız Parkı’nda geçirdiğiniz
anları ve gördüğünüz güzellikleri ölümsüzleştirin bizce.

YILDIZ PARKI’NA
NASIL GİDEBİLİRİM?
1. Avrupa yakası, Eminönü – Beşiktaş, Sarıyer –
Beşiktaş sahil yolunu takip ederek Yıldız parkına
ulaşabilirsiniz.
2. Anadolu yakasından ulaşmak için; 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’nü geçip Beşiktaş sapağından
Yıldız Parkı tabelasını takip ederek ya da Beşiktaş
vapuruna atlayıp deniz havası alarak da parka
ulaşabilirsiniz.
dergiteneffus.com
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Başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un olduğu serinin 4. filmi
Matrix 4, 2020 yılında sevenleriyle buluşacak.

N

eo ve Trinity karakterleriyle ilk olarak
1999 yılında beyaz perdede seyirci
karşısına çıkan Matrix, serinin 4.
filminde de aynı karakterlerle devam
edecek. Yönetmen koltuğuna da ise ilk 3 filmde iyi
iş çıkaran Lana Wachowski yerini alacak.
Bilim kurgu, yapay zekâ ve robotların ele alındığı
serinin birinci filmi 1999 yılında Matrix adıyla
çıkmıştı. Serinin 2. filmi 2003 yılında Matrix
Reloaded, 3. Film ise yine 2003 yılında Matrix
Revolutions isimleriyle beyaz perdedeki yerini
almıştı. Böylece film 4 yılda 3 seri filmle iyi bir
seyirci kitlesi ve gişe hasılatı yakalamıştı.
22
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Serinin 4. filmi ise 17 yıl aradan sonra tekrar
görücüye çıkacak. Neo karakteriyle tanıdığımız
Keanu Reeves’in son yıllarda ünlü filmlerde
ön planda olması yapımcı şirketin iştahını
kabartarak bu kararı aldırdı.
Matrix 4’ün konusu sır gibi saklansa da
diğer filmlerden çıkarımla ve ortaya atılan
bazı iddialar doğrultusunda Neo ve Trinity
karakterlerinin ölümden dönmesi bekleniyor.
Dolayısıyla filmin odak noktası muhtemelen
onların hikâyesi etrafında şekil alacak. Ne
diyelim? Beyaz perdede yer alır almaz sinema
sayfamızda yer alacak filmlerimizden biri belli
oldu. Bakalım serinin ilk 3 filmindeki başarı son
filmde de yakalanabilecek mi?

Carrie-Anne Moss

dergiteneffus.com

Keanu Reeves
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Balkanlardaki Osmanlı hâkimiyeti ile birlikte Arnavutluk’ta kurulan
Tiran şehrini tarihi, sosyal ve kültürel yönleriyle kaleme aldık.

1

Tiran’da Osmanlı Öncesi
Nüfus

614 yılından
itibaren ortaya
çıkan bir Osmanlı
şehri niteliğindeki Tiran,
heybetli Dajti dağının
eteklerindeki tepelik
alanla verimli ovaların
birleştiği kesimde deniz
seviyesinden 110 metre
yükseklikte yer alıyor.
Şehrin isminin nereden
geldiği ile ilgili pek çok
efsanevi bilgi dolaşımda
olsa da akademik
araştırmalara göre bu söylentilerden hiçbiri
yeterince ikna edici görünmüyor.
Şehrin tarihine göz gezdirdiğimizde
Osmanlılardan önce de bölgede
çeşitli yerleşimlerin olduğunu
söyleyebiliriz fakat Türklerin
buraya gelmesiyle şehir
gelişerek önemli bir yerleşim
merkezi haline bürünmüş.
24

Tiran’dan ilk defa, Marin
Barletius’un Tarih’inden
nakledilen 1418 tarihli
Venedik belgesinde söz
ediliyor. Bölgenin nüfusu
1431-32 yılları arasında
elli hane kadarmış bu
durum yörenin
nispeten sık
nüfuslu bir iskân
alanı olduğunu
gösteriyor.
Osmanlı öncesi dönemde ovalardan ziyade tepelerde
ve korunaklı yerlerde yaşamış insanlar.
Ticaret Merkezi olarak Tiran
591’de Makedonya’daki Ohri’ye giden Venedikli
seyyah Lorenzo Bernardo’nun Tiran ovasını geçen
yol üzerinde Makedonya’daki Struga’dan gelen ve
Lezhë (Leş) Limanı’na hareket eden 500 atlık bir
kervan gördüğünü söylemesi Tiran bölgesinden

dergiteneffus.com
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birçok camisi, hanları, hamamları, alışveriş yapılan
sokakları ve meyve bahçeleri bulunduğunu yazar.
Kasaba geniş bir düzlükte kurulmuştur ve bütün
binaları kiremitle kaplanmıştır.
17. ve 18. Yüzyıllarda Tiran
Evliya Çelebi’nin şehri gördüğü yıllarda ve sonraki
yüzyıllarda Tiran, tarım ürünlerinin ticaretinin yapıldığı
nispeten küçük bir merkez halinde kaldı. 1769 yılında
buradan Venedik’e 2600 varil zeytinyağı ihracatı
yapıldığı, pamuklu ve ipekli üretiminin bulunduğu,
seramik ve kuyumculuk dâhil metal işler ve dericilikle
uğraşıldığı şehrin tarihiyle ilgili belgelerde dikkat
çekiyor.
geçen ticaretin önemini ortaya
koyuyor diyebiliriz.
Osmanlılar ve Tiran
1614 yılında Petrela Kalesi yakınındaki
Mulleti köyünde Osmanlı asilzadesi
Sulejman Bargjini (Berkinzâde) bir
cami, hamam, han ve Tiran’da bir
imaret yaptırdı; ayrıca pazar yeri ilâve
ederek köyün kasabaya dönüşmesine
katkıda bulundu. Bu kasaba,
Balkanlar’ın içlerine doğru giden büyük
ticaret yollarıyla bağlantılı olan ovada
bir ticaret merkezi olarak sivrildi; daha
verimli bir ekonominin ve daha büyük
bir nüfusun temel ihtiyaçlarına cevap
verebilecek şekilde ortaya çıktı.
Evliya Çelebi Tiran’ı Nasıl
Betimlemiş?
1661-62 tarihlerinde Kërraba geçidinden
gelerek kasabaya ulaşan Evliya Çelebi buranın Ohri sancağına
bağlı olduğunu, bir voyvoda ile bir kadının görev yaptığını,

19. Yüzyıl ve Sonrası
Pek çok Batılı seyyah 19. yüzyıl Tiran’ını misafirperver,
müreffeh ve temiz bir şehir diye tanımlar. Georg
von Hahn, etrafı uzun kavaklar ve selvi
ağaçlarıyla çevrilmiş, canlı biçimde
boyalı camilerden hayranlıkla söz eder.
2000 hanesi olan Tiran’da sadece 100
hane Müslümanlara aittir. 1858’de
Fransız konsolosu H. Hecquard
civarındaki verimli ova kadar şehrin
güzel karakterini vurgular, bunun
yanında Tiran’ın Arnavutluk’un en
“oryantal” (Doğu görünümlü) şehri
olduğunu belirtir.
Balkan savaşları esnasında (1912-1913)

dergiteneffus.com
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şiddetli çatışmalarda çok zarar gördü. Özgürlüğün ardından
çok sert bir komünist diktatörlük iktidarı ele geçirdi ve çeşitli
yaptırımlar uyguladı.
Savaştan sonraki yıllarda Tiran ülkenin büyük bir endüstri
merkezi olma yönünde yeniden yapılandı. Bu durum hızlı bir
nüfus artışına yol açtı. 1957’de Tiran’da ilk Arnavutluk Tiran
Üniversitesi kuruldu, ardından kültürel yapılar inşa edildi.
Günümüze
Gelirsek

Tiran öncelikle Sırp ordusu tarafından işgal edildi. 1913’te
yeni bir grup Makedonya’nın batısındaki Debre’den şehre
gelip yerleşti.
1920 Ocak ayı sonunda Luşinye’de yapılan millî kongre
esnasında Tiran yeni Arnavutluk Devleti’nin başşehri ilân
edildi. Bu durum şehrin dış görünümünde büyük bir değişim
başlattı.
Tiran’ın 1938’de 25.000 nüfusu vardı. Kral Ahmed Zogu
idaresi döneminde özellikle İtalyan işgalinde (1939-1943)
büyük bir yapılanma hareketi başlatıldı. Kral için bir saray,
ayrıca pek çok sayıda bakanlık binası inşa edildi. Şehrin tren
istasyonuyla birlikte yeni merkezin ekseni değişti. Ortadaki
Skenderbeg
(İskender Bey
Meydanı)
şehrin merkezi
ve mimari
belirleyicisi oldu.
Meydandaki en
önemli yerlerden
biri de Edhem
Bey Camii ile
yanındaki 1830
tarihli Saat
Kulesi’dir.
2. Dünya
Savaşı Yılları
II. Dünya
Savaşı’nda
şehir, 27 Ekim17 Kasım
1944 arasında
işgalci Alman
güçleriyle
komünist
gerillalar
arasındaki
26

Günümüzde
Tiran şehrinde
bir Roma Katolik
ve bir Ortodoks
başpiskoposluğu,
bir medrese
ve bir Katolik
üniversitesi
bulunuyor.
Komünizmin
çökmesinden
sonraki ilk on
yılda Tiran’da
büyük bir nüfus
patlaması oldu.
Ancak bu durum
plansız ve
karmaşık biçimde
yüksek binaların
yapımına,
her yerde
gecekonduların
ortaya çıkmasına
ve kamusal
alandaki yerlerde
yasak yapıların
artışına yol açtı.
2000 yılından
günümüze
kadar Tiran Belediyesi büyük bir alt yapı düzenleme hamlesi
başlatarak yeni yollar yaptı, parklar ve yeşil alanlar kurdu,
halkın huzurunu sağlayacak önemli tedbirler aldı. 2006 Aralık
ayında Tiran’ın nüfusu kayıtlı olmayan pek çok kişiye rağmen
600.339 idi. Resmî kaynaklara göre gerçek sayı 895.000’e
yaklaşmaktadır. Diğer eski komünist ülkelere göre Tiran’da
çeşitli dinî cemaatler arasındaki iç içe yaşam dikkat çekecek
biçimde uyumludur.
Arnavutluk’un bu kadim Türk şehrini Balkanlara yolunuz
düşerse mutlaka rotanıza ekleyin deriz. Hem tarihi ve doğal
güzellikleri hem de geçmişimizle olan sağlam bağı ile Tiran,
Türkiye’den gelecek misafirlerini bekliyor.
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BİTTİ DİYE ÜZÜLME ,
YAŞANDI DİYE SEVİN!

herkes uyuyor
biz niye uyanık?
www.
D er g i T e n e ff us
.com

?

GERİSİNİ
GERİDE KALANLAR
DÜŞÜNSÜN:)

KAÇA KURUYORUZ
HAYAL LERI,
ONA MI?
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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YEDİGÖLLER / BOLU

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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HEDİYENİZİN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN

5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK
SİNEMA BİLETİ

ÖDÜLLÜ BULMACAYI ÇÖZDÜLER, ŞİFREYİ BİZE GÖNDERDİLER :)

ÇEKİLİŞLE
KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

Dilan Öztürk
Voisova Şahzoda
Furkan Keleş
Aksel Ergin
Eda Baylan Açar

•
•
•
•
•

Betül Şirvan
Berkay Şahin
Fatma Aydoğdu
Emre Düşkün
Muratcan Tur

Siz de
ak
Ödül Kazanm ?
İster misiniz

i Ödüllü
53. Sayfa'dak
Sizi
Bulmacamız
Bekliyor :)

Esin Ülkü
30
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ADRES BİLGİ
SIRALAMASI
---------------------------------Mahalle : .....................................
Cadde : .....................................
Sokak : .....................................
APT NO : .....................................
DAİRE NO : .....................................
İLÇE : .....................................
İL : .....................................
Ebrar Oral
Ümran Ceyda Güneş

Enes Malik Erdem
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da
Son zamanlar
niteliksiz işler
çoğaldı!

HAMDI ALP
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNİN SEVİLEN OYUNCUSU

Oynadığı karakterlerin hakkını veren başarılı oyuncu Hamdi Alp ile
Teneffüs okurlarına özel samimi bir sohbet gerçekleştirdik.

32
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Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1986 İstanbul doğumluyum. Aslen Siirtliyim. Babam
Türk, annem Arap (seyyid). Anne tarafım Hz. Ali ile Hz.
Fatma'nın küçük oğlu Hz. Hüseyin 'in soyundan geliyor.
Oyunculuğa ilginiz ne zaman başladı?
Oyunculuğa
ilgim
Üsküdar
Burhan
Felek
Lisesinde
edebiyat
öğretmenim
Hatice Kır
sayesinde
başladı.

söylüyordu. Orta öğrenim de birçok kompozisyon
ödevimi kitap okumadan anneanneme anlattırıp öyle
hazırlardım. Neyse projenin başında işe dâhil olmak nasip
olmadı fakat 3. sezonda projeye dâhil oldum. Benim için
çok daha anlamlı ve güzel bir zamana denk geldi. Halil
Halid ekibi ile çalışmak çok keyifliydi. Gürkan Uygun,
Erdem Ergüney,
Yusuf Aytekin ve
Volkan Uygun ile
dostluğumuz çok
güzel noktalara
geldi. “Her nasip
vaktine esirdir”
derler ya işte öyle
nakış gibi işlendi
her şey.

“Son Set
Günlerim Çok
Değerli”

Payitaht:
Abdülhamid
dizisi
projesine
başlamanız
nasıl gelişti?

Sette en
unutamadığınız
an ne oldu?

Son set günlerim benim en
özel anlarımdır. İnsanların size olan yaklaşımları sizin
Projenin başlayacağını duyduğumda heyecanlandım ve
iş ortamında nasıl bir insan olduğunuzun aynasıdır.
projede yer almak için bir kaç girişimde bulundum fakat
nasip olmadı. Sultan Abdülhamid çok önemli bir şahsiyet. Kendinizle yüzleşebilirsiniz. Tüm departmanlardaki
insanlarla kucaklaşıp gülen gözlerle helalleşmek kadar
Okullardaki tarih kitaplarında adını kötü ansalar bile
ailemin bana öğrettiklerinden dolayı kendisinin ne kadar değerli bir an kesinlikle olamaz.
vizyonlu, merhametli ve iyiliksever bir şahsiyet olduğunu
Rutin bir gününüz nasıl geçiyor?
biliyordum.
Biz iki
kardeşiz.
Ellerinizden
öperler üç
tane yeğenim
var. Mutlaka
onlarla
anaokuluna
gitmeden
önce biraz
oynarız.
Bizi ailemiz
büyürken
kardeşlik
duygusunu
yoğun bir

Anneannemin
dedesi Osmanlı
döneminde
paşalık yapmış
bir şahıs.
Anneannem
ilkokul mezunu
fakat benim
lise yıllarında
okuduğum
felsefe ve
edebiyat
kitaplarını
o ilkokul
zamanlarında
okuduğunu
dergiteneffus.com
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şekilde hissettirdiler. Onların da o duygularla büyümesi
yapmaya ama önümüzdeki sezonu komple ona ayırmayı
için aile ilişkisine özen gösteriyoruz. Çünkü bu yaşlar tüm düşünüyorum. Güneşli güzel günlerde motosikletimle
hayatlarını etkileyecek. Mümkün olduğunca bir arada
sahilde gezmeyi seviyorum.
ve dayanışma içerisinde olduğumuzu görmelerini
istiyoruz.
Sosyal medyayı
Araştırmayı
aktif kullanıyor
çok
musunuz?
seviyorum.
Hangilerini?
Öğrenme
merakım çok
Sosyal medyada
yüksek. Her
en çok
gün mutlaka
kullandığım
bilmediğim bir
mecra İnstagram
konu ile ilgili
@hamdilerden.
derinlemesine
Facebook eski
araştırma
popülerliğini
yapıp benim
kaybettiği
yapımda olan
için pek
arkadaşlarımla
kullanılmıyor
bir araya
ve bana biraz
gelip bilgi
kalabalık ve algı
paylaşımlarında
olarak zorlayıcı
bulunuyoruz.
geliyor. Twitter'ı
Aslında bilgi
önemli gündem
paylaşmak için
olayları
buluşmuyoruz
olduğunda
ama yakın
nabzı
arkadaşlarım
ölçmek için
oldukları için
kullanıyorum.
doğal olarak
Sosyal medya
bir çay çorba
uzmanlarının
buluşmasında
tavsiye ettiği
bile bir sürü konu
gibi periyodik
konuşuyoruz.
bir kullanım tarzım yok.
Özel ilgi
alanlarınız
neler?
Ekstrem
sporlara
ilgim yüksek.
Longboard
(kaykay)
kaymayı
seviyorum.
İki yıldızlı
dalgıcım. Son
dönemlerde
pek fırsatım
olmadı dalış
34

İleride projeleriniz var mı? Ne gibi?
Prova aşamasında olduğumuz bir tiyatro oyunu var.
Önceliğim bu oyunun çıkması. Kadıköy Halk Tiyatrosu
ekibiyle proje bazlı bir anlaşma yaptık bu yıl. "Aman
Ne Komik" adında eğlenceli üç kişilik komedi türünde
bir oyun hazırlıyoruz. Belki Çekmeköy'e de misafir olur
buradaki
seyircilerle
de buluşma
imkânı
buluruz.
Bir tane
de sürreal
dramatik
komedi
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arrow-circle-right ÜNLÜ RÖPORTAJI

ettiğim "siyasi aksiyon" türünde bir film
senaryom var. Her şey yolunda giderse bir buçuk
sene sonunda tamamlayacağımı düşünüyorum.
Tabi bu süre özel hayatımın gereklilikleri ve
önceliklerine göre daha ileri bir tarihi de bulabilir.

“Bir iş
Yapıyorsanız
Hakkını Verin”

türünde senaryosunu çok beğendiğim ve çok inandığım
bir sinema filmi projesi var. Projenin en güzel tarafı
aceleye getirilmeden nakış gibi
işlenerek hayata
geçecek olması.
Yönetmenin
isteği üzerine
ismini şu an
paylaşamıyorum.
Sete çıkmadan
bilgi paylaşımı
yapılmasını pek
doğru bulmuyor
kendisi.

Sinema çabuk
tüketilen bir
sektör olmamalı.
Maalesef son
dönemlerde
niteliği olmayan,
seyirciye örnek
alacağı yaşam
tarzları sunmayan
işler çoğaldı. Bir şey
yapmış olmak için iş
yapılmasını
hiçbir alanda doğru bulmuyorum. Eğer bir
iş yapılıyorsa onun hakkının verilmesi lazım.
Amcamın hiç unutmadığım bir nasihati
var: "Bir şeyi ya tam yap ya da hiç yapma".
Hayatımın her alanında bu ilkeye önem
veriyorum. O yüzden kolay söz vermem;
eğer söz veriyorsam mutlaka yerine getiririm.
Tabii ki cenabı Allah bir mani koymazsa.
Son olarak dergimizin okurlarına
mesajınız nedir?

“Kendime Ait
Projelerim de
Var”
Hepsi bir yana
kendi tiyatromu
ve sanat evimi
açmak için girişimlerim var. Birikimlerimi ve vizyonumu
aktarmak istiyorum. Kendi tiyatromun çatısı altında
yönetmek istediğim iki, oynamak istediğim bir tane oyun
var.
Sabırsızlıkla o günlerin gelmesini bekliyorum ve
bir süredir üzerinde çalıştığım ara ara durup yeni
araştırmalar yapıp birikimimi arttırıp yoluma devam

Hak yemekten kaçının. İnsanlardan
gizlediğiniz her şeyi Allah görüyor. Önemli
olan onun önünde dürüst olabilmek.
Hurafelerden ve hurafelerle yaşayan
insanlardan uzak durun. Gereksiz yere
zihninizi kirletirler.
Eleştirmekten korkmayın; eleştiri anlayan için nimettir,
mutlaka size teşekkürle geri dönecektir. Tabii eleştirmek
ile aşağılamayı karıştırmadan. Siirt Tillo'da olgunlaşmış
ve ebedi hayatına orada intikal etmiş, aslen Erzurumlu
olan İbrahim Hakkı hazretlerinin yaşadığı evi gezerken,
araştırmalarını incelerken bir sözü dikkatimi çekmişti.
Aklımda kaldığı kadarıyla o sözler ile bitirmek isterim bu
keyifli sohbeti. "İlim ile bilim bir kuşun iki kanadı gibidir.
Biri olmazsa o kuş uçamaz."

dergiteneffus.com
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YAPAY ZEKÂ GELISTIRICISI
Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri hem risklerini
hem de fırsatlarını sürekli konuşuyoruz. Peki, bu alanda çalışmayı hiç
düşündünüz mü?

Robotların işlerimizi nasıl elimizden alacağına dair
şakalaşmalar yaygınlaştı ve bunun haklı bir sebebi
var:

raporunda, AI kullanan şirketlerin %83'ünün bu
teknolojinin zaten iş olanakları oluşturduğunu
söylediği tespit edildi.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, mevcut ABD
istihdamının %47'sinin önümüzdeki on yıl boyunca
robotlaştırılma riskinin yüksek olduğunu tahmin
ediyor. Ancak olumlu haberler de mevcut: Gartner’ın
yakın tarihli bir
raporuna göre,
yapay zekânın
(AI) 1.8 milyon
işi devralmanın
yanı sıra 2020
yılına kadar 2.3
milyon kişiye
de istihdam
sağlayacak. Son
zamanlarda
yayınlanan
bir Capgemini

Bu büyümenin çoğu teknolojinin kendisinden
geliyor. Forrester'da bir analist olan Brandon Purcell,
“Önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca yapay zekâ ile ilgili
herhangi bir konuda iş büyümesini görmeye devam
edeceğiz; bu, AI liderliğindeki otomasyon sebebiyle
ortaya çıkacak kaçınılmaz iş kaybını azaltacak
şeylerden biri” dedi. Bu alanda bir kariyer yapmak mı
istiyorsunuz?
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İşte en çok talep gören altı yapay zekâ işi:
•
•
•
•
•
•

Makine öğrenimi mühendisi
Veri bilimcisi
Araştırma bilimcisi
Ar-Ge mühendisi
İş zekâsı geliştiricisi
Bilgisayarla görü mühendisi

dergiteneffus.com
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Yapay zekâda iş bulma

3. Standart işletme bilgisi ekleyin.

Standart beceri ve
eğitime sahip olmanın
dışında, bu kazançlı
imkânlar için güçlü
bir aday olmanın
başka yolları da var.
Alanda çalışıyor
olsanız da olmasanız
da uzmanların
başvurunuzu geliştirmek
için önerdiği 5 şey:

Purcell, talebe bağlı AI işlerinin birçoğunun doğası
gereği teknik olduğunu, ancak bu gelişmeleri diğer
işletmelere veya tüketicilere nasıl dönüştüreceğinizi
bilmenin herhangi bir kuruluş için önemli olduğunu
söyledi. "Bu insanlar tipik olarak çok teknik
olduklarından, bu modellerin sonuçlarını, müşteri
deneyimini de olumlu yönde etkilerken, temel çizgiyi
vurgulayan operasyonel AI sistemlerine dönüştürmek
için gerekli iş zekâsına sahip değiller. Öyleyse, yapay
zekâ tekniklerine aşinalığın yanı sıra derin iş ve alan
uzmanlığı da dâhil olmak üzere farklı bir beceri seti
için artan talep var” diye de ekledi.

1. Online kurslara göz
atın.
Çoğu teknoloji tabanlı alan gibi, AI için de alan
hakkında en başından bilgi edinilmesine veya
uzmanlıkların pekiştirilmesine imkân tanıyan birkaç
çevrimiçi kurs var. Bu kurslardan size uygun olanı
değerlendirin.

4. Çok fazla okuyun.
Birden fazla uzman kabul etti: AI'da çalışanlar daima
öğrenmeye açık olmalı ve okumak bunu yapmanın
bir yolu. Louisville Üniversitesi Siber Güvenlik
Laboratuvarı Müdürü Roman Yampolskiy, bilimsel
yayınlara abone olmayı önerdi. Walsh bilimsel ve doğa
konularını çoklu platformlarda önererek “Asıl numara
okumaktır. Çok okumak. Sadece kendi alanınızı değil
tüm ilgili alanları ve daha da uzak olan olanları da”
dedi.
5. Bilgiyi öğrenmede sünger gibi olun.

2. Dış organizasyonlara katılın.
Alandaki diğer kişilerden yeni tecrübeler öğrenmek,
becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir, bu
sebeple yerel hackathonlara veya benzer buluşmalara
göz atın. DataKind gibi organizasyonlara dâhil olmayı,
veri bilimcilerin yeni veriler üzerinde çalışabilmelerini
vs. meslektaşlarından öğrenirken becerilerini
geliştirmelerini ve pratik yapmalarını sağlıyor.

Yapay zekâ hızla gelişen bir alandır, bu sebeple
Mukherjee, AI'da mümkün olduğu kadar çok deneyim
ve fırsatları araştırmaya hazırlanmanızı öneriyor. Aynı
zamanda da "AI'daki son araştırmalar konusunda
güncel kalın; her gün gerçekleşen çok fazla ilerleme
var. Bu, mevcut işyerlerindeki veya dışarıdaki fırsatları
aramayı içerebilir. Masanızın başına hapsolmadığınıza
emin olun” önerilerinde bulunuyor.

dergiteneffus.com
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KULTUR SANAT DUNYAMIZIN
KIYMETLI ISIMLERINI ANIYORUZ
Kültür Sanat sayfamızda bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kutmuş
4 yeni ismi ağırlıyoruz. Her bir ismi sevgi ve saygıyla yâd ediyoruz.
35 Yaşı Güzelleştiren Şair

CAHIT SITKI
TARANCI

4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da dünyaya gelen Cahit Sıtkı
Tarancı, ilköğretimini burada tamamladı. Ziraat işleriyle
uğraşan köklü bir ailenin çocuğu olarak ortaöğrenimini
Kadıköy Fransız Lisesi’nde tamamlamak üzere İstanbul’a
gönderildi. Sonraki süreçte ise Galatasaray Lisesi’ne
geçti. Fransızcası çok ileri düzeyde olan şairimiz daha
lise yıllarında şiire merak sardı ve ilk şiirleri Akademi
isimli bir dergide yayınlandı. Cahit Sıtkı’nın o dönemdeki
bazı şiirleri Servet-i Fünun dergisinde de yer almıştı. Bir
ömür dostluk ettiği Ziya Osman ile de bu yıllarda tanıştı.
Bir süre devlet memurluğu yapsa da yazarlığa adım attı
ve o yıllarda üniversite yükseköğrenimini tamamlamak
üzere Paris’e gitti. 2. Dünya Savaşı sebebiyle eğitimi
yarıda kalan şair yurda dönerek evlilik yaptı. 1953 yılında
geçirdiği bir kriz neticesinde felç kalan Cahit Sıtkı yaklaşık
3 sene sonra 13 Ekim 1956’da tedavi gördüğü Viyana’da
aramızda ayrıldı. Ardında onlarca eser ve en bilindik
satırlarından Yaş 35 şiirini bıraktı. Kendisini saygıyla yâd
ediyoruz.

Televizyon Dünyasının Neşeli Siması

YILMAZ KOKSAL
Türk sinema-dizi oyuncusu ve senarist Yılmaz Köksal, 1939'da
Kırşehir'de doğdu. Osmaniye'deki tahsil döneminden sonra İstanbul'a
geldi ve Tophane Sanat Enstitüsü'nde okudu. Tunç Başaran'ın sinemaya
uyarladığı, Orhan Kemal'in "Murtaza" eserinde "Dubara" rolünü
oynayarak sinema tarihine geçen sanatçı, uzun süre ikinci derece
rollerde oynadıktan sonra, 1970'de Çetin İnanç'ın yönettiği "Çeko"
filminde başrole yükseldi. Filmin başarısıyla halkın beğenisini kazanıp,
macera filmlerinin aranan oyuncusu ve sinema tarihinin sevilen
oyuncularından biri oldu. 1965'ten 2005'e kadar 182 filmde oynayan
usta oyuncu aynı zamanda birçok film senaryosu da yazmıştı. Kanser
hastalığına yakalanan Köksal, 22 Ekim 2015 tarihinde vefat etti.
Kendisini saygıyla anıyoruz.
38
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Türk Milliyetçiliğinin Babası

ZIYA GOKALP
Mehmet Ziya Gökalp 23 Mart 1876 tarihinde
Diyarbakır'ın Çermik beldesinde doğdu. Ziya Gökalp
eğitim hayatına doğduğu yer olan Diyarbakır'da
başladı. 1886 yılında Mektebi Rüştiye-i Askeriye’ye
girdi. Öğrenimine İstanbul’da devam etmek istediyse
de bu imkânı bulamayınca 1891’de Diyarbakır’da İdadi
Mülkiye’nin ikinci sınıfına kayıt oldu. Liseden ayrıldıktan
sonra amcasından Arapça ve Farsça dersleri aldı. Daha
sonra Fransızca öğrenmeye başladı. Diyarbakır’daki
kolera salgını nedeniyle bu şehirde görevlendirilen
Doktor Abdullah Cevdet Bey ile tanışarak fikirlerinden
etkilendi. 1896 yılında, Erzincan Askeri Lisesi’nde öğrenci
olan kardeşi Nihat sayesinde harp okulu öğrencileri
ile birlikte İstanbul'a giden Gökalp, ücretsiz olduğu
için Baytar Mektebi'ne kaydını yaptırdı. 1908'e kadar
Diyarbakır'da küçük memuriyetler yaptı. Düşüncelerini
Türkçülük görüşü etrafında şekillendiren Mehmet Ziya
Gökalp, İstanbul’a gelir gelmez Türk Ocağı'nın kurucuları
arasında yer almıştı. 1924 yılında kısa süren bir hastalığın
ardından dinlenmek için gittiği İstanbul'da 25 Ekim 1924
günü vefat etti. Cenazesi Divanyolu'ndaki II. Mahmud
Türbesi haziresine defnedildi. Kendisini saygıyla
yâd ediyoruz.

Âşık Edebiyatının Usta
Kalemlerinden

KARACAOGLAN
Karacaoğlan, 17. yüzyılda yaşadığı rivayet edilen,
âşık edebiyatının en önemli şairlerinden biridir.
Karacaoğlan'ın şiirleri aşk ve doğa üzerinde
kuruludur. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm
en çok değindiği konulardır. Duygularını,
yaşadıklarını, düşüncelerini; içten, gerçekçi ve
özgün bir şiir yapısı içinde anlatır. Birçok şiiri
bestelenen usta kalemin çok yalın ve temiz bir
Türkçesi vardı. Türk âşık edebiyatına yepyeni
bir söyleyiş biçimi getirmiş; doğa benzetmelerini
sık sık eserlerinde kullanmıştı. Ölüm yılı kesin
olmamakla birlikte Ekim ayında vefat ettiğine
inanılan Karacaoğlan’ın mezar yerine dair de
çeşitli söylentiler vardır. Âşıkların sesi usta ismi
sevgi ve özlemle anıyoruz.
dergiteneffus.com
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Kurulduğu tarihten günümüze
her şartta dil, din, ırk ve cinsiyet
gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaşan
Türk Kızılay’ını sizler için mercek altına aldık.

11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askere
Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay dönem içerisinde;
Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti,
Türkiye Hilal-i
Ahmer Cemiyeti,
Türkiye Kızılay
Cemiyeti ve son
olarak Türkiye
Kızılay Derneği
adını aldı. Bu
kuruluşa Kızılay
adını veren kişi
Mustafa Kemal
Atatürk oldu.

40

Kızılay’ın amblemi; beyaz zemin üzerine, karşıdan
bakarken sola doğru açık kırmızı aydır. Temel ilkeleri;
insanlık, ayrım gözetmemek,
tarafsızlık, bağımsızlık, hayır
kurumu niteliği, birlik ve
evrenselliktir.
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Kızılay’ın kuruluşuna
baktığımızda İstanbul
merkezli olarak 1868 yılında
kurulduğunu görürüz.
Kurumun ilk başkanı Rum
asıllı Osmanlı Hekimi olan
Marko Paşadır. Kurucu
isimler arasında ise

arrow-circle-right ÇEVRE VE SAĞLIK

Dr. Abdullah
Bey, Della
Suda Faik Paşa,
Edhem Paşa ve
Hüseyin Hilmi
Paşa yer almıştır.
Kurulduğu
andan itibaren
Humus’ta,
Bingazi’de,
Selanik’te,
Trablusgarp’ta,
Gelibolu’da ve
Üsküp’te Birinci Dünya Savaşı yaşanıyordu ve Kızılay
bu bölgelerdeki askerlerimiz için ilk yardım çadırları
kurarak hastahaneler açtı. Ayrıca buradaki askerlere
hem maddi hem de manevi yardımlarda bulunarak
tüm hizmetlerini ücretsiz şekilde sürdürdü.
Bunun dışında sadece savaş durumlarında değil,
dünyada meydana gelen diğer felaket durumlarında
ve afetlerin gerçekleştiği dönemlerde Kızılay en kısa
sürede ilgili
bölgeye ulaşmış;
afetzedelere ve
felaketzedelere
savaşlarda olduğu
gibi aynı şekilde
hem maddi
hem de manevi
yardımlarda
bulunmuştur.
Bölgede mağdur
olan herkes
için beslenme
imkânları, barınma
imkânları ve tedavi
imkânları Kızılay’ın güvencesi altında sağlanmıştır.

hedefleyen Türk Kızılay’ı tüm dünyaya örnek teşkil edecek
bir kuruluş olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir.
Günümüzde Türkiye’nin her bölgesinde toplam 649
farklı şube Kızılay’a bağlı biçimde faaliyet gösteriyor.
Bu şubelerin haricinde 10 farklı kan merkezi, 1 adet
hemşirelik koleji, pek çok gençlik kampı, Afyon bölgesinde
bulunan maden suyu işletmesi,
çok sayıda dispanser, bazı
karayollarının üzerinde
bulunan yardım amaçlı
istasyonlar, pek çok öğrenci
yurdu ve pek çok taş ocağı
da Kızılay bünyesinde hayat
bulmuş vaziyette.
Kızılay çalışanlarının bir
kısmı gönüllülük esasına
dayanırken bir kısmı ise maaşlı
personellerden oluşuyor. Hem
ülkemizde hem de dünyanın
çeşitli yerlerinde tüm ihtiyaç
sahiplerinin yardımına koşan Türk Kızılay’ı ile
gurur duyuyor her alanda başarılarının devamını diliyoruz.

Temel ilkelerinde de belirtildiği gibi insani yardımlar hiç
bir zaman dil, din, ırk, siyasi görüş ya da sosyal statüler
gibi farklar gözetmeksizin yapılır. İhtiyacı olan herkesin
yardımına eşit şartlarda koşabilmeyi
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GURES’TE DUNYAYI
SALLADIK

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş
Şampiyonası’na Türkiye damga vurdu.
Organizasyondan madalyalarla ayrılan
Millilerimiz ülkemize büyük sevinç yaşattı.

K

azakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen
Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 1 altın 2 gümüş ve
1 bronz madalya alan Türkiye, 4 olimpiyat kotası
aldı. Böylece 2020’de düzenlenecek olimpiyatlarda
bu sporcularımız yer alabilecekler.

Altın Madalya Rıza
Kayaalp’ten

2015, 2017 Dünya Şampiyonaları’ndan da altın madalya
ile ayrılan milli gururumuz Rıza böylece grekoromen
stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk
sporcu olarak tarihe geçti. Rıza Kayaalp ayrıca bu sene
Romanya'da düzenlenen Avrupa
Şampiyonası’nda da 9.
şampiyonluğunu almıştı.

Gümüş
Madalyalarımız
da Var

Şampiyonada Türkiye'ye
tek altın madalyayı milli
güreşçimiz Rıza Kayaalp
kazandırdı. Milli sporcu,
grekoromen stil 130 kilo
finalinde Kübalı Oscar
Pino Hinds'i 3-1 yenerek
altın madalyanın sahibi
oldu. Daha önce 2011,
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Kazakistan'da
düzenlenen
organizasyonda
Taha Akgül
ve Süleyman
Atlı gümüş

dergiteneffus.com

arrow-circle-right SPOR
madalya aldılar. Taha Akgül 125 kilo serbest stilde Çin'li Zhiwei
Deng'i devirerek finale yükselmişti. Milli gururumuz Taha'nın
finaldeki rakibi ise Gürcü Geno Pertiashvili oldu. 2016 Yaz
Olimpiyatları’nda Türkiye adına tek altın madalyaya ulaşan Taha,
Kazakistan’daki Dünya Şampiyonası’nda son saniyede Gürcü
rakibine yenilerek gümüş madalyaya hak kazandı.
57 kiloda, minderde ise bu kez Süleyman Atlı vardı. Dünya
Şampiyonası’nda ülkemize gümüş madalya kazandıran 2. isim olmayı
başaran Atlı, sırasıyla Çinli, İtalyan, Sırp ve Kazak rakiplerini yenip
finale yükseldi. Başarılı millimiz Süleyman finalde Rus rakibi Zavur
Uguev'e yenilerek altın madalyayı kaçırmış oldu.

Bronz Madalyada Gururumuz Cenk İldem
97 kiloda mindere milli gururumuz Cenk İldem çıktı. 33 yaşındaki
tecrübeli güreşçimiz 2011 ve 2014 Dünya Şampiyonaları’nda bronz
madalya, 2016
yılındaki Rio
Olimpiyatları’nda
da bronz madalya
almıştı. Bu yıl
Kazakistan’da
düzenlenen Dünya
Şampiyonası’nda
da Cenk, Gürcü
rakibi Giorgi
Melia'yı yenerek
bronz madalyaları
üçledi. Turnuvayı 4
madalya ile tamamlayan
Milli Takım, Macaristan'ın
başkenti Budapeşte'de geçen
yıl düzenlenen Dünya Güreş
Şampiyonası'nda 1 altın, 4
gümüş ve 4 bronz olmak üzere
9 madalya kazanmıştı.
Sizinle gurur duyuyoruz Milliler.
Sizin başarılarınız var oldukça
bayrağımız gururla dalgalanmaya
devam edecek!
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Güres Terimleri

yapışan özel
ABA: Dizlere kadar uzanan vücuda
güreş elbisesi.
oturur
KÜNDE: Ayakta, diz üstünde ya da
linden, tek
durumdayken alttaki güreşçiyi be
şakından
bacağından ya da güreş donunun
atma.
tutarak başının üzerinden aşırıp
eklerine hızla
TIRPAN: Karşı güreşçinin ayak bil
ayak vurma.
e uygulanmış
SİLKME: Alttaki güreşçinin kendisin
zarak
olan oyunu güç ve karşı oyunla bo
sı.
üstündeki güreşçiyi sırtından atma
nı anda aynı
TUŞ: Oyun sırasında iki omzun ay
gi.
anda yere değmesiyle oluşan yenil
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Ülkemizde
ve yurt dışında
gerçekleştirdiği
cerrahi müdahalelerle
dünyaya nam salan
başarılı doktorumuz Prof.
Siyami Ersek’i yakından
tanımaya ne dersiniz?
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6

Haziran 1920 yılında Uşak’ta doğan Siyami
Ersek; ilkokulu İzmir İkiçeşmelik’te, ortaokulu
İzmir Erkek Lisesi’nde, liseyi ise İstanbul Erkek
Lisesi’nde birincilikle tamamlayarak, 1944
yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
eğitim aldı.
Cerrahi
dalında
uzmanlaşarak
ileride
topluma
çok faydalı
olacak bir yol
çizen Siyami
Ersek, 4 yıllık
İstanbul
Üniversitesi
serüveninin
arkasından
1948-1949
yıllarında
İngiltere’de
göğüs cerrahisi ve anesteziyoloji üstüne çalışmalar
yaptı. Dur durak bilmeyen bir azim ve çalışma
tutkusuyla 1951 yılında Heybeliada ve Bursa-Uludağ
Sanatoryumlarında çalıştı.

Ülkemizde İlk Başarılı Kalp Nakli
22 Kasım 1968 tarihinde Ankara Yüksek İhtisas
Hastanesi'nde Dr. Kemal Beyazıt tarafından
Türkiye'de ilk defa
gerçekleştirilen bir
kalp nakli yapıldı,
ancak hasta 18 saat
yaşayabildi. Bunun
hemen ardından
Dr. Siyami Ersek
tarafından 27
Kasım 1968
tarihinde
İstanbul'da yapılan
Türkiye'deki
ikinci kalp nakli
ameliyatı başarılı
oldu.
Göğüs cerrahisi
alanındaki ilk
uygulamalarında
akciğer tüberkülozu ve başka mikrobik hastalıkların
tedavisi amacıyla çeşitli cerrahi operasyonlar yapan
başarılı cerrahımız bu alanda ilklere imza atarak
adından sıkça söz ettirdi.

İlk Yapay Kalp Kapakçığı
Ameliyatı
Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları
Hastahanesi’nde, İstanbul Göğüs
Cerrahisi Merkezi’ni kurarak bu
merkezin Başhekimi ve Cerrahi Şefi
oldu. 1963 yılına gelince Türkiye’de
o tarihe kadar yapılmamış bir ilki
gerçekleştirerek açık kalp ameliyatı
yaptı.
Yine 1963 yılında ilk yapay kalp
kapakçığı ameliyatını gerçekleştirdi.
Avrupa’da üç kalp kapağı ameliyatını
gerçekleştiren ilk cerrah Siyami
Ersek oldu.
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Sayısız Hastaya Şifa
Ülkemizde modern göğüs, kalp ve damar cerrahisi
kliniklerinin kuruluşunda ve gelişmesinde en büyük
emeği veren uluslararası camiada da nam salmış
Siyami Ersek, bu dalda pek çok uzman yetiştirdi
ve sayısız hastaya şifa verdi.
Siyami Ersek, 1972 yılında Sağlık Bakanlığı
Yüksek Sağlık Şurası üyesi oldu. 20 sene
bu görevde kaldı. 1973 yılında
profesörlüğe yükseldi. 1973
yılında emekli oldu.
TBMM
Danışma
Meclisi
İstanbul
Üyesi olarak
1981-1983 yılları
arasında görev
yapan Ersek, üstlendiği
bütün görevlerin hakkını
verebilmiş şahsiyetlerdendi.
Yaklaşık 30 kalp ameliyatı
yapan Siyami Ersek’in yabancı
dillerde yayınlanmış elliyi aşkın makalesi vardır.

Kalp Yetmezliği Sebebiyle Aramızdan
Ayrıldı
Siyami Ersek, 26 Ekim 1993 yılında Kadıköy’de
bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastahanesi’nde
73 yaşında akciğer ve kalp yetmezliği sonucu
vefat etti. Kendisini saygıyla yâd ediyoruz.
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İSTİKAMET TEKNOFEST
Çekmeköy Belediyesi, Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla hazırlanan
TEKNOFEST’e gitmek isteyen gençleri Festival alanına ulaştırdı.

U

zun vadede yerli üretimi teşvik etmek için
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle, Türkiye’nin
önde gelen teknoloji şirketleri, kamu
kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle hayata
geçirilen TEKNOFEST, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde
Atatürk Havalimanı’nda yapıldı. Gençlerin merakla
takip ettiği etkinliklerle dolu festivale ulaşım için
Çekmeköy Belediyesi gençlere araç tahsis etti. Etkinlik
boyunca her gün liselerden öğrencileri alan belediye
ekipleri, gün sonunda gençleri okullarına bıraktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Teknolojide ve sanayide dışa bağımlığı azaltmak için
son dönemlerde yapılan milli hareketleri bir araya
toplayan bu festivale katılmak isteyen gençlerimizin
sesine kulak verdik. Bilime, teknolojiye meraklı
gençleri elimizden geldiğince teşvik ediyoruz ki,
kendi teknoloji markalarımızı oluşturacak insan gücü
yetiştirelim, çağı yakalayalım, ülkemizdeki üretim
artsın” dedi.
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KUŞATMA - 7 UYUYANLAR
Her şey Amerikalı "Blackwater" subayı Falcon’un Kerkük’e gelişiyle başladı. Türk İrtibat
Timi subayı Turan’ı, bu mağrur ve istilacı askeri danışmana hak ettiği cezayı verdikten
sonra ölümüne bir savaş bekliyordu. Ülkesinin varlığı yolunda her türlü cefayı göze alan
Turan, kaos baronlarının büyük komplosuna karşı mücadele ederken, Yüz yıllık uykudan
uyandırılan Nemesis terör örgütünün karşısına, derin milletin evlatları "Yedi Uyuyanlar"
çıkacaktı.
Vizyon Tarihi: 4 Ekim 2019
Film Türü: Dram, Aksiyon | Yönetmen: Utku Uçar | Oyuncular: Ahmet Şafak,
Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman | Senaryo: Ahmet Şafak

GERCEĞİN
PEŞİNDE

JOKER
Joker, başarısız bir
komedyen olan Arthur
Fleck'in hayatına
odaklanıyor.
Toplum tarafından
dışlanan bir adam olan
Arthur, gündüzleri
palyaço olarak
çalışır. Komedyen olmayı
arzulayan ancak bu
konuda pek de başarılı
olmayan Arthur, yavaş
yavaş psikolojik olarak
tekinsiz sulara açılır.
Kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulan
Arthur, artık kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine
bürünür.
Vizyon Tarihi: 4 Ekim 2019
Film Türü: Gerilim, Dram, Suç | Yönetmen: Todd Phillips
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro
Marc Maron | Senaryo: Todd Phiillips

Gerçeğin Peşinde, kızını
kaybettikten sonra bunalıma
giren ve başka bir kadının
çocuğunun, kendi çocuğu
olduğunu düşünen bir
kadının öyküsünü konu
ediyor. Lizzie, kocası ile
boşanma aşamasında olan
bir kadındır. Genç kadın
hayatını işine ve 11 yaşındaki
oğlu Thomas’a adar. Ancak
bir tesadüf eseri tanıştığı 7
yaşındaki Lola, genç kadının
geçmişe yolculuk yapmasına neden olur. Lizzie, yıllar önce yaşadığı
korkunç olayın etkisinden hala çıkamamıştır. Yıllar önce kızının
doğumu sırasında çıkan yangın yüzünden çocuğunu kaybeden Lizzie,
karşısında Lola’yı görünce onun kızı olduğunu düşünür. Lola’ya
yakın olmak için küçük kızın annesi ile yakınlaşmaya başlayan Lizzie,
bir süre sonra onların çevresinden ayrılmaz hale gelir. Lizzie’nin bu
tavırlarından endişe duyan yakınları, onu engellemeye çalışsa da
kimse başarılı olamaz. Saplantı haline getirdiği durum yüzünden
ailesi ve oğlu ile arası açılan Lizzie, vazgeçmeden Lola’nın kızı
olduğunu iddia etmeye devam eder.

Vizyon Tarihi: 11 Ekim 2019
Film Türü: Gerilim, Dram, Gizem | Yönetmen: Kim Farrant
Oyuncular: Noomi Rapace, Rebecca Bower, Luke Evans, Finn Little
Senaryo: Luke Davies, David Regal
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KOMİK-İ SEHİR NASİT BEY

YAZAN : GÖKHAN ERASLAN
YÖNETEN : ALİ YAYLI
DRAMTURG : HİLMİ ZAFER ŞAHİN
SAHNE TASARIMI : MEHMET EMİN KAPLAN
KOSTÜM TASARIMI : ZUHAL SOY
MÜZİK : EMRAH CAN YAYLI
KOREOGRAF : ÖZGE MİDİLLİ
IŞIK TASARIM : CENGİZ ÖZDEMİR
EFEKT TASARIMI : METİN TAŞKIRAN

EKİM

YÖNETMEN YARDIMCILARI : MUSA ARSLANALİ, ÖZGÜR
DAĞ, ADA ALİZE ERTEM, ERKAN AKKOYUNLU
SÜRE : 150 dk. / İki Perde
OYUNCULAR : ADA ALİZE ERTEM, BORA SEÇKİN, CAN
TARAKÇI, EMRAH CAN YAYLI, ERKAN AKKOYUNLU, FAHRİ
KINCIR, GÖKSEL ARSLAN, MEHMET AVDAN, METİN
ÇOBAN, ÖZGÜR DAĞ, RAHMİ ELHAN, SEMAH TUĞSEL,
SİNAN BENGİER, ŞEYDA ARSLAN, RIDVAN ÇELEBİ,
DERAN ÖZGEN

KONUSU

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından
kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar
olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı
dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor.
20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması,
Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan

2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat
Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı
tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu
ve kurgusunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na
müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun
bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.
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MÜZİK DÜNYANI
ZORLU BİR TESTLE SINAMAYA
NE DERSİN?
Bakalım sizler için hazırladığımız müzik dünyasına dair sorulardan oluşan zorlu
testimizde ne kadar başarılı olacaksın? Hazırsan başlıyoruz.

1

2003 Eurovision şarkı yarışmasında 1. olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A - KENAN DOĞULU

2

B - SİBEL TÜZÜN

NTV

C - HANDE YENER

D - NİL KARAİBRAHİMGİL

B

MTV

C

Altın Kelebek

D

World Music

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden olup "yaz dostum", "arkadaşım eşek" şarkılarını
söyleyen 1999 yılında vefat eden şarkıcımız?

A - CEM KARACA

5

B - SEZEN AKSU

Dünya çapında en iyi müziklerin ve sanatçıların seçildiği müzik ödülleri hangisidir ?
A

4

D - MANGA

2001 yılında "Depresyondayım" şarkısıyla büyük yankı uyandıran şarkıcı kimdir?

A - GÖKSEL

3

C - SERTAP ERENER

B - EROL EVGİN

C - OSMAN YAĞMURDERELİ

D - BARIŞ MANÇO

"Süperstar" lakabıyla anılan Türk Sanat Müziği şarkıcımız kimdir?

A - AJDA PEKKAN

50

B - EMEL SAYIN

C - GÖNÜL YAZAR
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D - EBRU GÜNDEŞ
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Bir dönem oynadığı reklam filmi ve şarkılarından hareketle Nil Karaibrahimgil’e takılan
lakap nedir?
A

B

Heyecanlı

C - SİNAN AKÇIL

D-BURAK KUT

İyi

Kral

B

C

Sanatın Kalbi

D

Sanat Güneşi

Metalica grubu müzik hayatına kaç yılında başlamıştır?
A

1987

1999

B

2004

C

1981

D

Katıldığı bir yarışma programında birinci olan, döneminde Türkiye'nin en iyi rock
sanatçılarından biri olan ve 2007 yılında genç yaşta hayata gözlerini kapayan
sanatçımız kimdir?

A - BARIŞ AKARSU

B - ÖZGÜR ÇEVİK

C - GÖKHAN ÖZEN

D - KERİM TEKİN

DEĞERLENDİRME
1-3 DOĞRU CEVAP VARSA
MÜZİK VARSA SEN YOKSUN SANIRIM!

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
ORTALAMA MÜZİK TAKİPÇİSİ

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA
TAM BİR MÜZİKSEVER

Feci halde müzikten uzak bir hayatın
var. Belki de bohem yaşayan birisindir
ama insan sırf genel kültür olsun diye
azıcık ucundan takip eder. İlgin yoksa
zorlamayalım diyeceğiz de müzik ruhun
gıdasıdır, ilgilen bizce :)

Hayatında müziğe ne kadar yer
veriyorsun bilemiyoruz ama en azından
müzik dünyasındaki önemli gelişmeleri
takip ediyorsun. Bizce ortalama bir
müzik bilgin var. Azıcık ritim azıcık dans
kararında gidiyorsun.

Seni tanımlayabileceğimiz en etkin kelime tabii
ki müziksever. Öyle bir müzik tutkunusun ki
sadece dinlemekle kalmıyor müzik dünyasına
dair haberleri de yakından takip ediyorsun.
Yeteneğin varsa sana konservatuar yolu
görünüyor bizce :)
3-B

4-D

5-A

6-C

7-B

CEVAP ANAHTARI

8-D

9-D

10-A

10

B - TARKAN

Zeki Müren sanat camiasında nasıl anılır?
A

9

Afili

D

Megastar olarak bilinen sanatçımız kimdir?

A - MURAT BOZ

8

Özgür Kız

C

2-D

7

Deli Dolu

1-C

6
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Dünyada geliştirilen son teknolojilerden
Teneffüs okurlarını haberdar ettiğimiz
sayfamızda bu ay sizler için bakalım ne var?

MIT, NESNELERI GOREREK
‘HISSEDEBILEN’ BIR ROBOT
GELISTIRDI
MIT’nin Bilgisayar Bilimleri ve
Yapay Zekâ Laboratuvarı’ndaki
(CSAIL) araştırmacılar,
nesneleri gördüğünde
hissedebilen bir robot
geliştirdi. Yeni yapay zekâ,
yalnızca bakarak nesnelerin
nasıl hissettirebileceğini
kavrayabilecek. Robot, bu
özelliğin yanı sıra dokunarak
nesnenin nasıl görüneceğini de
tasvir edebilecek.
CSAIL’de doktora öğrencisi ve sistem
hakkındaki araştırmanın başyazarı
olan Yunzhu Li, projenin robotların
gerçek dünyadaki nesneleri kontrol
etmelerini kolaylaştıracağını bildirdi ve şu
açıklamada bulundu:
“Modelimiz, yalnızca bakarak düz
bir zeminin ya da keskin bir nesnenin
nasıl hissettireceğini hayal edebiliyor.
Görsel veri almadan etrafı dokunarak
keşfettiğindeyse modelimiz çevresini
tahmin edebiliyor. Bu iki duyuyu bir
araya getirdiğimizde robotları güçlendirip
nesneleri kavramak ve manipüle etmek
için gereken veriyi azaltabiliriz.”
52
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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!
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Ödüllü Bulmaca
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AMASYA

ISPARTA

ANKARA

İSTANBUL

ARTVİN

İZMİR

AYDIN

KİLİS

BARTIN

KONYA

BATMAN

MANİSA

BİTLİS

SAKARYA

ÇANAKKALE

SAMSUN

EDİRNE

SİİRT

GİRESUN

SİVAS

HAKKARİ

ŞIRNAK

HATAY

TOKAT

54

dergiteneffus.com

Büyük Çekmeköy Ailesine Yeni Katılanlara

Ailemize yeni katılan yavrularımıza
hoş geldin diyoruz.

İlçemize yeni taşınan komşularımıza
hoş geldiniz diyoruz.
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Kutlu Olsun!

