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BAŞKANDAN

Değerli Gençler,
Kuruluş tarihi ve nüfus yapısı itibariyle İstanbul’un en genç
ilçeleri arasında yer alan Çekmeköy’de, önceliklerimiz arasında
yer alıyorsunuz. Eğitim Vadisi’ne dönüştürdüğümüz ilçemizde
birbiri ardına açılan okullarda eğitim standartlarını en üst seviyeye çekmek için çalışıyoruz. Bir yandan da gençlerimizin
okuldan arta kalan zamanlarda kaliteli zaman geçirebilmeleri
Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

için alternatif mekan ve etkinlikler sunmak için çabalıyoruz.
Önce ailenize sonra vatana ve millete hayırlı evlatlar olabilmeniz; ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinde tutabilmemiz için sizlere
yaptığımız yatırımın geleceğimize yapıldığının bilincindeyiz. Bu
doğrultuda; bilim, sanat, spor gibi farklı dallarda sizlere sunduğumuz alternatiflerden faydalanmanız ve yerel yönetimlerden
beklentilerinizi bizimle paylaşmanız bizleri çok mutlu ediyor.
Okul buluşmalarımızda, sosyal medya iletilerinizde, belediyedeki ziyaretlerinizde, gençlerin arasında kendimizi daha genç
hissediyor; sizlerden gelen enerji ile yol haritamızı belirliyoruz.
Sevgili gençler,
Öğrencilikten sonra mutlu bir hayatın sırrı sevdiğiniz aileye
ve sevdiğiniz işe sahip olmaktır. Seçtiğiniz meslek ne olursa olsun sevdiğiniz işi yapın, temellerinde sevgi ve saygının olduğu
bir aile yaşantısını benimseyin. Mutlu bireyler, huzurlu toplumları oluşturur. Ortak değerler etrafında kenetlenen bir toplumu
yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmez.
Tarihte, yaptığınız başarılı işlerle anılacak bir nesil olmanız
umuduyla, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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2018 TRUVA YILI
2018 Kültür Bakanlığı Tarafından Truva Yılı ilan edildi...

Basım
Seçil Ofset

Teneffüs dergisi Çekmeköy Belediyesi
tarafından Zaviye Film’e yaptırılmış
ücretsiz gençlik dergisidir.

Köşe Yazarları ve Konuk Yazarların görüşlerinin
sorumlulukları kendilerine aittir.
Teneffüs
dergisinde yayınlanan ilanların sorumlulukları
ilan sahiplerine aittir. Teneffüs Dergisi, basın ve
yayın ilkelerine uymayı taahüt eder.
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EŞSİZ DOĞANIN
KEYFİNİ ÇIKARIN
İstanbul’un ciğerleri konumunda olan Çekmeköy’ün doğası sizi çağırıyor.

M

esire alanları, doğal ve baraj set gölleri,
akarsuları, piknik alanları, doğal kaynak suları ve uçsuz bucaksız ormanları
ile İstanbul’un adeta ciğerleri konumunda olan
Çekmeköy, sahip olduğu doğal güzellikleri ile
doğa severlerin en çok rağbet ettiği yerlerden biri.
Çekmeköy ormanları ayrıca bisiklet, atletizm,
oryantiring gibi bir çok ulusal ve uluslararası
organizasyona da ev sahipliği yapıyor.
Çekmeköy’ün reçetelere yazılan suyu var
Vakıf Taşdelen suyunun oldukça eskiye dayanan,
köklü bir tarihi var. İlk olarak Sultan II. Selim
Han’ın eşi Afife Nurbanu Sultan tarafından 1582
yılında vakfediliyor. Sultan II. Abdülhamid Han’ın
da bizzat kullandığı ve tavsiye ettiği su, Vakıf Taşdelen’dir. Vakıf Taşdelen suyunun “Reis-i cumhur
Kemal Atatürk” imzalı kararnameler ile ilk fabrika
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alt yapısı ve modernizasyonu sağlanmıştır. Atatürk’ün özellikle rahatsızlığı sırasında, reçetesinde
normal suyun yanı sıra Taşdelen Memba Suyu
yazdığını ve ilaç niyetine kullandığını “Son Nöbet
Defteri” kitabından öğrenmekteyiz.
Spor organizasyonlarında binlerce kişi bir
araya geliyor
Çekmeköy ormanları binlerce kişinin buluştuğu
spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.
Bisiklet, atletizm, oryantiring gibi çeşitli spor
dallarındaki yarışlarda katılımcılar doyasıya eğlenirken eşsiz doğanın keyfini çıkarıyorlar. Ücretsiz
olarak gerçekleştirilen bu spor organizasyonlarına
katılmak isteyenler, duyuru ve koşulları belediye
web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip
edebilirler.
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SINAV
KAYGISI
İLE BAŞA
ÇIKMA

İlkbaharın gelip çiçeklerin açmasıyla beraber bizim de içimizde hafif endişe kıpırtıları
yeşeriyor. Sınav kaygısı! Peki bu stresle nasıl başa çıkabiliriz?
Yazı: Özge GENÇ / Psikolojik Danışman

• Kaygı nedir?
• Sınav kaygısı nedir?
• Sınav kaygısının nedenleri nelerdir?
• Sınav kaygısı ile nasıl başa çıkılabilir?
Kaygı Nedir?
Kaygı, kişinin yapacağı davranış sonucunda
oluşacak kötü sonuçları düşünerek tasalanmasıdır.
Sınav Kaygısı Nedir?
Sınav kaygısı, kişinin sınavda başarısız
olma düşüncesi ile yoğun duygusal, bilişsel ve
fizyolojik tepkiler vermesidir. Burada önemli
olan nokta sınav kaygısının normal olduğu
hatta öğrencilerin motivasyonu için olmazsa
olmaz bir duygu olduğunun bilinmesidir.
Yani öğrenciler içlerinde barındırdıkları bu
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kaygının, onları başarıya götürecek itici güç
olduğunu bilmelidir. İçinde hiçbir kaygı barındırmayan bir öğrenci, sınava çalışmak için
yeterli motivasyonu sağlayamaz. Sınav süreci
boyunca, kaygı seviyesi düşük bir şekilde
devam ederse çalışmaktan kaçacak ve böylece sınav anında çoğu soruyu bilmediği için
sonuç büyük ihtimalle başarısızlık olacaktır.
Oysa içinde normal düzeyde kaygı barındıran
bir öğrenci çalışmaya başlamak için yeterli
motivasyonu sağlar. Eğer süreç boyunca da bu
kaygıyı taşıyıp motive olur ve çalışmaya devam ederse sınav anında bildiklerini kullanır
ve kendi potansiyelini ortaya koyar. Örneğin bir programda sunuculuk yapan kişi hiç
kaygısı yoksa programa çalışmak için motive
olamaz ve başarısız bir sunum deneyimi yaşar.
Ama normal düzeyde bir kaygı, onu çalışmak
için motive eder ve sunuculuğunu başarı ile
teneffusdergi.com

gerçekleştirmesini sağlar.
Kaygı seviyesinin azlığı ve normalliği
olduğu gibi bir de yoğun kaygı tipi vardır.
Yoğun kaygı da yine az kaygı gibi öğrencinin
çalıma motivasyonunu düşüren, bildiklerini
ve potansiyelini ortaya çıkarmasına engel olan
bir durumdur. Bu durumda öğrenciler; kalp
çarpıntısı, ellerde titreme, yüzde kızarma,
soğuk soğuk terleme, kabızlık-ishal, kusma,
mide bulantısı, baş ağrısı gibi fizyolojik tepkilerin yanında sinirlilik, olumsuzluk, ağlama
nöbetleri gibi duygusal tepkiler ve yalnız kalma isteği, sınavla ilgili konuşmama gibi sosyal
tepkilerde verebilirler.
Sınav Kaygısının Nedenleri Nelerdir?
Sınav kaygısının bilinen üç nedeni vardır.
Bunlar ;
• Konuya vakıf olmamak,
• Bilişsel faktörler,

SAĞLIK
• Çevresel faktörler.
Konuya vakıf olmamak yani konuyu tam
olarak bilmemek, sınav kaygısının oluşmasındaki en önemli nedendir. Öğrencilerin çoğunun matematik dersi sınavında Türkçe dersi
sınavına oranla daha çok kaygılanması bunun
en somut örneğidir.
Bilişsel faktörler, öğrencinin kafasındaki
olumsuz otomatik düşünce kalıplarının yoğun
sınav kaygısı oluşturmasına denir. Bu düşünce
kalıpları;
“Başaramazsam dünyam kararır.”
“Bu sınav benim hayatım!”
“Asla öğrenemeyeceğim!”
“Sınav soruları kesin çok zor olacak!”
“Kötü sonuç alırsam ailem beni asla affetmez” gibi olumsuz otomatik düşünceler yoğun
sınav kaygısına sebep olur.
Çevresel etmenler; aile, akraba, arkadaş
çevresi ve öğretmenler gibi sosyal çevredeki insanların sözleri ve davranışları öğrencileri sınav
sonrasını düşünmeye itmekte ve bu da öğrencilerde yoğun bir şekilde sınav kaygısına sebep
olmaktadır. Ailelerin çocuklarına bebeklik
döneminden yetişkinlik dönemine kadar sonuç
odaklı pekiştirme yapması ya da ceza vermesi
bireyin kaygılı kişilik yapısına sahip olmasına
neden olur. İlkokulda çocuğa karne sonucuna
göre hediye alınması ya da ceza verilmesi sonuç
odaklı bir aile tutumudur. Oysa ki çocuğun

A
SORULAR ÇOK ZOR!

İlkokulda çocuğa karne
sonucuna göre hediye
alınması ya da ceza
verilmesi sonuç odaklı
bir aile tutumudur.
Oysa ki çocuğun tüm yıl
boyunca üzerine düşen
sorumluluğu yerine
getirmesi ve çalışması
ödüllendirilmelidir.
tüm yıl boyunca üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesi ve çalışması ödüllendirilmedir.
Bu aile tutumu üniversite sınav sonucuna göre
yapılacak planları ya da alınacak hediyeleri de
kapsar. Öğrenci sınav sürecine odaklanmak
yerine sınav sonucuna odaklanır ve yoğun
kaygı yaşar.
Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yöntemleri
Nelerdir?
Değerli okuyucular, yazının bu bölümüne

B

C

HAYIR. SINAVLARDA
ÇOK KOLAY, KOLAY,
ORTA, ZOR, ÇOK ZOR
OLMAK ÜZERE 5 TİP
SORU ÇEŞİDİ VARDIR.

BOL BOL SINAVA
GİREREK SORU
TİPLERİNE HAKİM
OLMAK.

kadar yoğun sınav kaygısının nedenlerini öğrendiniz, bu bölümden sonra yapılacak şey ise
bu nedenleri ortadan kaldırmak olacaktır. İlk
iş sınavda sorumlu olunan konuların eksiksiz
bir biçimde ve sıkı çalışılarak öğrenilmesidir. Konuları eksiksiz bir şekilde öğrenmeye
çalışırken kafanızdan geçen olumsuz otomatik
düşüncelerin ne olduğunu fark etmeniz ve bu
olumsuz cümleleri bir kağıda not almanız gerekir. Olumsuz düşüncenin hemen yanına aynı
cümlenin olumluya dönüşmüş halini yazmanız
ve sonrasında bu olumlu düşünceye uygun olan
davranışı yazmanız uygun olur.
Yapılan bu bilişsel formülasyon çalışmasına
ABC formu denir ve amacı çarpıtılmış düşüncelerin yerine alternatif normal düşünceler
geliştirmeyi sağlamaktır. Çünkü kaygılı(anksiyeteli) bir zihin, bilişsel çarpıtmalar yapmaya
oldukça elverişlidir.
Son olarak ise kaygılı öğrencilerin aileleri
ile bir konuşma yapmaları gerekmektedir. Bu
konuşmada sınav süreci ile ilgili kurdukları
cümlelerin onlarda ne gibi hislere sebep olduğunu açıkça belirtmeleri ailelerde farkındalık
yaratabilir. Eğer öğrenci konuşmayı gerçekleştiremiyorsa okullarda bulunan psikolojik
danışmanlardan profesyonel yardım alabilirler.
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“Küçükken dedektif
olmak isterdim.
Sonra hepsini
birden olabileceğim
oyunculuğu seçtim”
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RÖPORTAJ

BETÜL ŞAHİN

Yemyeşil gözleriyle cıvıl cıvıl bakıyor Betül Şahin. Kendisini Yılan Hikayesi, Beyaz Gelincik
gibi çok sevilen dizilerden tanıyoruz. İstedik ki biraz daha yakından tanıyalım.
Oyunculuğa ilginiz nereden geliyor Betül
Hanım?
1997 yılından beri bu sektördeyim. Ben aslında
çocukken psikolog olmak istiyordum. Babam
mimar olduğu için bir ara iç mimarlığa özendim.
Çok film izlerdim. Bizim dönemimizde “Mavi ay”
vardı. Oradan esinlenmiş olmalıyım ki dedektif
olmak istedim. En son, hepsini olabileceğim bir
meslek olan oyunculukta karar kıldım. Ama şu
saydığım meslekler hala ruhumda mevcut…
Sizi ilk keşfeden kimdi? Ve bu yolda size destek
verenler?
Drama, sunuculuk ve diksiyon eğitimleri aldıktan
sonra birkaç yere başvurdum. Yönetmenlerden
olumlu geri dönüşler alınca da ilk oyunculuk
deneyimime başladım. Uzun soluklu projelerde
hiç ara vermeden rol almaya devam ettim. Daha
sonrada Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne gittim.
Bugüne kadar oynamaktan en keyif aldığınız
rol hangisiydi?
Hepsini severek oynadım. Neyi oynadığımın bir
önemi yoktu. Her biri ayrı deneyimdi benim için.
Oynadığım karakterlerin hiçbiri beni yansıtmıyordu.
Türkiye’de dizi sektörünü nasıl buluyorsunuz?
Giderek artan bir dizi furyası var. 200 dizi varsa
zaten bunun 15-20’si kalıyor. Bazı dizilere fazla
şans tanınmadan, kaliteli olsa da yayından kalkıyor. Bazı dizilerin ise hala yayında olması tartışılır
tabii… Ne kadar çok dizi çekilirse o kadar dizi
ziyan oluyor. Bu açıdan biraz işlerin kalitesini sorgulamak gerekiyor. Teknik imkânlardan ziyade,
yaratıcılığımızı sorgulamalıyız. 2 saatlik sinema
filmi, en kısa bir ayda çekilirken, 2 saatlik diziyi
5-6 günde çekmeye çalışıyorlar. Burada yönetmen, oyuncu, senarist ne kadar yaratıcı olabilir
ki? Sektör kendi yoluna taş koymuş oluyor bu durumda. Daha kaliteli yapımlarla, 45 dakikalık dizi
süresinin olduğu, iş yetiştirme kaygısı yüzünden
20 saat değil de daha makul çalışma saatlerinin
olduğu bir dizi seti diliyorum ve umuyorum.
Kendinizi tarif etmenizi istesek nasıl ederdiniz
kısaca?
Olayları, insanları, pozitif açıdan değerlendirmeye çalışan, özsaygıya önem veren, ne olursa
olsun her şeye rağmen insanda sevilecek tarafları
bulmaya çalışan, sakin, zaman zaman kısa süren
kızgınlıklarım olsa da onları kontrol edebilen ve
her insanda olan, egomu yönetebilen biriyim. Çok
sev,(her şeyi) az çalış odaklı çalış, şükret (rağmenlere rağmen), anda ve mutlu kal.

“Denizi ve suyu çok severim, bana o kadar
huzur verir ki denizsiz bir hayat düşünemem ”
Eğitim mi? Yetenek mi?
Eğitim önemli elbette. Toplumsal faktörler, bilgi,
kendini iyi hissetmek ve birçok açıdan… Fakat
yetenek olmadığı takdirde eğitimin seni kurtarmaz. Eğitim, senin güzel bir giysin. Yetenek ise
sensin(varlığın)…
Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
Açık havada yürüyüşler yapmayı çok severim.
Özellikle müzik dinlemeden çok uzun zaman
geçiremem. Kitap okurum. Sevdiklerimle vakit
geçirir arada farklı insanlar tanırım. Pilates yaparım. Yazın zaten yoğun bir çalışmam yoksa deniz
ve ben olurum.
Vücudumuzun %70’i su. Suyun kaynağı deniz.
Denizi sever misiniz Betül Hanım?
Denizi çok severim. Benim için önemli bir yere
sahip hayatımda…
Sizin için deniz ne ifade ediyor?
Bazen dingin, bazen kızgın. Huzur ve coşku var
onda… Temiz içini görürsün bazen, karanlıktır ürkütür. Kokusu, rengi, verdiği his yaşama

sevinci katar. İçindeyken, sendeki bütün negatifi
alıp pozitifi yükler adeta insana. Deniz olmadan
yaşamak istemem.
İlgilendiğiniz su sporları var mı?
Bu yaz sörfe niyetlendim. Henüz başarmış sayılmam ama ilerlemeye başladım. Artık önümüzdeki yaza bakacağız.
Deniz mahsullü yemeklerden en çok tercih
ettiğiniz neler oluyor? Ayrıca yapmayı da sever
misiniz?
Deniz mahsulü her şeyi severim. Kalamar, ahtapot, ıstakoz ve tüm balıklar… Deniz mahsullü
spagetti yaparım. Bir de deniz mahsullü çorbam
hiç fena değildir. Barselona da bir kere tatmış ve
aynını yapmıştım.
Teknelere merakınız var mı?
Var ama sadece gezmek için. Mavi yolculuğu
fırsat oldukça yapmak isterim. Denizin ortasında
olmak müthiş haz veriyor insana. Belki ilerde
sadece gezmekle kalmayıp ilgilenebilirim de kim
bilir?
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KIZ KULESİ
EFSANELERİ
Bu ay gezip görmemiz gereken yerler turumuza kız kulesi
ile başlıyoruz. İşte efsaneleri ve manzarası ile kız kulesi.

HERO & LEANDROS

YILANLI HİKAYE

H

Hero ve Leandros’un ölümsüz aşk hikayesi...
Yüzerek geleceğim sana.
Güzel kız, senin sevgin uğruna,
Sana geleceğim.
Sen beklerken beni ürkek bakışlarla,
Yüzerek geleceğim sana.
Dalgalar gemilere bile geçit vermese,
Yüzerek geleceğim sana.
Azgın dalgalar arasından...

B

u efsanenin Çanakkale boğazının en dar
geçidinde ortaya çıktığı da söylenir. Ancak
günümüzde, belki de sahip olduğu romantik dokusundan olsa gerek, Kızkulesi denildiğinde en çok bilinen hikaye “Hero ve Leandros”un
ölümsüz aşk hikayesidir.
Efsaneye göre zamanında Üsküdar sırtlarında
Tanrıça Afrodit adına bir tapınak vardır. Hikayede adı geçen Hero, genç kızların görev yaptığı
bu tapınağın rahibelerindendir. Hero, kulede
kumrulara bakmakla görevlidir. Her yıl ilkbaharda, doğanın uyanışı adına tapınak çevresinde
törenler yapılır, aşkı bulamayanlar, hayal ettikleri
sevgililerine kavuşabilmek için Afrodit’e yakarırlar.
Boğazın karşı kıyısında oturan Leandros da bu
törene katılmak için tapınağa gelir ve Hero’yla
karşılaşır. İki genç ilk görüşte birbirine aşık olur.
Ancak arada büyük bir engel vardır. Hero, bir
rahibedir ve evlenmesi yasaktır. Oysa Leandros,
ne pahasına olursa olsun Hero’ya kavuşmak
istemektedir. Bir gece kıyıdan kuleye bakarken,
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Kızkulesi’nin tepesinde bir ateşin yandığını görür.
Hero, elindeki meşale ile Leandros’a yol göstermektedir. Durgun denize, ayın parlak ışığı eşlik
eder. İyi ve dayanıklı bir yüzücü olan Leandros,
Hero’ya kavuşma hayaliyle boğazın sularına
atlar. Var gücüyle yüzmeye başlar ve kuleye varır.
Kızkulesi o günden sonra her gece iki gencin gizli
aşkına tanıklık eder. Bir gün Leandros, fırtınalı
bir gecede biricik aşkı Hero’ya kavuşmak için
boğazın azgın sularına bırakır kendini. Hero
da her gece olduğu gibi meşalesiyle Leandros’a
yol gösterir. Ancak Hero’nun, biricik aşkına yol
gösteren meşalesi rüzgarın da etkisiyle söner.
Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros, nereye
doğru yüzeceğini bilemez ve kuleden gittikçe
uzaklaşır. Yorgun ve bitkin düşen Leandros daha
fazla dayanamaz ve boğazın karanlık sularında
kaybolur. İçini kaplayan dayanılmaz endişe ile
sabaha kadar sevgilisini bekleyen Hero, Leandros’un cansız bedenini karşı kıyıda görünce, bu
acıya dayanamaz ve kendini Kız Kulesi’nden
boğazın sularına bırakır.
teneffusdergi.com

ero ve Leandros’un, kavuşamayan âşıklara atfen anlatılan bu hikâyesinden
başka bir de Kleopatra’nın sonuna benzer bir sonun anlatıldığı yılanlı hikâye vardır.
Bizans imparatorunun bir kızı olur. İmparator buna çok sevinir ve kızının doğum gününü,
ülkesinde bayram ilan eder. Her yıl, prensesin
doğum günü bayramı görkemli bir şekilde
kutlanır. İmparator bilginlerinden, kızının
tahta hazırlanması için eğitilmesini ister. Fakat
bilginlerin en yaşlısı, imparatora, kızının on
sekiz yaşına basmadan bir yılan tarafından sokularak öleceğini kehanet eder. Bunun üzerine
imparator, denizin ortasındaki küçük bir adacık
üzerinde yer alan kuleyi onararak kızını buraya
yerleştirir.
Böylece yıllar geçer. İmparatorun kızı on
sekizine basmak üzeredir. Ancak, kaderin
kaçınılmazlığını kanıtlarcasına, kuleye gönderilen üzüm sepetinden çıkan bir yılan, prensesin
tenine süzülerek zehrini boşaltır. İmparator,
kızının ölümüne çok üzülür ve kaderden kaçılamayacağını anlar. Kızı toprağa gömülürse,
yılanlara yem olacağını düşünerek, prensesin
cansız bedenini mumyalatıp pirinç bir tabuta
koydurur. Tabutun da Ayasofya’nın yüksek
duvarlarından birinin üstüne yerleştirilmesini
emreder. Böylece, kızının hiç değilse ölüsünün
yılanlardan korunacağını düşünür. Bugün bu
tabutun üstünde iki delik vardır. Yılanın, prensesi ölümünden sonra da rahat bırakmadığı
anlatılır.

GEZELİM GÖRELİM

GEZELİM GÖRELİM
FOTOĞRAF ÇEKELİM!

A

nadolu yakasında olup kız kulesini
görmemek, karşısında oturup bir fincan
sıcak salep veya ince belli bardakta tavşan kanı bir çay içmemek ayıp olur. O zaman
ilk fırsatta rotamızı Üsküdar’a çevirip sahilde
kısa bir yürüyüşle deniz havasının tadını çıkarıp kendimizi Salacak sahilinde buluyoruz.

Selfie çubukları hazırsa başlıyoruz

Kız Kulesi’nin eski zamanlardaki isimleri, Damalis ve Leandros’dur. Damalis ismi, zamanın
Atina kralı Kharis’in karısının adıdır. Damalis
ölünce bu sahillere gömülmüş ve kuleye de bu
isim verilmiştir. Ayrıca, kule Bizans zamanında
“küçük kale” anlamına gelen Arcla olarak da
anılmıştır.
Tarihin akışı içinde ticari gemilerden vergi
toplama, savunma, fener, 1830’daki kolera salgınında karantina hastanesi ve radyo istasyonu
olarak birçok farklı amaç için kullanılmıştır.
Cumhuriyet’ten sonra bir süre deniz feneri
olarak da kullanılan kule;1964’de Savunma Bakanlığı’na, 1982’de de Denizcilik İşletmeleri’ne
devredilir.
Kız Kulesi’nin restorasyon süreci ise 1995
yılında özel sektöre kiralanması ile birlikte
başladı.
2000 yılında tamamlanan çalışmaların ardından ziyarete açılan kule, o tarihten bu yana
İstanbul’un yaşayan mekanlarından biri...

‘Ben İstanbul’da bir İstanbul’u sevdim,
Bir de seni en az İstanbul kadar.
Uzaktan bakardım ben de Kız Kulesi gibi,
İkinize… İstanbul ve sen;
Ne çok benziyordunuz bilsen birbirinize.
Bir yanınız denize aşıktı,
Bir yanınız kendinize.
Hercaiydiniz…havaiydiniz.
Ama bu yakışırdı işte ikinize.
Sonra kız kulesine bakardım uzaktan.
O da bana bakardı dalgın sessiz düşünceli.
Ben onu anlardım, bilirdim o da anlardı beni.
Ben ağlardım… O ağlardı… ikimiz de ağlardık.
Ama yine de içimizde ikinize akardı bir sevgi seli...
Asiye Taşkın
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GITMEK ISTEDIĞIN
YERE GITMEK IÇIN
NEYI BEKLIYORSUN?
Alice Harikalar Diyarı’nda,
Alice iki yolun kesiştiği çatala geldiğinde orada oturmakta olan
kediye sorar;
‘’Hangi yol doğru yol bilmiyorum. Hangisinden gitmeliyim?’’
Kedi, istifini hiç bozmadan karşılık verir:
‘’Nereye gitmek istiyorsun?’’
‘’Nereye gitmek istediğimi bilmiyorum.’’ der Alice...
Kedi aynı ağırbaşlılıkla ve duruşunu hiç bozmadan devam eder:
‘’Nereye gideceğini bilmiyorsan, doğru ya da yanlış yol yok.
Anlayacağın hangi yolu seçtiğinin bir önemi yok.’’
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UNUTULMAZ FİLM REPLİKLERİ
HABABAM SINIFI
Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde
dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir
orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin
var olduğu her yer okuldur.

LEYLA ILE MECNUN
O gemi bir gün gelecek!.

Yaz babam soruyu genç dimağlar cevaplasın
Bugün sen hocaysan bunlar sana soracak sen
cevaplayacaksın.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI

“Gerçek kişiliğimizi yeteneklerimiz
değil, yaptığımız seçimler gösterir.”
RECEP İVEDİK
teneffusdergi.com
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RAMAZAN EĞLENCELERİ

Kocaman bir Ramazan eğlencesi. Gölge Oyunu, Meddah, Orta Oyunu…
Hepsi Geleneksel Türk Tiyatrosu, hepsi bizim mirasımız.
Karagöz- Hacivat

G

ölge oyunu olarak da adlandırdığımız
Karagöz Hacivat’ın doğu kültüründen
gelen çok köklü bir hikayesi vardır.
Hala bir rivayet olarak bilinen Karagöz Hacivat, Sultan Orhan devrinde Ulucami inşaatı
sırasında Bursa’da yaşamıştır. Cami inşaatında çalışan demirci ustası Kambur Bâli Çelebi
(Karagöz) ile duvarcı ustası Halil Hacı İvaz
(Hacivat) arasında geçen nükteli konuşmaları
dinlemek isteyen işçiler işi gücü bırakıp onların etrafında toplanır, bu yüzden de inşaat
yavaş ilerlermiş. Bu durumu öğrenen padişah
her ikisini de idam ettirmiş. Daha sonra çok
pişman olan padişahı teselli etmek isteyen
Şeyh Küşterî başından beyaz sarığını çıkarıp
germiş ve arkasına bir şema (ışık) yakarak
ayağından çıkardığı çarıkları ile de Karagöz
ve Hacivat’ın tasvirlerini canlandırıp nükteli
konuşmalarını tekrar etmiş. O tarihten sonra
da Karagöz oyunları değişik mekanlarda
oynanır olmuş. Tabi ki tüm bunların gerçek olması tarihler dolayısıyla biraz zordur.
Çünkü Bursa’da bulunan Ulucami Yıldırım
Beyazıt döneminde yaptırılmıştır. Gerçekle bağlantısı nedir bilinmez ama Hacivat
Karagöz ün olduğu gölge oyunları ramazanın
vazgeçilmezlerindendir.

Meddah

M

ethedici hikayeler anlatarak halkı
eğlendiren tek kişilik tiyatro diyebiliriz
Meddahlık için. Eline aldığı sopasıyla
yüksek bir yere çıkıp 3 kere yere vurur Meddah.
‘Haak dostum hak!’ Diyerek başlar hikayesini
anlatmaya. Dinleyicinin sonunda kıssadan hisse
çıkardığı hikayeler anlatır. Elindeki sopasını
anlattığı hikayeye göre her türlü şekillere sokarak
(tüfek, yük, at vs) anlatır. Meddah’ın en çok
kullandığı objeleri cebindeki mendili, elindeki
sopasıdır. Ve sözlerine ‘sürçü lisan ettiysek affola’
diyerek son verir.
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Orta Oyunu

O

rta oyunu yazılı bir metne dayanmayan, içinde müzik, raks, şarkı bulunan
bir çeşit doğaçlama türüdür. Kavuklu
ve Pişekar temel karakterleridir. Mukaddime
(giriş), Muhavele (tanışma), Fasıl (oyun), Bitiş
gibi bölümlerden oluşur. Genellikle yanlış
anlaşılmalar ve kelime oyunlarından oluşan
güldürü türüdür. Oyunda çeşitli mesleklerden,

teneffusdergi.com

yörelerden, uluslardan insanların meslekî ve
yöresel özellikleri, ağızları taklit edilir. Bunlar
arasında Arap, Acem, Kastamonulu, Kayserili,
Kürt, Frenk, Laz, Yahudi, Ermeni vb. sayılabilir.
Orta oyununda kadın rolünü oynayan kadın
kılığına girmiş erkeğe zenne denir. Günümüzde
de hala eskiden olduğu gibi halkın içinde oynanan bu oyun oldukça eğlenceli bir Ramazan
gösterisidir.

EĞLENCE

HANGİ SOSYAL MEDYA FENOMENİSİN?
Biraz nefes almaya ne dersiniz? Testimizi çözüyoruz daha sonra sonuçlarımızı karşılaştırıp
hangi sosyal medya fenomeni olduğumuzu öğreniyoruz.
1. Hangi işletim sistemini kullanıyorsun?
A) IOS’cuyuz ezelden
B) Android geçmez güzelden
C) Herhangi bir sisteme üye değilim
2. Sosyal medyada ne kadar aktifsin?
A) Çok aktifim duramıyorum.
B) Takip ederiz işte.
C) Çok da değil
3. Peki takipçilerinle aran nasıl?
A) Sürekli etkileşim
B) Takibe takip
C) Takipçi derken?
4.Sence hangisi daha güzel?
A) Kitap okumak
B) Müzik dinlemek
C) Uyumak
5.Hangisi güzel bir doğum günü hediyesi
olurdu?
a) Bilgisayar
b) Fotoğraf makinası
c) Televizyon
6. Genellikle kimleri takip edersin?
A) Fenomenleri
B) Arkadaşlarımı
C) Ben takip etmem edilirim
6. Güzel bir hayat sürmek için sence
hangisi gerekli?
A) Zeka
B) Gamsızlık
C) Para

‘A’ lar çoğunluktaysa;
Sen Twitter fenomenisin

Okumayı seviyorsun ama yazmayı daha çok
seviyorsun. Bir de uzun uzun konuşmalar
seni pek sarmıyor. Ne diyeceksen kısa söylüyorsun. “Ben 280 karakter söylüyorum sen
5000 anla” favori cümlen olmuş. Gündemi
takip etmeyi seviyorsun, komik tarafın sürekli
pusuya yatmış bir kaplan gibi. Fırsat bulduğunda esprilerini uzay boşluğuna yolluyorsun. Bizi de favlasana :)

‘B’ ler çoğunluktaysa;
Sen bir youtube’rsın!

Öncelikle kanalına hoş geldik. Senin görsel
zekân bayağı gelişmiş. Bir gördüğünü kolay
unutmuyorsun. Yazmayı pek sevmiyorsun,
söyleyeceklerini insanların yüzüne söylemek,
direkt harekete geçmek daha çok rahatlatıyor

seni. Arkadaşlarınla birlikte bir şeyler yapmayı seviyorsun. Yalnız kalmaya ara ara ihtiyacın olsa da genel olarak yalnızlık pek de seni
açan bir şey değil. Sıradaki videonu bizim için
çek o zaman :)

‘C’ ler çoğunluktaysa

Sen mahallenin fenomenisin
Sen öyle internette takılıp sanal işlerin insanı olmayı pek sevmiyorsun. Ama bu seni
gündemden uzak tutmaya yetmiyor tabii ki.
Kim ne demiş, ne yapmış hepsini de biliyorsun maşallah. İnsanlar belirli konularda sana
danışmayı seviyor. Sen de bir nevi kendine
has bir medyada fenomenlik yapıyorsun. Sen
Anadolu insanısın, bozar mı sandın bu like’ler
seni? Sen doğruluğun maskesini giymişsin;
bu maskenin altında bir fenomenlik yatıyor
ve fenomenliğe kurşun işlemez…
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GELECEĞİN
MESLEKLERİ

Geleceğin mesleklerine şöyle bir göz atacak olursak bunların başında bilgisayar
mühendisliği geliyor.

B

undan birkaç yıl öncesine kadar Bilgisayar Mühendisliği denildiğinde akla
bilgisayar programcılığı, bilgisayar kullanılarak tasarlanan iletişim ve bilişim sistemleri
ve savunma sanayi gibi dar ve çok özelleşmiş
alanlarda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları gelirdi. Artık bu ezberler bozuluyor,
bu sınırlar aşılıyor. Disiplinler arası dogmatik
duvarlar büyük bir hızla kalkıyor.
Bilgisayar mühendisleri günümüzde, psikologlarla, biyologlarla, doktorlarla, sosyologlarla,
ekonomistlerle ve sosyal bilimcilerle birlikte
tasarladıkları bilişim sistemleri ve enformasyon
ağlarının insana, hayata ve çevreye olan etkilerini
birlikte inceliyor ve değerlendiriyorlar; insanın
geçmişini anlama ve geleceğini şekillendirme
serüveninde birlikte çalışıyorlar. Haberleşme ve
teknoloji alanındaki gelişmelerle büyük bir ivme
kazanan interdisipliner ortak çalışmalar, geleceğimize akıl almaz bir hızda yön vermeyi de
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beraberinde getirdi. Şimdiden kendi yolunu
bulan otonom arabaları, elektronik sipariş
paketi taşıyan insansız hava araçları, uzaktan ve
insan eli değmeden yapılan cerrahi operasyonları, üç boyutlu yazıcılarla üretilen ve insana
nakledilecek organları hayatımızda görmeye
ve kullanmaya başladık. Yakın geleceğimizin
teknoloji ile ve robotlarla iç içe geçeceği kaçınılmaz gözüküyor.
teneffusdergi.com

Bunun için size ülkemizdeki en iyi 5 bilgisayar mühendisliği bölümü olan üniversiteleri
sıraladık.
1. ODTÜ
2. İstanbul Teknik Üniversitesi
3. Bilkent Üniversitesi
4. Boğaziçi Üniversitesi
5. Yıldız Teknik Üniversitesi

EĞİTİM
Gelin hep birlikte bilgisayar mühendisliği
okumakta olan bir arkadaşımızın ağzından bu
bölümle ilgili düşünce ve önerilerine bir göz
atalım:
‘Mühendislik okumak tabi ki zor. Okumanın
yanında sürekli sektöre yönelik şeyler öğrenip
kendimizi iş hayatına da hazırlamalıyız. Hele
ki benim gibi Bilgisayar Mühendisliği okuyorsanız. Sürekli gelişen teknolojiler, internet,
programlama, güvenlik, veritabanı, sistem, ağ
yönetimi, işletim sistemleri hepsinin birçok
alanı ve bölümü var. Bunların hepsini nasıl
öğreneceğim? Hepsini nasıl öğrenirim?
Hepsini öğrenemezsiniz ben de siz de hatta
hiç kimse..
Bunun için alan seçilmeli o alana yönlenmek
ve o alanda uzmanlaşmak gerekir. Ama teknolojileri de birbirinden ayıramayız. Bu yüzden
yeni çıkan teknolojilerı takip edip ne olduğunu
bilmeli, diğer teknolojilere de temel düzeyde
hakim olmalıyız.

ÖNERİLER

1
2

Her programlama dilini öğreneceğim
diye uğraşmayın. Sağlam bir algoritma alt
yapısıyla bir dile iyi bir şekilde hakim olun
(Daha sonra arkası gelecektir.)

Birçok teknolojiyi ve alanların ne iş yaptığını okuyarak araştırarak alanınızı seçin.
1-2 yıl sonra pişman olursanız zamanınızı
boşa harcamış olmayın.(Hiç bir bilgi zaman
kaybı değildir. Elbet bir gün işinize yarar)

3
4

Uzmanlaşmak istediğiniz alan ile ilgili
forumları, blogları, sektördeki uzman
kişileri takip edin sürekli okuyun (Twitter,
Facebook, Linkedin)

Mutlaka Linkedin hesabı açın. İlgilendiğiniz alan ya da ilgileneceğiniz alanı
profilinize yazarak sektördeki çoğu kişiyi
ekleyin. Burası profesyonel bir ağ çekinmeyin
(Buradan staj, iş ve eğitim fırsatları bulabilirsiniz)

5
6

Mutlaka bilişimle ilgili kulüpleri, dernekleri, eğitim kuruluşlarını takip edin,
etkinliklerini kaçırmayın. Etkinlikteki
konuşmacılarla tanışın, soru sorun çekinmeyin.
Blog açın. Öğrendiklerinizi, yeni teknolojileri yazın. Günlük gibi kullanıp
saçmalayın. Ama yine de yazın. Orası
sizin kendi not defteriniz.(Ücretsiz olanlarıyla
başlanabilir wordpress.com, blogspot.com)

8
9
10

Araştırmalarınızı şimdiden İngilizce
yapın. Projeler büyüdükçe zaten Türkçe
kaynaklar yeterli olmayacak, mecburen
İngilizce kullanacaksınız.

Linux işletim sistemini kurun, görün,
nerelerde nasıl ne işe yaradığına bakın.
Korkmayın! Hep kullanmak zorunda
değilsiniz ama bilin.
Alan derslerinizi sadece ders ve not
olarak görmeyin. İleride yapacağınız
iş olarak görün. En sevdiğiniz alan
derslerine göre bölüm seçip uzmanlaşabilirsiniz
unutmayın.
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Yazları mutlaka gönüllü-zorunlu,
ücretli-ücretsiz demeden staj yapın.
Staj yerleriniz ilgilendiğiniz teknolojilerle ilgili olsun ve mutlaka bir şeyler öğrenin,
sorun. Projelere dahil olabileceğiniz yerler
olsun. Staj yerlerinizi yaza bırakmadan dönem
başından ayarlayın.
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”Blog açsam ne yazacağım bir şey
bilmiyorum” demeyin. Deneyin, yazın, ne öğrenirseniz yazın. Basit diye
düşünmeyin. Her zaman yazın.
Şimdilik bizden tavsiyeler bu kadar. Gerisine
siz karar verin. Kolay gelsin. :)

7

Github hesabı açın. Github kod paylaşım
yeridir. Kod paylaşamayacak düzeyde
olsanız bile hesapları takip edin, bol bol
kod projeleri okuyun.
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AZİZ SANCAR

Ülkemizin gurur kaynağı desek az bile söylemiş oluruz.
İşte Aziz Sancar’ın Nobel hikayesi

A

ziz Sancar 1969 yılında İstanbul Tıp
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra
önce bir hekim olarak ülkemizde hizmet
vermiş, ardından da NATO-TÜBİTAK bursu ile
Johns Hopkins ve University of Texas in Dallas’a
gitmiştir. Danışmanı Claud Rupert ile photolyase
(fotoliyaz) olarak adlandırılan bir geni kolonlamış ve genetik mühendisliği ile bakterilerde çok
yüksek oranlarda çoğaltmıştır. Bu genin kodladığı
enzim, ultraviyole ışıkları ile zarar gören DNA’nın
onarımını yapmaktadır. Bu buluş Aziz Sancar’ın
önce master, ardından doktora derecesi almasını
sağlamıştır. Ancak bir postdoc pozisyonu hemen
mümkün olmamıştır. Yılmayan Sancar önce teknisyen ardından postdoc olarak 1977-1982 yılları
arasında Yale University School of Medicine’de
çalışmıştır. Proje desteği olmadığı için photolyase
enzimi araştırmalarına bir süre için ara vermiştir.
İşte bu dönemde nükleotid kesim onarımı araştırmaları başlamış ve günümüzde Nobel ödülü ile
sonuçlanmıştır.
Aziz Sancar, İsveç’in başkenti Stockholm’de
düzenlenen törende ödülünü, İsveç Kralı 16. Carl
Gustaf ’ın elinden aldı.
Sancar ödülünü almaya, İsveç Akademisi
Daimi Sekreteri Prof. Dr. Claes Gustafsson
tarafından, “Sayın Sancar, İsveç Akademisi adına

“Türk dünyasının birliğini görmek isterim, ben
hayattayken. Bu çocukluğumdan beri benim
hayalim olmuştur.”
sizi kutluyorum ve Majesteleri Kralın elinden
Nobel Edebiyat Ödülü’nü almanızı rica ediyorum”
sözleriyle çağrıldı.
Nobel Diploması ve altın madalya alan Sancar,
850 bin avro tutarında para ödülüne de hak
kazandı.
Sancar, yaptığı açıklamada, “Memleketim adına
sevindim, Mardin adına sevindim. Memleketim için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan
sonra daha büyük övgüler kazanırlar. Türkiye’de
bilime çok büyük katkıda bulunurlar” ifadelerini
kullandı.
Sancar, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile
Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştı.
Mardin’in Savur İlçesinde, okuma yazma bilmeyen ancak eğitime önem veren sekiz çocuklu
bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya gelen
Aziz Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirmiş,
yurt dışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal
Bilimler Akademisi’ne kabul edilen 3 Türk’ten biri
olmuştu.
Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören
teneffusdergi.com

DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde,
2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştı.
Konuk olduğu radyo programında söyledikleri
sosyal medyayı salladı.
Azerbaycan’da bir radyo programına konuk olan
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın gerçekleştiremediği hayalini soran sunucuya verdiği cevap sosyal medyayı
salladı. İşte Nobel Ödüllü Profesörümüz Sancar’ın
hayali..
Türk dünyasının birliğini görmek isterim, ben
hayattayken.
‘ Türk dünyasının birliğini görmek isterim, ben
hayattayken. Bu çocukluğumdan beri benim hayalim olmuştur. Bu benim yapabileceğim bir şey
değil ama inşallah olur. İnşallah ben hayattayken
görürüm. 70 yaşındayım. Bu benim küçüklüğümden beri dileğim olmuştur. İnşallah olur. Ben
gittikten sonra olursa da olur. Ama o yönde bir
çalışmayı bütün Türk dünyasında görmek isterim.’
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MİMAR SİNAN
(1489-1588)
Mimar Sinan Ağa veya Koca Mimar diye de anılan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman dahil
üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı
sanatçılarındandır.

Y

avuz Sultan Selim’in hükümdarlığı
sırasında başlatılan Anadolu’dan da
devşirme alma uygulamasıyla yirmi
iki yaşında devşirilmiş, İstanbul’a
getirilmiştir. Zeki, genç ve dinamik olduğu
için seçilen Sinan, daha sonra ise o dönemlerde orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar
Ocağı’na yerleştirilmiştir. Burada eğitim alırken
mimarlığa özenmiş, vatanın bağlarında ve bahçelerinde suyolları yapmak, kemerler meydana
getirmek istemiştir. Acemi Oğlanlar Ocağı’nda
dülgerliği öğrenen Sinan yapı işlerinde çalışmış,
bu çalışmalar sırasında da dönemin önde gelen
mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde
etmiştir.
1514’te Çaldıran Savaşı ve 1516 - 1520 arasında yapılan Mısır seferlerinden sonra, İstanbul’a
dönerek Yeniçeri Ocağı’na alınan Sinan, Kanuni
döneminde, 1521’de Belgrad ve 1522’deki Ro-
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dos seferlerine katılmıştır. Bu seferler sonunda
subaylığa yükselmiştir.
Daha sonra Mohaç Seferi başta olmak üzere
birçok sefere katılan Sinan, son Bağdat seferinde Van Gölü’nün üstünden geçecek üç geminin
yapımını başarıyla tamamlaması sonucunda
haseki unvanını almıştır.
1536’da Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne çekerek Yüksek Dergâh
Mimarları başkanı, 1539’da da Mimar Acem
Ali’nin ölümünden sonra saray başmimarı olan
Sinan, ölünceye kadar bu görevi sürdürmüştür.
Osmanlı’nın en güçlü çağında yaşayan ve
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat
olmak üzere, üç padişah döneminde mimarbaşılık eden Mimar Sinan, imparatorluğun
gücünü simgeleyen başyapıtların tasarlanıp
uygulanmasında en büyük rolün sahibidir.
teneffusdergi.com

MİMAR SİNAN’IN TÜRBESİ

17 Temmuz 1588’de İstanbul’da öldüğünde
ardında yüzlerce eser bırakan Mimar Sinan’ın
beyaz taşlı, sade bir yapı olan türbesi, Süleymaniye Külliyesi’ndeki, Haliç duvarının önündedir.
Türbenin önünde som mermerden yapılmış
bir sebil görülmektedir. Sebilin arkasındaki ufak mezarlıkta 6 sütunlu, üstü örtülü ve
etrafı açık türbede Mimar Sinan’ın mezarı
bulunmaktadır. Türbesini ölümünden az önce
kendisi yapmıştır. 1933 yılında restore edilen
sandukanın uçları ile üzerindeki burma kavuk,
mermerdendir.
Atatürk, eserlerinin etkisi ölümünden sonra
da süren ve her dönemde saygınlığını koruyan
Mimar Sinan’ın, bilimsel olarak araştırılmasını
ve bir heykelinin yapılmasını istemiştir.

İZ BIRAKANLAR
1982 yılında ise daha sonradan İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olmak üzere
oluşturulan üniversiteye onun adı verilmiştir.

MİMAR SİNAN’IN ESERLERİ
Mimar Sinan, gördüğü bütün eserleri büyük
bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen
taklit etmeyip, sanatını devamlı geliştirmiş ve
yenilemiştir.
Mimar Sinan’ın, Mimarbaşılığa getirilmeden
evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar:
Halep’te Hüsreviye Külliyesi,
Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve
İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir.
Mimar Sinan’ın mimarbaşı olduktan sonra
verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesinin göstergesidir. Bunların birincisi İstanbul’daki Şehzade Camisi ve külliyesidir. Mimar
Sinan’ın bu eseri için çıraklık dönemi eseri
denilir.
Süleymaniye Camisi, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Bu eser kendi
söyleyişi ile kalfalık döneminde, 1550-1557
yılları arasında yapılmıştır
Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 1575 yılında 86 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” diye
belirttiği Edirne’deki Selimiye Camisidir.
Mimar Sinan, mimarbaşı olduğu sürece
birbirinden değişik konularla da uğraşmıştır.
Zaman zaman eskileri restore etmiştir. Bu
konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için
harcamıştır. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini
onararak çevresine, takviyeli duvarlar yapmış
ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini
sağlamıştır.
Ayrıca bazı yerlerde çevre düzenlemeleri yaptırmış daha o yıllarda İstanbul’un dar sokaklarının yaratacağı tehlike üzerinde durulması
gerektiğini vurgulamıştır. 50 yıla yakın süreyi
kapsayan, Osmanlı Devleti’nde yaptığı mimarlık görevi boyunca, başta İstanbul olmak üzere
imparatorluğun her yanına dağılmış topraklarda suyolları, çeşmeler, camiler, külliyeler,
medreseler yapmıştır. Bu yapıların bazılarının
inşasında bizzat kendisi bulunmasa da, öğrencilerini ya da kendine bağlı mimarlar grubunu
görevlendirmiştir.
Mimar Sinan aynı zamanda bir şehircilik

uzmanıdır. Yapacağı eserin, önce çevresini
düzenlerdi. Eserlerin seçiminde de büyük
başarı göstermiş ve çevresine en uygun tarzda
yerleştirmiştir.

MİMAR SİNAN’IN ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler,
Sinan’ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm
tedbirleri aldığını söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır.
Sadece Sinan’ın eserlerinde gördüğümüz bu
harç sayesinde, deprem dalgalarının emilmesi
ve etkisiz hale gelmesi sağlanmıştır.
Mimar Sinan’ın eserlerinin bulunduğu yerlerin seçimi de ilginçtir. Zeminin sağlamlaşması
için kazıklarla toprağı sıkıştırmış, dayanak
duvarları inşa ettirilmiştir. Mesela Süleymaniye’nin temelini altı yıl bekletmesi, temelin
zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir.
Mimar Sinan yaptığı eserlerde dehasını kullanarak herkesi şaşırtmıştır. Bunlardan bir tanesi
Mimar Sinan’ın Selimiye Camii’nin kubbesini
o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir
denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı beşinci bir işlem oluşturarak çözdüğü
söylencesidir.
Mimar Sinan, yapılarında ayrıca drenaj adı

verilen bir kanalizasyon sistemi de kurmuştur.
Drenaj sistemiyle yapının temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanıklı kalması
öngörülmüştür. Ayrıca yapının içindeki rutubet
ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak hava
dengelerini sağlayan hava kanalları kullanmıştır. Bunların dışında yazın suyun ve toprağın
ısınmasından dolayı oluşan buharın, yapının
temellerine ve içine girmemesi için tahliye
kanalları kullanmıştır.

Mimar Sinan Eserleri

84 Cami,
52 Mescit,
22 Türbe,
57 Medrese,
7 Okul ve Darülkurra,
17 İmaret
3 Darüşşifa,
7 Suyolu Kemeri
8 Köprü,
20 Kervansaray
35 Köşk ve Saray,
6 Ambar ve Mahzen,
48 Hamam,

ve kaydı olmayanlarla beraber, 350’yi
aşkın yapının baş mimarlığını üstlenmiştir.
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E I N S T E I N ’ A

A T O M U

P A R Ç A L A T A N

M E D E N İ Y E T

ENDÜLÜS

“Endülüs’ten bize otuz kitap kaldı, atomu parçalayabildik.
Eğer yakılan bir milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı,
çoktan uzayda galaksiler arasında geziyorduk.”
-Nobel ödüllü Fransız Fizikçi Pierre Curie

A

tomun parçalanmasından, Oxford’un
kuruluşuna kadar pek çok gelişmenin
zeminini Endülüs kaynakları oluşturdu.
Bugün uzmanlar Rönesans’ın temelini Endülüs
medeniyetinin attığına dair hemfikir. Endülüs,
bugün İspanya’nın güneyinde yer alan özerk bir
bölgeyi anlatıyor ancak tarihte vücuda getirdiği
kadim medeniyet ile bunun çok daha ötesinde ve çağlar aşan bir kültürel miras olduğunu
kanıtlar nitelikte.
Endülüs Emevileri, inşa edilen sarayları,
icatları ve yapıtlarıyla bilim ve sanatın zirvesine
çıktılar. Müslümanlar, İspanya’ya gelirken bilimde ve sanatta Altın Çağını yaşayan Ortaçağ
Doğu Kültürünün tüm eserlerini de getirmişlerdi. Endülüs’te Latinceye çevrilen eserleri ile
Avrupa’yı aydınlattılar. Bu sayede Matematik,
Kimya, Fizik, Mimarlık ve Felsefe ile ilgili
kitaplar Avrupa’ya yayıldı.
Günümüzde Endülüs’ten aldıklarıyla bilim
ve teknolojide ilerleyen Avrupa medeniyetine
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nazaran, kendi özkaynaklarından beslenmeyi
başaramayan İslam dünyası, hala Endülüs’ün
kıymetinin farkında değil. Ali el-Cârim ise bu
konuda şunları söylüyor: “Batılı zihin, Endülüs’ü anlamak suretiyle ondan yeni bir medeniyete temel oluşturacak malzemeyi çıkarmasını
bildi. Ya bizler? Ol mâhîler ki der - ya içredür
deryayı bilmezler!”
Endülüs; İslam, Katolik ve Musevi kültürlerinin bir arada yaşadığı 750 yıl boyunca İber
Yarımadasına hükmetmiş, birçok ilklere imza
atmış, dünya kültür ve bilim mirasına önemli
eserler bırakmış bir medeniyet. Farklı görüşlerin, farklı inanışların bir arada yaşayarak
yükselttiği bu medeniyet, günümüz dünyasına
bu yönüyle de önemli mesajlar veriyor.
Günümüzde birbirinden dil, din, uyruk
hatta dünya görüşü yönlerinden farklı olan
insanların bir arada, barış içinde yaşaması bir
ideal olmaktan öteye gidemiyor. Ünlü edebiyat
eleştirmeni Harold Bloom, günümüz dünya-

teneffusdergi.com

sının bu çabası hakkında “Mevcut kültürel
çok kültürlülüğümüz olsa olsa Kurtuba ve
Granada(Endülüs) kültürünün bir karikatürü
olabilir.” Diyor.

Elhamra Sarayı

Elhamra Sarayı, İslam mimarisinin ulaşabileceği en yüksek noktalardan biri olarak bugünlere
ulaşmış bir başyapıttır. Girift bir yapıya sahip
olan Elhamra Sarayı, belli bir ahenk içinde dizilmiş, yumuşak geçişlerle birbirine bağlanmış
bir düzene sahiptir. Öyle ki Hristiyanlar sarayı
ele geçirdiğinde Kuran-ı Kerim’den ifadeler yer
alan duvarları desenlerin bir parçası zannederek dokunmamış aynen kullanmışlardır. Saray
içindeki tüm oda ve salonları çepeçevre dolaşan
bir cümle, dünyanın bu en nazenin, ortaçağın
en ünlü sarayı olan Elhamra’nın güzelliğindeki sırrı ortaya koyar: “La galibe İllallah” yani
“Allah’tan başka galip yoktur”
Sarayda en ilgi çekici alanlardan birini de

TARİH
Aslanlı Avlu oluşturuyor. Endülüs’ün ulaştığı
üstün bilim ve teknik seviyeye dayanarak 12
Aslanlı havuzun saat olduğu düşünülüyor.
Eskiden aslanların her birinin ağzından saat
başı, sırayla su akıtılarak saatin kaç olduğunun
bilgisi verilirmiş.

Endülüs’ün Kısa Tarihi

711’de Afrika’dan gelen Müslümanlar, 8.
asırdan 10. asıra kadar kuzeydeki birkaç bölge
dışında İspanya’ya hâkim oldular ve burada
Endülüs medeniyetini kurdular. 11. yüzyılda
bu ülkenin iç karışıklıklarından faydalanan
Hristiyanlar, kuzeyden başlayarak yarımadayı
tekrar ele geçirmeye başladı. 1276 yılında Müslümanların elinde yalnızca güneydeki Granada
kalmıştı. 1469’da Aragon ve Kastilya Krallıkları
tek bir krallık altında birleşerek güçlü bir devlet
kurdular. 1492’de Müslümanların son kalesi
Granada Krallığı yıkıldı. Aynı yıl Kristof Kolomb İspanyol hükümdarının maddi desteğiyle
Amerika’yı keşfettiği ünlü gezisine çıktı.

Yaktım Gemileri Dönüş Yok
Artık Geri

Tarık Bin Ziyad, sıfırdan başlayarak yeni
bir medeniyetin temellerini atmak ve cihad
için geldiği batı toprağından bir daha Afrika
kıtasına dönmemek için tüm gemileri yakma
emri verdi. Ardından askerlerine dönerek şu
tarihe geçen sözleri söyledi: “Ey askerlerim!
Görüyorsunuz, arkamızda düşman kadar deniz,
önümüzde deniz kadar düşman var. Artık geri
dönüş yoktur, düşmana saldırıp bu toprakları
almaktan başka çaremiz kalmamıştır.” Bugün
dilimizdeki ‘’Gemileri Yakmak’’ deyimi 1300 yıl
önceki bu tarihi olaydan gelmektedir.
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YOUTUBER

SOHBETİ

DOĞUKAN
GÜLAL

Sosyal hayatın yeni gözdesi ‘’ youtuber ‘’ olmak. Biz de sizler için en popüler
‘’youtuberları‘’ bulup onları yakından tanıyalım istedik.
Röportaj: Yağmur ÜÇKARDEŞ

D

oğukan Gülal nam-ı diğer “LeafLook” 1 Ekim 1996 İzmir/Karşıyaka
doğumlu. 2012’den beri YouTube platformunda oyun/eğlence
kategorisinde içerik üretiyor. Yaklaşık 600.000
aboneye ve toplam 100 milyonun üzerinde
izlenmeye sahip.
Üniversite okumak için kısa bir dönem Isparta’da bulunmuş olsa da (hatta “Burak Oyunda”
ile ev arkadaşıymış) İzmir hasretiyle çabucak
dönmüş. Şu anda ise Dokuz Eylül Üniversitesi
“teknik ressamlık” bölümünde okuyor.
Kanalının adı neden LeafLookRS?
Bilgisayar ile tanıştığım ilk zamanlarda
kendim için seçtiğim ilk takma isim buydu. O
yüzden kanalımın ismini seçerken de tercihim
bu yönde oldu.
Video çekmeye ne zaman ve nasıl başladın?
Video çekmeye 2012’de henüz lisenin başlarında başlamıştım. İlk olarak kendime bir
bilgisayar toparlamam gerekti. Arkasından
videolarıma başladım.
Okul, sosyal yaşam ve kanalı birlikte yürütmek zor mu?
Evet bu üçünü birlikte yürütmek bazen çok
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kasvetli, stresli ve zor. Okula gitmek zorunda
olduğumdan yalnızca günün belli saatlerini
kanalıma ayırabiliyorum. Sosyal yaşantıysa
sadece kaçamaklar ve haftasonlarından ibaret
çoğu zaman.
İlk kez ne zaman insanların seni tanımaya
başladığını farkettin?
İlk kez 2014’de Isparta’ya üniversite okumaya
gittiğimde insanların beni tanımaya başladığını
anladım. Yeni sınıf arkadaşlarımdan birkaçı
beni tanıdığında çok mutlu olmuştum. Hiçbir
zaman rahatsızlık hissetmedim bu durumla
ilgili.
YouTube’a yeni başlayacaklara tavsiyelerin
neler?
Başlamayın!(Gülüyor) Şaka bir yana başladığınız işin zorluğunu kavramanız gerek. Çokça
vakit ayırmalı, hayatınızdan ve zamanınızdan
çok fedakarlık etmeniz lazım.
Video çekerken fikir, kullandığın ekipman
ve kamera arasında bir önem sıralaması yapsan bu nasıl olurdu?
En önemlisi tabi ki fikir olurdu. Fikir olmazsa
ne elimdeki kameranın ne de montaj programının bir önemi var. Fikrin arkasından, kullanılan
ekipmanlar geliyor. En son da montaj programı. Açıkçası kesip biçebilen her şey ile montaj
yapabilirim çok önemli değil.
İzleyici ile bağ kurmayı nasıl başardın?
İzleyiciyle bağ kurmayı izleyicinin ta kendisi
olarak başardım. Videolarımı bitirip paylaştıktan sonra en başta tekrar izlerim, kendimi

tanımıyormuşçasına. Sevmediğim, hoşuma
gitmeyen hal ve hareketlerimi not alıp onlardan uzaklaşmaya başladım. Çok etkili oldu bu
yöntem.
Sence YouTube bir amaç mı araç mı?
Bana göre bir araç. Gerçek dünya olduğundan daha güzel.
En sevdiğin videon hangisi?
Tüm #BenVsLeaf videolarının sıkı hayranıyım aslında. Bu videoları düşünmesi, kurgulaması, çekmesi, montajlaması ve bunların
hepsi bittikten sonra bile dönüp izlemesi aşırı
eğlenceli bence.
İzlenmek için pek de içine sinmeyen bir
video çektin mi?
Evet maalesef yaptım. Sanırım 1-2 kere.. Çok
değil. Pişman mıyım? Evet. Keşke yapmasaydım.
Hangi kanalları takip ediyorsun?
Captainsparklez, Barış Özcan, DanTDM
Eskiden sadece müzik dinlemek için girdiğimiz YouTube’un günümüzdeki hali için
olumlu olumsuz eleştirilerin neler?
Şu an YouTube ya gelir kapısı ya da popülarite kapısı olarak görülüyor. Bu durum o kadar
sıkıcı olmaya başladı ki, artık önüne gelen
hatta ve hatta ağzı olan herkes youtuber olmaya
çalışıyor. Çok fazla insan bu işe girişince haksız
rekabetler, sahte izlenmeler, sahte aboneler,
para ile satın alınan istatistikler ve içerik çöplüğü artmaya başladı.

teneffusdergi.com
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YouTuber olan yakın arkadaşların var mı?
Şu an çoğu büyük youtuber, bundan 2-3 sene
öncesine kadar çok yakın arkadaşımdı. Benim
düşüşüm onlar için artık arkadaşları olmayışım
oldu. Şu an da Ulaş Demir, Burak Oyunda, Furkan Oğuzhan, Amaçsız vs. gibi yakın youtuber
arkadaşlarım var.
Düzenlenen organizasyonlar ve network
ağı açısından İzmir’de olman bir dezavantaj
mı?
Kesinlikle dezavantaj. İzmir’de bu tür
network ortamları pek yaygın değil. Bu durumda biz içerik üretenleri İstanbul’a itiyor.
Sence televizyon ünlüsü ile internet fenomeni arasındaki farklar nelerdir?
TV Ünlüsü soğuktur, her gün görme şansın
olmaz, kamerana bakıp poz vermez. İnternet
fenomeni sıcaktır, Otobüste, metroda görebilirsin, oturup sohbet edebilirsin.
YouTube’un televizyonun yerini aldığını
düşünüyor musun?
Evet düşünüyorum. Televizyonun yerini
alması samimiyet açısından çok daha iyi oldu
fakat küçük içerik üreticiler büyük yapım şirketleri tarafından eziliyor ne yazık ki...
Son olarak takipçilerine söylemek istediğin
bir şey var mı?
Hepinizi çok seviyorum! İyi ki varsınız ki
varım. Ö P Ü L D Ü N Ü Z!
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SÖZ UÇAR YAZI KALIR,
FOTOĞRAFLAR EN
GÜZEL KALANLARDIR!
Çekin, gönderin burayı hep birlikte dolduralım. İnstagram
fotoğraflarınızı burada görmek ister misiniz? Siz çekip
gönderin, bir sonraki sayımızda sizden gelen fotoğraflarla
burada muhteşem bir görsel oluşturalım hep birlikte.
Kullanıcı adınızı eklemeyi unutmayın.

#TENEFFUSDERGI
info@teneffusdergi.com
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TRUVA YILI

2018 Truva Yılı oldu. Yerel ölçekte başlayan bir inisiyatifin, uluslararası kültür ve turizm
vizyonuna dönüştüğü bir süreçte, dünyanın en çok bilinen ikinci kültürel miras alanı
Truva, üzerinde herkesin uzlaştığı bir değerler manzumesi olarak tüm dünyada 2018
yılına damga vuracak.

T

ercih edilen bir turizm destinasyonu
olmak için ”Güçlü Algı Yönetimi ve
Sürdürülebilir Etkinlikler” en önemli
iki paradigma olarak karşımıza çıkıyor. Bir bölgedeki sürdürülebilir spor, kültür,
sanat, eğitim ve bilim alanlarındaki etkinliklerin varlığı ve yayılımı, o bölgenin tercih edilen
bir destinasyon olmasında hayati önemi taşıyor.
2018 Truva Yılı bu kapsamda tüm dünya ile
stratejik bir iletişim kanalı kurabileceğimiz,
evrensel karşılığı olan çok güçlü bir kültür ve
turizm hamlesi.
Truva, Büyük İskender’den Julius Sezar’a,
Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e kadar, dünyaya yön veren, tarihin
seyrini değiştiren herkese ilham vermiş bir
destandır.
Truva’yı özgün kılan, savaş ve mücadele ile
barış ve hoşgörü kültürünün eşsiz bir bileşimi
olmasıdır.
Anadolu’nun en kadim değerlerinden olan
Truva Destanı’nın beslediği kolektif ruh,
Çanakkale Savaşı’nda ve milli bağımsızlık
mücadelesinde olduğu gibi Anadolu tarihinin
farklı dönemlerinde tekrar tekrar karşımıza
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Dünya üzerinde tüm
kıtalara yayılarak
kültürlere ilham vermiş
çok az destandan biridir
Truva.
çıkmaktadır.
Dünya üzerinde tüm kıtalara yayılarak kültürlere ilham vermiş çok az destandan biridir
Truva. Truva’yı ete kemiğe büründüren, düşü
gerçeğe çeviren arkeolojik çalışmalar ise; bugün
arkeoloji bilimi açısından çok önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılını resmi
olarak Truva yılı ilan ederek, küresel ölçekte bir
kültür ve turizm hamlesi çağrısında bulunuyor.
Küresel sorunların tüm sektörleri ve toplum
kesimlerini etkisi altına aldığı bir süreçte,
Truva’nın binlerce yıl öteden gelen ve dünyaca
bilinen ilhamı ile birlikte, Truva’nın dünyanın
yedi kıtasına yayılmış olan uluslararası bilinirliğinin stratetjik bir iletişim aracı olarak konumlandırılması amaçlanıyor.
2018 yılı, Truva’nın UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesine girişinin yirminci yıl dönümü. Avrupa Parlementosu 2018 yılını Avrupa
Kültür Mirası Yılı ilan etti. Bu çerçevede Avrupa genelinde çalışmalar yürütülecek. Truva
Müzesi, 2018 yılı içerisinde dünyaya kapılarını
açmaya hazırlanıyor.
2018 Truva Yılı ile birlikte; bölge ve ülke
turizmine güç verecek çok sayıda alt ve üst yapı
yatırımları, uluslararası etki alanı güçlü, ülke
genelinde tüm yıla yayılacak kültür, sanat, spor,

bilim ve eğitim alanında
sürdürülebilir etkinlikler
ve projeler hazırlanmaktadır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı himaye ve
koordinasyonunda yurt
içinde ve dışında güçlü
bir tanıtım ve iletişim
politikası planlanmaktadır.
2018 yılında, Truva’nın herkese ilham
vermesini, bu Anadolu
Destanının tüm dünyaya
ışık tutmasını umuyoruz.
Sürdürülebilir turizm hareketini yalnız sahip olunan kültürel, doğal,
tarihsel ve beşeri değerler ile sağlamak
mümkün değildir. Sahip olunan değerlerin yanı sıra turisti etki altına alacak,
ilgili bölgeye seyahat etmesini teşvik
edecek nedenlerin oluşturulması,
günümüz rekabet koşullarında büyük
öneme sahiptir.
Arka planında ikna kabiliyeti yüksek bir “değer” üzerine inşa edilmiş
bir iletişim stratejisi ile güçlü algı yönetimini turizm hareketine çevirecek
sürdürülebilir uluslararası etkinlikler
oluşturulmalıdır.
Dünya tarihinin en kıymetli miraslarından biri olan Truva, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel olumsuzlukların
gölgesinde kalan Türkiye turizminin tekrar
güçlü dönemlerine geçişine önemli katkı
sağlayacak çok yerinde bir iletişim aracı olacaktır. Özellikle son dönemde ülke imajımız
aleyhinde sürdürülen olumsuz propaganda
girişimlerine karşı stratejik iletişim çalışmaları büyük önem arz etmektedir.
Dünya genelinde birçok ülkenin temel
teneffusdergi.com

eğitim müfredatında giren İlyada ve
Odesa destanı ile Truva, sadece eğitim,
edebiyat ve tarihle değil aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında
da tüm dünya karşılığı olan evrensel bir marka değeri olarak,
2018 yılında bu algı yönetimi
ve iletişim stratejisinin en
etkin aracı olacaktır.
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TRUVA SAVAŞI

Yunan mitolojisinde Truvalı Paris’in Sparta Kralı Menelaus’un karısı Helen’i kaçırması
sonucunda Yunanların Anadolu’da Truva kentine saldırmasını konu alan savaştır.
Menelaus’un karısı Helen’e aşık olur ve
onu Afrodit’in yardımıyla ülkesine kaçırarak savaşın başlamasına neden olur.
Fakat sonunda Menelaus Truva’yı baştan
sona yakıp Helen’i de alarak ülkesine
doğru yelken açar.

PARİS’İN
KARARI

HELEN’İN
KARARI

Paris’in büyük aşkı. Rivayete göre Helen
Paris’i baştan çıkardı ve Paris onu Truva’ya götürdü.

GREEK
ASKERLERİ

Agamemnon’un başında olduğu askeri
birlik. Truva’yı ele geçirmek isteyen
Agamemnon; Menelaus’un karısının
kaçırılmış olmasını bahane ederek savaş
açar.

SAVAŞIN
BAŞLANGICI

Akha ordusu Truva sahillerine geldi.
Yunanlar 9 yıl boyunca Truva’yı kuşattılar.
Yunan askerleri yakınındaki şehirleri
yağmaladılar.

Aşil’in yarı Tanrı olduğuna ve ölümlü
olan tek yerinin topuğu olduğuna
inanılıyor. Apollon’un atmış olduğu
zehirli ok Aşil’in topuğuna gelir ve Aşil
ölür.

ŞANSLI
ÖLÜM

TRUVA
ATI

Truva kuşatması tam 10 yıl sürdü.
Yenilmekte olan Yunanlar bir hile
olarak bu tahta atı tasarladılar.

%62

Efsaneye göre Akha ordusu savaştan çekilmiş gibi yapmış, geri
çekildikleri bölgeye büyükçe tahtadan bir at bırakmışlardır. At
kamptaki en iyi marangoz olan Epeo Feocian tarafından yapılmıştır.
Sağ kanattaki gizli kapakta şu sözler yer almaktadır: ‘Dokuz yıllık bir
yokluğun ardından evlerine güvenli bir geri dönüş sağlayan Yunanlar bu hareketi Athena’ya adadılar.’

TRUVALILAR
%38
GREEK ORDULARI
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Savaşçıların kendilerini ok,
gürz, kılıç, mızrak gibi silahlara
karşı korumak için sol kollarına
taktıkları korunma silahıdır.
Demir, çelik, bakır gibi dayanıklı
maddelerden yapılmaktadır.

Savaş ilerledikçe Yunanlar ağır hasarlar
aldılar. Ajax hariç ana savaşçılar ciddi
şekilde yaralandılar. Hector tarafından
yönetilen Truva ordusu Patroclo’yu
öldürdü. Buna karşılık Aşil, Hector’u
öldürdü cesedini de Truva’da sürükledi.

NEDENLERİ

TRUVA
SAVAŞINDAKİ
KAYIPLAR

Temelde icadı kent kültürüne
atfedilen zincir zırhın kullanımı
Roma uygarlığıyla devam etmiş
ve kesintisiz olarak 13.yy a kadar
sürmüştür. Kopis olarak adlandırılan ve şeklen Türk Yatağı’nı
andıran kılıç türü, antik yunan
kültürüyle ilişkilendirilmekle
birlikte, aslında iber bölgesine
atfedilen Falceta’nın devşirilmiş
bir türüdür.
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Yunanlıların Truva’ya ulaşmak için
planladıkları rota.

D
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TRUVALILAR

Başlangıç

Orta

Sonuç

GREEK ORDULARI

Truvalılar atı şehre getirdiler ve
büyük bir kutlama yaptılar. Ve herkes evine döndüğünde Akha ordusu
şehrin kapılarını açtı.

Dövüşçülerin vücudunu korumak için
metal parçalar ve deri gibi diğer dayanıklı
malzemelerden oluşan zırhları vardı.

Yunan ordusunun tamamı karaya çıktı.
Gemileri taşların üzerine çekip kızakladılar.
Ve genişçe bir kamp yeri hazırladılar.
Kampın şehre en yakın dış kısmına Akhilleus ve Telamon’un oğlu Aias çadırlarını
kurdu. Kurnazca savaşa hazırlanmışlardı.

Spartalı zırhlı binicilerin zırhları, kılıçları
ve mızrakları bulunmaktaydı. Kafalarında
kulakları serbest bırakan boecio adında
kaskları vardı. Ve mızrakları iki metre
uzunluğundaydı.
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CÜNEYT ÇAKIR
ÇEKMEKÖY
DERBİSİNİ YÖNETTİ

Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor ve Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor
Kulübü arasında oynanan dostluk maçını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

D

ünya devleri arasında oynanan
maçları yönetirken görmeye alışkın
olduğumuz FIFA kokartlı hakem
Cüneyt Çakır, engelli sporuna dikkat çekmek için Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen dostluk maçını yönetti.
Engellilerin spora teşvik edilmesi ve onlara
fırsat yaratılmasına dikkat çekmek için düzenlenen karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig’de
mücadele eden Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü ve Turkcell İşitme Engelliler
1. Futbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden
Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol
Takımı karşılaştı.
Dostluğun kazandığı maçı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy Belediyesi
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Murat Yıldırım,
Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor
Kulübü Başkanı Sıtkı Aydemir ve çok sayıda
Çekmeköylü takip etti.
Maçın başlama vuruşunu da yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Öncelikle
Cüneyt Çakır’dan Allah razı olsun. Önemli bir
hakemimiz. Bizi kırmayıp geldi. Bizim işitme engelli sporcularımız hakikaten özveriyle
çalışıyorlar. Çok önemli bir başarıya imza
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attılar. Biz de belediye olarak bu tür etkinliklerle kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da yanlarında olduğumuzu
gösteriyoruz. İnşallah spor yaşantılarında daha
güzel yerlere gelecekler. Biz onlar için mücadele
edeceğiz, onlar bizleri dualarından eksik etmeyecek. Böylelikle Çekmeköy’de inşallah güzel
spor aktiviteleri, güzel hizmetler hep beraber
yapacağız,” dedi.
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FUTBOL OYUN
KURALLARI

Hepimiz çok küçük yaşlardan bu yana oynarız. Ama kurallarına ne kadar hakimiz?
Gelin hep birlikte görelim. Ofsayt nedir? Futbolun genel kuralları nelerdir? Hepsi bu
yazımızın içinde.

F

utbol kuralları, IFAB adı verilen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ve FIFA
(Uluslararası Futbol Federasyonları
Birliği) tarafından belirlenmektedir.
Futbol oyunu temel olarak, 11’er kişiden oluşan
2 takımın, 1’i orta, 2’si yardımcı 3 hakemin
bazı kurallarla yönettiği, 90 dakika boyunca
birbirlerinin kalesine gol atmaya çalışmasından
ibarettir. Takımlar, sınırları belirli ölçülerle çizilmiş oyun alanı içerisinde, üç direkten oluşan,
boyu 2.44 metre, eni ise 7.32 metre olan kalenin
içine topu atmaya çalışırlar. En fazla gol atan
takım maçı kazanır. Gol olmaması ya da eşit
sayıda gol atılması halinde her iki takım da 1’er
puan alır. Galibiyete 3 puan verilirken, mağlup
takım puan alamaz. Bu spor, yüzyılı aşkın bir
süredir, bu kurallarla oynanmaktadır.
Temel Futbol Kuralları
Ana hatlarıyla bu oyun, oyun alanı, oyuncular,
hakemler ve toptan oluşmaktadır. Günümüze
kadar geldikçe, ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlardan ötürü, futbol kuralları yenilenmiş ve
oyunu hızlandırıp, güzelleştirip aynı zamanda
daha seyredilebilir bir hale dönüştürülmüştür.
İşte futbolun temel kuralları.
Oyun Alanı: Maçın oynandığı yer, dikdörtgen şeklindedir. Eni en az 45, en fazla 90
metredir. Boyu ise en az 90, en fazla 120 metre
ile sınırlandırılır. Uluslararası müsabakalarda
bu oranlar ende 64 – 75 metre, boyda ise 100 –
110 metredir.
Top : Yuvarlak biçimde olan bu oyun aracı,
ortalama 410 – 450 gram ağırlığında olup çevresi de 68 – 70 santimetre arasında olmalıdır.
Oyuncuların Sayısı : Her iki takımdan da
oyun alanı içinde 11’er futbolcu bulunur. Maçın
başlayabilmesi ya da devam edebilmesi için
bir takımın saha içinde 7 kişiden az olmaması
gerekir. Oyun süresi içinde bir takım en fazla 3
kez oyuncu değiştirebilir.
Oyuncuların Giysileri : Her iki takım futbolcuları birbirinden farklı renklerde forma giymek zorundadır. Bir takımın tüm oyuncuları

ise kaleci hariç, tek tip forma giymelidir. Genel
anlamda giysiler, kısa kollu ya da uzun kollu
forma, şort, uzun çorap, tekmelik ve futbol
ayakkabısından oluşur.
Hakem : Müsabakalar, oyun kurallarını
uygulamada yetkili olan birisi tarafından yönetilir. Bu kişi hakemdir. Hakem, futbolculardan
farklı renkte kıyafet giyer. Hakeme sahanın 2
karşı uzun çizgisinde bulunan ve bayraklarla
oyuna müdahale eden 2 yardımcı hakem eşlik
eder. Asıl ve tartışmasız kararı veren ise orta
hakemdir. Hakem, kararlarını düdük çalarak
duyurur.
Maçın Süresi : Futbol, 45’şer dakikadan
oluşan 2 devre halinde oynanan bir oyundur.
Toplam 90 dakika süren maçın devre arası 15
dakikayı aşmaz.
Ofsayt : Oyunun temel kurallarındandır.
Bir oyuncu, rakip kaleye toptan ve rakibin
sondan ikinci oyuncusundan daha

yakın ise ofsayt pozisyonundadır. Bu pozisyon
sırasında topa dokunursa, hakem ofsayt kararı
vererek, karşı takım lehine düdük çalar.
Fauller ve Fena Hareketler : Saha içinde
oyunun kuralına göre oynanmasını sağlayan etkenlerin başında fauller gelir. Maçta faul yapan
bir oyuncu, kuralları ihlal etmiş sayılacağından
hakem tarafından karşı takıma vuruş hakkı
verilir. İşte 10 temel kusurlu hareket :
Rakibe tekme atmak ya da tekme atmaya
		teşebbüs etmek
Rakibe vurmak ya da vurmaya teşebbüs
		etmek
Rakibi tutma
Rakibe tükürmek
Bilerek topa elle dokunmak
Rakibi çelmelemek
Rakibin üzerine sıçramak
Rakibi itmek
Rakibe şarj yapmak
Rakibe ayakla kayarak müdahele etmek
Kusurlu hareketleri bir ya da birden fazla
tekrarlayan oyuncu, faulün şiddetine göre sarı
kart veya kırmızı kartla cezalandırılır. Kırmızı
kart gören oyuncu, oyun alanından ihraç edilir
ve bir sonraki müsabakada görev
yapamaz.
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Bak bizim
şarkımız çalıyor

Neil Simon’ın bu güzel
oyununu böylesine
yetenekli bir kadrodan
izlemek paha biçilemez.

S

ahnelendiği birçok ülkede beğeniyle
izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu
eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı
sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek
hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı
bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve
yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş
birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor.
Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli şarkı
ve danslarıyla eşlik ediyor.
Oyuncular : Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder
Yöneten : Ersin Umulu
Yazan: Neil Simon
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Çingeneler
gökyüzünde yaşar
Büyük prodüksiyon,
önemli bir çalışma. Şehir
tiyatrolarında sergilenen
bu görsel şöleni mutlaka
görmelisiniz.

Oyunun Konusu : Dünya edebiyatının önemli
isimlerinden Maksim Gorki’nin ilk öyküsü
“Makar Çudra”dan uyarlanan oyun, bir çingene
obasındaki deli dolu, gururlu, genç sevdalıların
asla vazgeçemeyecekleri iki şey –aşk ve özgürlük- ile nasıl sınandıklarını anlatıyor. Askerlerin, derebeylerin, büyücülerin ve hiçbir kadının
ele geçiremediği Zobar bu aşka esir düşmüştür.
En az onun kadar bağımsızlığına tutkun ve en
az onun kadar âşık olan Rada’nın tek şartı vardır: Zobar bütün obanın önünde Rada’nın ayaklarına kapanıp elini öpecektir. Uğruna yaşanacak en önemli şeyin “özgürlük” olduğuna işaret
eden oyunda, bütün maddi değerlerin ötesinde
insan onurunun yüceliğine vurgu yapılıyor.

Oyuncular : Ali Murat Altunmeşe, Aslı Şahin,
Ayhan Anıl, Ayşe Günyüz, Berfu Aydoğan,
Burhan Yeşilyurt, Cafer Alpsolay, Can Alibeyoğlu, Didem Poyraz, Dolunay Pircioğlu, Ebru
Üstüntaş, Efe Ünal, Emrah Derviş Soylu, Emre
Çağrı Akbaba, Emre Şen, Erhan Özçelik, Esen
Koçer, Gökşen Ateş, Hüseyın Tuncel, Müslüm
Tamer, Nazife Oğlakçıoğlu, Oğuzhan Oğuz,
Orhan Erhan Yıkılmaz, Ömer Naci Boz, Özgür
Atkın, Özgür Kaymak, Samet Silme, Seda
Çavdar, Selim Can Yalçın, Sevilay Şimşek, Şirin
Asutay, Volkan Öztürk, Yasemin Tunca, Yılmaz
Aydın
Yöneten : Gökçe Yurtsal
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SAİT FAİK

Türk Edebiyatının en önemli isimlerindendir Sait Faik. 18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda
dünyaya gelen yazar, Alemdağ’ın aşığıdır.

T

ürk Edebiyatının en önemli isimlerindendir Sait Faik. 18 Kasım 1906 da
Adapazarı’nda dünyaya gelen yazar gerçeküstücülüğün öncülerindendir. Moupassant
ve Çehov tarzı durum öykülerinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Genellikle
toplumun alt kesimlerinden seçtiği karakterleri
gerçekçi bir yapıdadır. 1929 yılında yazmış olduğu ‘Uçurtma’ adlı öyküsü Milliyet Gazetesinde yayınlanmıştır. 2.Dünya savaşı zamanında
‘Haber’ adlı gazetede adliye muhabirliği yaptı.
İlk kitabı olan ‘Semaver’ 1936’da yayınlandı. 11
Mayıs 1954 yılında Burgazada’daki evinde ölene
dek yazmaya devam etti. Daha sonra buradaki
evi Sait Faik Müzesi haline getirildi.
Alemdağ’da var bir yılan
Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir
insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey
bir insanı sevmekle bitiyor. Güzel yer, güzel
yer Alemdağı. Şu saatte onbeş metrelik ağaçlarıyla, Taşdelen’i ile, yılanı ile... Ama kış günü
yılanlar inindedir. Olsun. Hava Alemdağı’nda
ılıktır. Güneş yaprakları kıpkızıl ağaçların
içinde doğmuştur. Gökten parça parça ılık bir
şeyler yağmakta, çürümüş yaprakların üstüne
birikmektedir.
Taşdelen parmak gibi akar. İçimizi şıkır
şıkır eden bir maşrapa ile önce içimizi, sonra
dışımızı yıkıyor. Su içmeye gelen bir tavşan, bir
yılan, bir karatavuk, bir keklik Polonezköy’den
şerefimize kaçıp gelmiş bir keçi ile alt alta üst
üste oynuyoruz.
Panco, Panco, diye bağırınca yılan da keçi de
keklik de tavşan da oldukları yerde alçıdanmış
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gibi donup kalıyorlar. Bembeyaz kesiliyorlar.
Hemen keskin bir bıçak çıkarıp cebimden
kiminin kulağını, kiminin kanadının altını
kesiyorum. Kan akınca hareket başlıyor. Beni
bırakıp Panco’ya koşuyorlar. Panco’nun her
zamanki kansız ve hiddetli yüzünde çıban yarasına doğru kaymış bir gülümseme gözüküyor.
Keklikleri gagasından öpüyor, tavşanın bıyığını
çekiyor, yılanı bileğine doluyor. Top getirmiş,
futbol topu. Ben kaleciyim. Yılan da kaleci.
Ötekiler yaprakların üzerine yatmış, güneşin
içinde oynuyorlar. Saatlerce oynuyorlar. Yılanla
ben top kalemize girerken yana çekilip seyrediyoruz. Mızıkçılık ediyoruz.
Alemdağı güzel, Alemdağı. İstanbul çamur
içinde. Taksi şoförleri su birikintilerini inadına
insanların üzerine sıçratıyorlar. Kar inadına
içimize içimize yağıyor. Panco’nun arkadaşı
ile beraber getirdiği kahveyi hiç bilmezdim.
Kapısında alüminyum tencereler, naylon bardaklar satan bir hırdavatçı bulunan, iki kapısı
da ardına kadar açık, hanla apartıman arası bir
binanın birinci katındaymış bu kahve. Onların
teneffusdergi.com

bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce merak
ettim. Ben de girdim. Baktım karşımda cam bir
kapı. Cam kapının içinde büyük bir salon, içeride insanlar tavla ve iskambil oynuyorlar. Daha
köşede bir bilardo masası var. İçeriye girince
herkes bana baktı. Buraya gelenler hep aynı
müşteriler olmalı ki beni baştan aşağı bir süzdüler. Oturup bir kahve içmek bile cehennem
azabı gibi bir şey olacaktı. Birini arıyormuş gibi
yaptım. Olmazsa bizim Luka Efendi vardır. Duvarcıdır, boyacıdır. Onu soracaktım. Gözlüklüdür. Kendisi Yunan tebaasıdır. Ama Arnavuttur. Kahveciye onu sormak istedim. Baktım
Panco, Luka Efendiyi siper ederek kendini bana
göstermemeye çalışıyor. Eskiden tanıdığım
birisi niçin geldiğimi anlamış gibi bana baktı.
Gülümser gibiydi. Döndüm. Giderken bir daha
dönüp baktım. Yine pardösüsünün yakasındaki
kürkü gördüm. Kürkü görünce rahatladım.
Tavşanı, kekliği, o ılık harikulade kaygan ve
güzel yılanı, karatavuğu, Alemdağı’nı, Taşdelen
suyunu, çürümüş yaprakları, yaprakların üstüne yağan pelte pelte güneşi hatırladım.

KÜLTÜR

AYIN KİTAPLARI

Okuduğumuz kitaplarla çok satanları derleyip sizin için birkaç kitap önerisi hazırladık. Her kitap, okuyanın
hayal dünyasına göre içinde bambaşka ufuklar açar. Umarım bu önerilerle sizde de yeni ufuklar açabiliriz.
Rahatsızım Çok
Şükür
Bir Şair…
“Çocukluğu”nun ilk
anısı; 1980 darbesinde
polislerin babasını evden
almaya gelmesi…
“Gençliği”nin en coşkun
dönemine denk gelen 28 Şubat darbesi günlerinde, kaldığı öğrenci evinin polisler tarafından
basılması…
“Orta Yaşlılığı”nda bu serüveni tamamlayan
şey ise 15 Temmuz darbe girişiminde köprünün üzerinde bıraktığı arabasının tank paletleri
altında ezilmesi oldu.
Bu üç hikâyenin arasında bir hayat aslında
onunkisi. Bir İsmail Kılıçarslan hikâyesi…
Yazar: İsmail Kılıçarslan

Kazanan Yalnızdır
Kazanan Yalnızdır’da Paulo
Coelho, On Bir Dakika ve
Zâhir’de öne çıkan temalara geri dönüyor. İçinde yaşadığımız dünyada, lükse
ve ne pahasına olursa olsun
başarıya olan bağımlılığımızın, yüreğimizin sesine
kulak vermemizi engellediğini anlatıyor bize.
Coelho okuru bu defa, kendi deyimiyle Sü
persınıf ’ın –hayallerin gerçeğe dönüştüğü sinema ve moda dünyasına girebilenlerin– toplandığı Cannes Film Festivali’ne götürüyor. Bu
ayrıcalıklı sınıfın bazı üyeleri zirveye ulaşmıştır
ve konumlarını yitirmekten korkarlar: para, güç
ve ün tehlikededir: çoğu insanın, bedeli ne olursa olsun, uğruna her şeyi yapmaya hazır olduğu
değerler.
Kitabın kahramanları bu modern gösteriş
dünyasında buluşur: Rus milyoner İgor, Ortadoğulu moda devi Hamid, başrol peşinde Amerikalı aktris Gabriela, hayatının vakasını çözmeyi
uman dedektif Savoy ve başarılı bir mankenlik
kariyerinin eşiğindeki Jasmine. Dayatılan türlü
hayalin yarattığı kargaşada, kendi kişisel hayalini belirlemeyi ve gerçeğe dönüştürmeyi kim
başaracak?

Aylak Adam

AYIN KİTAP ANALİZİ

Düşünüyordu: “Çağımızda geçmiş yüzyılların
bilmediği, kısa ömürlü bir
yaratık yaşıyor. Sinemadan
çıkmış insan. Gördüğü
film ona bir şeyler yapmış.
Salt çıkarını düşünen kişi
değil. İnsanlarla barışık.
Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama beşon dakikada ölüyor.
Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı, yayınlandığı
günden bu yana edebiyatımızın en sevilen, üzerinde en çok tartışılan romanlarından biri oldu.
Roman, 60’lı yılların başında bizimle birlikte
tüm dünyada da konuşulmaya başlanan kentli
aylak aydın bireyi konu alıyordu. Bugün artık
çağdaş klasiklerimiz arasında yer alan Aylak
Adam’ın dikkat çektiği entelektüel sorunlar
güncelliğini koruyor.
Yazar: Yusuf Atılgan

Kuyucaklı Yusuf
İlk Basımı 1937 yılında
“Yeni Kitapçı” tarafından
basılan roman, Sabahattin
Ali’nin roman türünde ilk
eseridir. Öykü yazarı olan
Ali’nin bu eseri MEB Ortaöğretim 100 Temel Eser
Listesinde yer almaktadır.
YKY tarafından ilk olarak 1999 yılında
basılan roman günümüzde YKY (Yapı Kredi
Yayınları) tarafından basılmaya devam edilmektedir. Kitabın editörlüğü Ayfer Tunç, yeni
kapak tasarımı ise “Nahide Dikel” tarafından
yapılmıştır.
1985 yılında Sinema filmine uyarlanan
romanın filminde Talat Bulut, Derya Arbaş ve
Ahmet Mekin’in rol almış, filmin yönetmenliğini ise “Feyzi Tuna” üstlenmiştir.
Kuyucaklı Yusuf konusu itibariyle ailesinin
katledilmesiyle sahipsiz kalan dokuz yaşındaki
Yusuf ’un olayı soruşturmak için Kuyucak’a gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve çocuğun daha sonraki
hayatı anlatılmaktadır. Edebiyat eleştirmenlerine göre Yusuf karakteri, köyden şehre göç
edip şehir hayatına uyum sağlayamayan insan
tipinin habercisi olarak değerlendirilmektedir.

Z

amanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki
ilk basımından bu yana geçen yıllar
içerisinde bilimsel yazın alanında bir
başyapıt konumu kazandı. 40 dile çevrildi ve
9 milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir
uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde
evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en
son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı,
öte yandan o günden bu güne hem atom-altı
dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin
gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör
Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı
kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan
nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve
Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzay-zaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden
Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun
son bulguları da dahildir.
Kaleme aldığı özgün metne kendisinin
son araştırmasından ve en son gözlemlerden
edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla
Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı
için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı
zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm
kaleme alarak kitabını güncelledi.
“Canlı ve kışkırtıcı.. Hawking doğal bir
öğretmen yeteneğine sahip: kolay anlaşılır
yazıyor, mizah katıyor ve günlük yaşamdan
örnekler veriyor.”
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Sokak Modası
Yaz ayları geldi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte gardolaplarımızda yeni
düzenlemeler yaparken kışlıkları kaldırmanın vakti geldi çattı.
Gelin hep birlikte modaya yön veren isimlerle birlikte sokak modasını inceleyelim. Uzun
ve efil efil etekler, kıştan kalma baharlık uzun paltolar, ve son birkaç yıldır hayatımıza
yeniden giren yüksek bel pantolonlar... Hazır bahar ayları gelmişken, işte size baharın
kendisi gibi ışıl ışıl kombinler...
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METRO HAZİRAN’DA ÇEKMEKÖY’DE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Çekmeköy metrosunun
Yamanevler-Çekmeköy bölümünün Haziran sonunda hizmete gireceğini açıkladı.

G

eçtiğimiz aralık ayında hizmete giren
Üsküdar-Çekmeköy metrosunun Yamaneveler Çekmeköy bölümü Haziran
sonunda hizmete açılacak. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açıklamasında,
”Üsküdar - Çekmeköy metrosunun Yamenevler - Çekmeköy arasındaki 7 durağı haziran
sonunda, aynı hatla Dudulu durağında birleşen
Bostancı metrosunun 9 istasyonu da yılsonuna
kadar açılacak,” dedi.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME DEV DESTEK
Çekmeköy Belediyesi ilçedeki tüm devlet okullarına spor malzemesi dağıttı.

Ç

ekmeköy Belediyesi ilçedeki tüm devlet
okullarına spor malzemesi desteğinde
bulundu. İçerisinde futbol, voleybol,
basketbol, badminton, tenis, atletizm, okçuluk
ekipmanlarının bulunduğu koliler belediye
ekiplerince okul yönetimlerine teslim edildi.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçe
Spor Müdürü Muhammet Kılıç, okul müdürleri ve ilçedeki okulları temsilen öğrenciler katıldığı dağıtım programı Özden Cengiz Anadolu
Lisesi’nde gerçekleşti.
Dağıtım programında gençlere seslenen

teneffusdergi.com

Başkan Poyraz “Okullarımızda gençlerimizin iyi ortamlarda gelişmiş imkanlarla eğitim
görmeleri bizim için çok önemli. İnşallah her
yıl okullarımıza desteğe devam edeceğiz. Spor
malzemelerini güle güle kullanın,“ dedi.

KISA KISA

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KIŞ KATEGORİLERİ
ŞAMPİYONASI ÖDÜL TÖRENİ ÇEKMEKÖY’DE YAPILDI
Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay ve ENBE Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker Tenis
Federasyonu Kış Kategorileri Şampiyonası Ödül Töreni’nde genç sporcularla buluştu.

T

ürkiye Tenis Federasyonu Kış Kategorileri Şampiyonası Ödül Töreni Çekmeköy
Özgecan Arslan Park’ında gerçekleşti.
Ödül törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı temsilen Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, Milli Tenisçi Çağla
Büyükakçay, ENBE Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker, Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Dönmez, tenisçiler ve aileleri katıldı.
10-12-14 yaş ve büyükler kategorisinde ilk üçe
giren sporcular ödüllerini Milli Tenisçi Çağla
Büyakçay ve ENBE Orkestrası Şefi Behzat Gerçekleri’in elinden aldılar. Katılımcılara Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamını
ileten Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Latif Coşar; “Ödüllerini böyle alanında başarılı
kıymetli sporculardan almak gençlerimiz için
gerçekten harika bir motivasyon kaynağı. Tüm
sporcularımıza kariyerlerinde başarılar diliyorum,” dedi.

AÇIK FİKİR PLATFORMU MECLİSTE

Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu Meclis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinledi.

A

çık Fikir Platformu’ndaki gençler,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasını dinledi.
Tarihi konuşmalardan birine daha şahitlik eden
Çekmeköylü gençler daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir
Ünal’ı ziyaret etti.
Görüşmeyi twitter hesabında paylaşan Mahir
Ünal, ”Açık Fikir Platformu’ndan gençler
konuğumuzdu. Öğrenmeye açık, idealleri olan,
hepsi de pırıl pırıl gençleri genel merkezimizde
misafir etmekten mutluluk duyduk. Açık Fikir
gibi daha fazla platforma ihtiyaç var, örnek
olmaları dileğiyle,” diyerek platforma olan
desteğini ifade etti.
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KOMEDİ OYUNCUSU OLMAK ZOR

Ünlü oyuncu Sarp Apak, komedi oyuncusu olmanın zor olduğunu belirterek, “Herkesin komedyen
olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Burada ben komedi yapacağım demek çok zor oluyor” dedi.

S

anata yeteneği olan insanların profesyonelliğe giden yolda donanımlı bireyler
olarak yetişmelerine imkan sağlamak
amacıyla Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi’nde dersler başladı. Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen her hafta ünlü bir
ismin konuk olduğu eğitimlerde bu hafta ünlü
oyuncu Sarp Apak, öğrencilerle buluştu. Genel
sanat yönetmenliğini, deneyimli oyuncu Burak
Hakkı’nın üstlendiği akademide, öğrencilerle
bir araya gelen Apak, oyuncu Erdem Baş’ın
moderatörlüğünde mesleğe başlama hikayesini ve yer aldığı projelerdeki deneyimlerini
öğrencilerle paylaştı. Birçok komedi projesinde
yer aldığını ifade eden Apak, komedi oyuncusu
olmanın zorluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu,
Şener Şen, Uğur Yücel ve merhum Gazanfer
Özcan gibi isimlerin oyunculuğunu da çok beğendiği belirtti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan deneyimli oyuncu, oyunculukta gelişime
açık olmanın ve eğitimin önemine dikkat çekti.

Birçok komedi projesinde yer alan ve komedi oyuncusu olmanın zor olduğunu ifade eden
ünlü oyuncu Sarp Apak, “Hele bir de komedi
oyuncusu olacağım diyorsanız ekstra zor. Çünkü
herkesin komedyen olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Burada ben komedi yapacağım demek çok zor
oluyor. O noktada gerçekten çelik gibi sinirler

istiyor. Şener Şen ve Uğur Yücel’i çok ayrı bir yere
koyuyorum, Gazanfer Özcan çok özel bir komedyen. Tiyatro da yaptım kendisiyle, sağlık sorunları
varken sahneye çıkınca iyileşiyordu ilginç bir insan. Tam bir tiyatrocu. Hayatları boyunca tiyatro
yapmışlar. Engin Günaydın, yeni jenerasyondan
en beğendiğim isim” ifadelerini kullandı.

OYUNCU OLMASAYDIM TIR ŞOFÖRÜ OLMAK İSTERDİM
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, komedi oyunculuğu yapmanın zorluğunu belirterek, “Süreler
çok uzun olduğu için komedi yapmak zor. Eğer oyuncu olmasaydım tır şoförü olmayı
isterdim, çok keyifli bir iş” dedi.

Ü

nlü oyuncu Hakan Yılmaz, komedi
oyunculuğu yapmanın zorluğunu belirterek, “Süreler çok uzun olduğu için
komedi yapmak zor. Eğer oyuncu olmasaydım
tır şoförü olmayı isterdim, çok keyifli bir iş”
dedi. Komedi oyunculuğu yapmayı çok sevdiğini, oyuncu olmasaydı tır şoförlüğü yapmak
isteyeceğini ifade eden Hakan Yılmaz, “Kolay
olmuyor, çok çalışmak lazım. 2 kere konservatuar sınavlarına girdim, kazanamadım. Ondan
sonra askere gittim, olmaz dediler senden; olur
dedim, devam ettim hala oldurmaya çalışıyorum. Eğer oyuncu olmasaydım tır şoförü
olmayı isterdim, ben çok seviyorum. Bana çok
değişik bir meslek geliyor tır şoförlüğü, çok güzel tırlar var, çok keyifli bir iş. Komedi yapmayı,
insanları güldürmeyi çok seviyorum. Ben biraz
sürelerin uzunluğundan da bahsedeceğim.Süreler çok uzun olduğu için komedi yapmak zor”
ifadelerini kullandı. 15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için başvurduğu akademide; öğrencilere oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, yapım
ve teknik bölümler alanında eğitim verildi. yor.
Akademiye 500’e yakın öğrenci kayıt yaptırdı
ve eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını adı.
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PELİN ÇİFT
VE PROF. DR
TUFAN GÜNDÜZ,
DARBELER
TARİHİNE IŞIK
TUTTU
Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan
Gündüz, Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde Çekmeköylüler
ile buluştu.

T
BOZULAN ELEKTRONİK EŞYALAR
GERİ DÖNÜŞÜME
Çekmeköy Belediyesi’nin okullar arasında düzenlediği
elektronik atık toplama yarışmasında, elektronik eşyalarda
geri dönüşüm bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

B

elediyemizin ilçedeki okullarda başlattığı elektronik atık toplama projesiyle,
işlevini yitiren elektronik eşyalar toplanarak, kontrollü bir şekilde bertaraf ya da geri
kazanım işlemine sokulacak. Proje kapsamında,
belediye ekipleri ilçedeki tüm okullara atık
elektronik eşya geri dönüşüm kutuları teslim
ederek; 1 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında eşya toplama işlemleri gerçekleştirilecek.

RT ekranlarında yaptığı “Gündem
Ötesi” programıyla tarihi birçok konuya
ışık tutan ekranların sevilen yüzü Pelin
Çift, Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
Çekmeköylüler ile buluştu. Prof. Dr. Tufan
Gündüz’ünde katıldığı programda; tarihin bilinmeyenleri, darbeler ve tuzaklarla Türkiye’nin
gelişimi ve kalkınmasının önüne nasıl geçildiği
gibi konular çeşitli örnekler üzerinden anlatıldı.
Vatandaşlardan gelen soruları da tek tek
cevaplayan Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz, program sonunda katılımcılar ile hatıra
fotoğrafı çekti.

Proje bitim tarihinde belediye ekipleri, biriken
atıkları kontrol edip, tartarak okullardan teslim
alacak. Atıklar arasında elektronik eşya olarak
tanımlanmayan eşyalar ödül hesaplamasına
dahil edilmeyecek.
Yarışma kapsamında 100 kg elektronik atık
toplayan her okula 5 top (1 koli) A4 kağıt, 1000
kg atık toplayan okul ise çok fonksiyonlu yazıcı
ile ödüllendirilecektir.
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KENDİ TİŞÖRTÜNÜ TASARLA
Eminim hepimizin evinde, giymekten sıkılmaya başladığımız tişörtler vardır. Onları ufak
dokunuşlarla çok tarz kıyafetler haline getirmeye ne dersiniz? Bunun için gerekli
malzemelerimiz bir tişört, makas, iğne, iplik ve tuhafiyelerde satılan küçük boru boncuklar ve
metal renkli yuvarlak boncuklar.

1 Öncelikli olarak tişörtümüzü düz bir zemin
üzerine koyup düzeltiyoruz.

2 Tişörtün yakasını tamamen kesiyoruz ve
kenarındaki fazlalıkları temizliyoruz.

3 Dikilecek kısmı iğneler yardımı ile
tutturuyoruz.

4 Yakanın kenarındaki fazlalıkları kesiyoruz.

5 İğne ile tutturduğumuz kenarları içe doğru
dikiyoruz.

6 Boru boncukları için başlangıç noktası
belirliyoruz

7 Şimdi teker teker boncukları önce tişörte
daha sonra yakaya dikiyoruz.

8 Dikimi yaparken boncuk aralıklarının eşit
olmasına dikkat ediyoruz.
teneffusdergi.com

9 Arka tarafın sarkık olmaması için orayı metal renkteki yuvarlak boncuklarla dikiyoruz.
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CİLDİMİZE NATÜREL BİR
DOKUNUŞ

Türk kahvesinin cilde faydalarını hepimiz biliyoruz. İçmeye doyamadığımız Türk kahvesi
ayrıca cilde peeling uygulayıp ölü hücrelerden arındırıyor. Sivilce ve siyah nokta oluşumunu önlüyor. Göz altı morluklarını gideriyor. Yağlı cilt ve kuru ciltlerin nem seviyesini
dengeleyip sağlıklı bir cilde kavuşmamızı sağlıyor.
SELÜLİT YOK EDEN KAHVE
MASKESİ;
Malzemeler:
1 bardak kahvenin telvesi
1 bardak Hindistan cevizi kurusu
2 bardak ardıç yahut biber yağı
1 bardak badem ezmesi
Uygulama şekli;
Malzemeleri karıştırıp selülit bulunan bölgeye
uyguluyoruz. Yağın deri altına nüfuz etmesi için
uyguladığımız bölgeyi streç filmle sarıyoruz.
Sonrasında bir süre bacak kaslarını çalıştıran
egzersizleri uygulayıp ılık bir duş alıyoruz.

SİYAH NOKTA GİDEREN KAHVE
MASKESİ;
Malzemeler:
2 çay kaşığı Türk kahvesi
2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı veya
zeytinyağı
Maden suyu
Uygulama şekli;
Bir kase içerisinde Türk kahvesi ve Hindistan
cevizi yağını karıştırıyoruz. İçine biraz maden
suyu ekliyoruz. Karışımı cildimize uygulayıp
ortalama 10-15 dakika bekletip soğuk suyla
duruluyoruz.

TÜYLERDEN KURTULABİLMEK
İÇİN;
Malzemeler:
2 yemek kaşığı menengiç kahvesi telvesi
1 çay kaşığı karbonat
Uygulama şekli;
İçtiğimiz her kahveden sonra telvemizi biriktiriyoruz. 2 yemek kaşığı kadar olduğu zaman
karbonat ile karıştırıyoruz. Banyo öncesinde
cildimize 2 dakika boyunca uyguluyoruz. Toplamda 24 gün uyguladıktan sonra farkı gözle
görmeye başlarız.
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NEM MASKESİ;

KAHVE İLE CİLT PEELİNGİ

Malzemeler:
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

Malzemeler:
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 tatlı kaşığı sızma zeytınyağı

Uygulama şekli;
Bal’ı küçük bir cezve içerisinde kısa bir süre
ısıtıyoruz. Ilıması yeterlidir. Daha sonra bal ve
Türk kahvesinin bir kase içerisinde karıştırıp
cildimize bir tabaka halinde uyguluyoruz. 10
15 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile
duruluyoruz.

Uygulama şekli;
Malzemeleri karıştırıp yavaşça cildimize
uyguluyoruz. Göz çevresi haricinde tüm yüze
uygulayıp bir süre beklettikten sonra soğuksu ile
duruluyoruz.

teneffusdergi.com

YEMEK

FETTUCINI ALFREDO
SOSLU MAKARNA

Çok sevildi çok merak edildi. Hepimiz yapımının zor olduğunu zannettik ama gel gör ki
işler o kadar da zor değil. O zaman malzemeler hazırsa başlayalım mı?

M

Ana Malzemeler;
Makarna, fettucini
Taze maydanoz,

alzemeler biraz fazla gibi görünsede
okuduğun üzere bunu evde hazırlamak oldukça basit. Hadi bakalım
makarna deyip geçme, İtalyan mutfağının
mihenk taşıdır o. Ve tabiki güzel Fettucini hepimizin gözbebeği.
Afiyet olsun. :)
HAZIRLIK
Sosun Hazırlanışı
Sos için ayçiçek yağı ile sırasıyla tavuk, mantar,
sarımsağı soteleyin.
Sotelenen malzemeye krema, tuz, karabiber,
sebzeli çeşni ilave edin ve 1 dakika kaynatın.

Hazırlanışı
Makarnayı haşlayın, süzün ve yağlayın.
Hazırlanan sosa makarna, parmesan peynirini
ilave edin ve makarna ile sos özleşene kadar
ocakta tutun ve servis edin.

200 gr
60 gr

Sos için gerekli malzemeler;
Ayçiçek yağı
30 ml
Sarımsak
4 gr
Kültür Mantarı
120 gr
Peynir, Parmesan
30.20 gr
Karabiber
0.60 gr
Tuz
1 gr
Tavuk, göğüs
200 gr
Sebzeli Çeşni
8 gr
Krema
500 ml
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SİNEMA

VİZYONDAKİ FİLMLER

Haziran ayında vizyona girecek olan filmlerden bizimde dikkatimizi çeken birkaç tanesini
sizin için derledik. Yaza giriş yapıyor olsak ta birbirinden güzel filmler bizi bekliyor. Hepinize
şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

The bookshop

P

enelope Fitzgerald’ın aynı adlı romanından
uyarlanan filmde, Florence Green İngiltere’de küçük bir kasabada yaşayan bir kadındır.
Kasabada bulunun tarihi bir evi kitapçı olarak
işletmeye karar verir. Büyük bir risk alarak girdiği işte başarılı olan genç kadın, bir süre sonra
kasaba halkına ödünç kitap vererek kitapçıyı
bir kütüphaneye dönüştürür. Hayatını yoluna
koyduğunu düşünen Florence’in bilmediği
gerçekler vardır. Kasabada yaşayan inatçı bir
kadının tarihi bina ile ilgili başka planları vardır ve kadın planlarını gerçekleştirmek için her
şeyi yapmaya hazırdır.
Vizyon Tarihi : 08.06.2018
Yönetmen
: Isabel Coixet
Oyuncular : Emily Mortimer, Bill Nighy,
Patricia Clarkson
Tür
: Dram
Ülke
: İspanya, İngiltere, Almanya
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık

İ

lk film “Jurassic World”ün birkaç yıl sonrasında geçen devam filmi, artık parkı istila
etmiş olan dinozorları tehdit eden Isla Nublar
adasındaki yanardağı konu alıyor. Dinozor eğitmeni Owen Grady (Chris Pratt) ve parkın eski
müdürü Claire Dearing (Bryce Dallas Howard)
dinozorları güvenli bir şekilde adadan nasıl
götürebileceklerini bulmaya çalışıyor.
Vizyon Tarihi : 8 Haziran 2018
Yönetmen
: Juan Antonio Bayona
Oyuncular : Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum
Tür
: Macera, Aksiyon, Bilimkurgu
Ülke
: ABD

teneffusdergi.com

Karavan

O

rijinal üçlemeyle tanıştığımız Han Solo
ve Chewbacca’nın maceralarını anlatacak
Solo: A Star Wars Story filminin yönetmenliğini, Phil Lord ve Christopher Miller’dan devralan 2 Oscar’lı Ron Howard üstleniyor. Alden
Ehrenreich’ın genç Han Solo’yu canlandıracağı
filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie
Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Paul Bettany gibi isimler bulunuyor.
Vizyon Tarihi : 1 Haziran 2018
Yönetmen
: Paolo Virzì
Oyuncular : Helen Mirren, Donald
Sutherland, Christian McKay
Tür
: Dramatik komedi, Romantik
Ülke
: İtalya, Fransa
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SİZDEN GELENLER
Gördünüz, eşlik ettiniz, başlamış olduğumuz yolculuğumuza artık siz de dahil
oldunuz. Şimdi de sesinizi duymak istiyoruz desek ne dersiniz? Burayı sizin
için hazırladık. İçinizden geçenleri paylaşın bizimle. Sesiniz olalım. Bize yazın ki
fikirlerinize yer verelim ve bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Bu sayfada yer alan
yazılarınızı fikir@teneffusdergi.com adresinden bizimle paylaşın önümüzdeki
sayıda kendinizi görün.

TENEFF S
(... Gençlik ve
Kültür
Merkezi)
Resimdeki
kültür
merkezi

Hilal

BULMACA

Ayak
direyen

Ukrayna
plakası

Belli
ilkelere,
kurallara
uyan

Kazanılmış,
edinilmiş

Azeri çalgısı

His

Şefkatli,
anne gibi
davranan

Umut
Sosyal
Güvenlik
Kurumu

8

Kural

Seyelan

Düşünce
San

Daktiloda
parmak
vurulan yer

Yemin

Erkekte
saygı sözü
Çatışma,
patırtı
Yumuşak
bir mineral

Yumuşak
başlı, itaat
eden

5
Abuhava

4

Demir yolu
Arnavutluk
para birimi

Sigorta
ödemesi

Alışkanlık

Telef etme

Kısa çizme

Koruma,
kayırma

Çiftteker

Lorentiyum
imi

İlçemizde
yer alan bir
mahallemiz

Kurtarma
kayığı

Gerçekten

Evliya

Mantık

Gerçek
İçle ilgili

Suudi
Arabistan
plakası

Lityum imi

Kesimevi,
mezbaha

Çözülmesi
kolay
düğüm

İlişik, ilgili

Bir ilimiz
Övme
Türk Lirası
(kısa)

Yoldaki
çukur

Dizemli

Konya'nın
bir ilçesi

Slovakya'nın
başkenti

2
Yelkeni
direkten
aşağı alma

Mertebe

7
Tayin
Sporda dış

Yapı için
ayrılmış yer

Ayakkabı
Asıl olarak
altına
çakılan çivi

Eski Roma'da
yöneticiler
meclisi

Sergen

Kansız

9

İpotek

Akdeniz
bitki örtüsü

Kıyye

Gelir getiren
mülk

Paraguay çayı

Bütünleme

Azerbaycan
başkenti

İstavrit
balığının
küçüğü
Alt tabaka,
havas karşıtı

Devletle
ilgili

Bir şeyden
yana olma
Güldürü
niteliğinde
kısa oyun

Slavlardan bir
halk

Şehzade
eğitmeni

Biyolojide
tekâmül

Arama işi

Akaju

10

1

6

Kampana

Vücut aşırtma
hareketi

ŞİFRE:

Yedirip
içirme

Gölge

Çam sakızı,
reçine

İnce ekmek

Birbirinin
tıpkısı yazılı
şeyler

İlçemizde
yer alan bir
mahallemiz

Leş

3

Yapma yüz

Şekerli meyve
ezmesi

Yemek

Sezon

Akım

Kötülük,
fenalık

Kuyruk
sokumu
kemiği

2

3

Erkek keçi

1

4

5

teneffusdergi.com
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7

8

9

10
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AJANDA

HAZİRAN 2018
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Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

28

29

30

31

1

2

3

Aşık Veysel’i Anma Gecesi
Saat: 20.00
Turgut Özal Kültür Merkezi

4

5

6

7

8

9

10

16

17

Okulların kapanıp
yaz tatilinin başlanğıcı

11

12

13

14

15
Ramazan Bayramının 1. günü

Ramazan Bayramının 2. günü

Ramazan Bayramının 3. günü

HOŞ GELDİN

YA ŞEHR-İ
RAMAZAN

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

1

YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik
Testi (TYT)

YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik
Testleri (AYT)

Şef: Seda Süratli yönetimin de
Türk Sanat Müziği Konseri

25
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