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arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Gençler,
Bu ay 6. sayımız ile karşınızda olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Yaz döneminde başladığımız bu uzun soluklu yolculukta sizlerden gelen
olumlu geri dönüşlerle her yeni sayıya keyifle ve büyük bir motivasyonla
başlıyoruz.
Kasım sayımız yine dopdolu ve iddialı içeriğiyle sizleri bekliyor.
Güzel kelimeler mekânının bu ayki misafiri Berhudar. Bilim sayfasında
dünyada herkesin ilgisini çekmeyi başarmış fakat gizemi hala tam
manasıyla çözülememiş 51. Bölgenin sır perdesini aralamaya çalıştık.
İzlerken gülümsediğimiz kimi zaman da düşüncelere gark olduğumuz
filmlerden replikler Teneffüs’ün sayfaları arasında yerini aldı. Kadim
Şehirlerimizden Bosna’da soluklanıp, matematiğe iz bırakan milli bilim insanımız Cahit Arf’i tanıyacağız.
Ata sporumuz güreşten, 7’den 70’e herkesin severek takip ettiği şairimiz Serdar Tuncer ile röportaja kadar
dopdolu bir içerikle beğeninizi almaya talibiz.
Geleceğimizi umutlandıran kıymetli gençler,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünü içeren Kasım ayı aynı zamanda öğretmenler
gününü de idrak ettiğimiz bir ay. Başöğretmen Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor onun nezdinde bütün
öğretmenlerimizin de bu kutlu gününü tebrik ediyoruz.
Aralıksız bir tempoyla Aralık’ta görüşmek üzere.

AHMET POYRAZ
Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI
Berhudar ol evladım.
Bu ay kelimemiz
BERHUDAR.
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Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
Financiers Cake yapmayı öğreniyoruz.
Hadi afiyet olsun:)

TARİHTE KASIM

FİLM REPLİKLERİ

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

Unutulmaz film replikleriyle,
o kare gözünüzde canlanacak,
herkes eğleneceye doyacak:)
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LEZZET DURAĞI
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Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

SİNEMA Bİ'MOLA

14

İZ BIRAKANLAR

18

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

Bugün kullandığımız 10tl'lik
bankonotta kimin fotoğrafı var?
Tabi ki Cahit Arf.
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DANIŞMA KURULU

Ekim'de vizyona girecek filmlere bir
göz atalım.
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TİYATRO PERDESİ

HIDİV KASRI

BİZİM AİLE.
İki perdelik harika bir oyun.

İstanbul'un gözbebeği köşkü
hakkında bilgi edinmeye
hazır mıyız?
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BİLİM

TEKNOLOJİ

Avrupa'nın göbeğindeki eşsiz
mirasımız BOSNA HERSEK'teyiz.

Gizli olmayan bir gizli bölge
51. Bölge

Gelin bakalım, bu ay
kaşifin not defterinde
neler var:)
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GELECEĞİN MESLEKLERİ

DOSYA KONUMUZ

ATATÜRK POSTERİ

KARİKATÜR

ÖDÜLLÜ BULMACA

Biz ayrılamayız:) Tüm
öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü
Kutlu Olsun!

10 Kasım anısında, Mustafa Kemal
Atatürk posteri. Rahmet ve Minnetle
Anıyoruz!

Mert Dolapçıoğlu ile kahaha dolu
bir mola.

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

KÜLTÜR SANAT

Dosya konumuza devam ediyoruz.
Hababam sınıfının
Ahmet Öğretmeni'ni
hatırlıyor musunuz?

Onlara bir kasım ayında veda ettik.
Edebiyat ve tiyatro dünyamızın usta
isimlerini bir kes daha
hatırlayalım.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Sesiyle gönüllere dokunan şair
SERDAR TUNCER
kasım sayımızda
konuğumuz oldu.
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41

KİTAP TANITIMI

Ata sporumuz güreş, rakip tanımayız
kardeş. Güreş sporunda gururumuz
Rıza Kayaalp'i tanıyalım.

Sonbaharda içinizi ısıtacak kitaplara
şöyle bir göz atalım. Hepsi de
birbirinden keyifli:)
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

SAĞLIK

54

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

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

Oğuzhan Aydemir

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

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

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr

Günde 10 Bin adım atmak o kadar
faydalı ki. Ama tempolu
olması koşuluyla:)
dergiteneffus.com

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Havva Bozan

BULMACALAR

SPOR

İstanbul'un en güzel kareleri,
en güzel kadrajları
sizin makinenizden
çıksın:)
4
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Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

21
30

Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı

Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

KADİM ŞEHİRLER

Robotlar insanları istihdam
edebilirler mi? Yapay Zeka
Geliştirme Uzmanı
ne iş yapar?

Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı

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

dergiteneffus.com
www.dergiteneffus.com

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

GÜZEL
KELİMELER
MEKÂNI

arrow-circle-right ÇİZGİ YORUM

Berhudar

Farsça kökenli bu naif kelime mutlu anlamına gelir. Berhūrdar şeklinde de kullanımı
mevcuttur ve ünlü edebiyatçılarımızdan Selim İleri’nin sevdiği ifade şekliyle
‘gönenmek’ manasını da verir.
Orhan Gencebay’dan sık sık duyduğumuz karizmatik kelime
el öpme merasimlerinin de vazgeçilmezidir. Eli öpülen
büyüklerimiz ‘berhudar ol’ evladım diye dua
ederler.

Acaba bu geleneğin
bir geleceği var mı?
Makinalar çağında
kim kimin elini öper
dersiniz?

Yıkanlar hatır-ı naşadımı
ya rab berhüdar olsun,
Benim için namurad olsun
diyenler bermurad olsun!

Nabi
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LEZZET
DURAĞI
arrow-circle-right KISA KISA...
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Ma lze mel er
-- ½ su bardağı un
-- ¾ su bardağı toz şeker
-- ¾ su bardağı badem

-- Bir çimdik tuz
-- Bir çimdik vanilya
-- 1 limon kabuğunun rendesi
-- 90 gr oda sıcaklığında
tereyağı (oda sıcaklığı önemli!)

-- 3 yumurta beyazı
-- 1 su bardağı
dondurulmuş frambuaz
-- Bir avuç file fıstık

ÜSKÜDAR - ÇEKMEKÖY
METROSU AÇILDI

Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
tepe
cak
San
/
köy
Üsküdar - Çekme
irdi.
leşt
çek
ger
ı
Metrosu’nun açılışın
fından
tara
kişi
e
Yağmura rağmen binlerc
hurCum
nan
şıla
Madenler Meydanı’nda kar
ve
ları
ırım
başkanı Erdoğan, İstanbul yat
yaptıktan
gündeme dair önemli açıklamalar
çekleştirdi.
sonra metronun ilk seferini ger

HAZI RLANIŞI

e MetroÜsküdar-Çekmeköy Sancaktep
hurbaşkanı
Cum
a;
ışın
su’nun ikinci etabı açıl
kanı
baş
hur
Cum
Recep Tayyip Erdoğan,
Altyapı
ve
ma
ştır
Yardımcısı Fuat Oktay, Ula
kanı
Baş
İBB
,
Bakanı Mehmet Cahit Turhan
kanı
Baş
ye
Mevlüt Uysal, Çekmeköy Beledi
kanı
Baş
ye
Ahmet Poyraz, Ümraniye Beledi
ı
kan
ye Baş
Hasan Can, Sancaktepe Beledi
andaş katıldı.
İsmail Erdem ve çok sayıda vat

Üsküdar Çekmeköy
n
arasını 27 dakikaya indire
20 km uzunluğundaki hatta
6
16 istasyon bulunuyor. 12
tta
ha
i
aracın hizmet vereceğ
saatte 130 kilometre hıza
kadar çıkılabiliyor.
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TARİHTE KASIM arrow-circle-left

RÖNTGEN
(X)
IŞINLARI
KEŞFEDİLDİ!

KENNEDY,
SUİKAST SONUCU
HAYATINI
KAYBETTİ!

8 Kasım 1895 – ALMANYA

22 Kasım 1963 – ABD

Fizikçi Wilhelm Röntgen,
tıp tarihinin dönüm
noktalarından birine imza
atarak X ışınını keşfetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin
sevilen başkanlarından John F.
Kennedy, arabasında uğradığı
silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetti.

Tolstoy
Vefat
Etti!

DOĞAL
AFET!
Yanardağ
PATLADI!

20 Kasım 1910 – RUSYA
Realist edebiyatın önemli
temsilcilerinden Leo Tolstoy
Astopovo’daki tren istasyonunda
ölü bulundu. Vefatından 10 gün
önce malikânesinden ayrılarak
yalnızlığı tercih etmişti. Vefat
sebebi zatürre olan yazarın
cenazesine binlerce
köylü katıldı.

13 Kasım 1985 – KOLOMBİYA
Nevado del Ruiz yanardağı
patladı ve 23 bin kişi bu
afette hayatını kaybetti.

GANDİ,
İNGİLİZLER
TARAFINDAN
TUTUKLANDI!

6 Kasım 1913 – HİNDİSTAN
Hindistan Bağımsızlık
Hareketi’nin lideri Gandi,
İngilizler tarafından
tutuklandı.

LOUVRE
MÜZESİ
ZİYARETE
AÇILDI!

8 Kasım 1793 – FRANSA
Dünyadaki en değerli eserlerin
sergilendiği müzelerden biri
olan Louvre, ziyarete açıldı.
Leonardo’nun ‘Mona Lisa’
tablosu bu müzede
sergileniyor.

22 Kasım 1975 – İSPANYA
Yeniden monarşi ilan edilen
İspanya’da
Don Juan Carlos
Kral ilan edildi.

Süveyş
Kanalı
AÇILDI!

‘Üçlü İttifak’tan
İtalya’yı
koparmak için
toplandılar!

24 Kasım 1909 - İTALYA
Rus Çarı II. Nikola ile İtalya Kralı
Viktor Emmanuel, Racconigi
Şatosu’nda bir araya geldi. Bu
buluşmanın amacı Avusturya’ya
karşı gizli bir anlaşma yaparak
‘Üçlü İttifak’tan İtalya’yı
koparmaktı.
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İSPANYA
KRALI
DON JUAN
CARLOS!

19 Kasım 1869 – MISIR
Kızıldeniz ile Akdeniz’i
birbirine bağlayan Süveyş
Kanalı açıldı. Osmanlı bu
hamlesiyle Baharat Yolu’nu
canlandırarak ticaretine ivme
kazandırmayı amaçlıyordu.

dergiteneffus.com

GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK
VEFAT ETTİ!

10 Kasım 1938 – TÜRKİYE
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk Dolmabahçe
Sarayı’nda hayatını kaybetti.

TANZİMAT
FERMANI
İLAN EDİLDİ!

3 Kasım 1839 – TÜRKİYE
Gülhane Parkı’nda Sultan
Abdülmecid adına okutulan
Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile
ıslahatlar ilan edildi. Tanzimat
Fermanı olarak bilinen bu
metinde, gayrimüslim tebaaya
önemli haklar verilmişti.

KKTC
Resmen
İlan Edildi!

15 Kasım 1983 – KIBRIS
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin
(KKTC) kurulduğu
resmen ilan edildi.

Hilafet
Abbasilere
Geçti!

28 Kasım 749 – IRAK
Abbasiler Emeviler’i ortadan
kaldırarak hilafetin yeni
sahibi oldular. Hilafet
makamının son sahibi
3 Mart 1924 tarihine kadar
Osmanlı İmparatorluğu’ydu.

dergiteneffus.com
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STAR WARS
CAN DOSTUM

SEVİMLİ CANAVARLAR
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BATMAN

YEDİ BELÂ HÜSNÜ

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ

AMELİE

THE BIG BANG THEORY

ER RYAN'I KURTARMAK
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HARRY PORTER
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Ülkemizin gururu başarılı bilim adamı Cahit
Arf, 11 Ekim 1910 yılında Selanik’te doğdu.
Balkan Savaşı’nın başlamasıyla birlikte ailesi
diğer Türkler gibi İstanbul’un yolunu tutarak
payitahta göç ediyorlar. Daha çocukken zekâsı
ve tavırlarıyla geleceğine dair ipuçları veriyor
aslında.

lığı bir
"Bilim adam
,
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imidir."
bir yaşam biç
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"Bilim insan
Ama BÜYÜK
anlamaktır!
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13 Eylül 1980 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
kendi adına yapılan onur doktorası töreninde Cahit Arf şu
cümlelerle ifade ediyor çocukluğunu: “Bir mahalle çocuğu
kavramı vardı ailemde. Beni sokağa koyuvermezlerdi. Çünkü mahalle çocuğu
olabilirdim ve bu da özenilecek bir şey
değildi. Bu hava içinde bir çocuk kendi
içine kapanıyor, oyununu kendi başına
kuruyor. Çocukluğumda mütemadiyen
kâğıttan oyuncaklar yaparmışım. Bu
bir bakıma faydalı olmuş. Oyuncak icat
ediyor ve mütemadiyen etrafımı müşahede etmeye çalışıyordum”
İstanbul’da başlayan ilköğrenimini İzmir’de devam ettiren Arf, liseyi Paris’te
bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
burs kazanarak yüksek öğrenimini
Ecole Normale Superieure’dan mezun olarak tamamladı.
Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Galatasaray Lisesi’nde
matematik öğretmenliği yaptı ardından da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalıştı.
Doktora eğitimini 1938 yılında Göttingen Üniversitesi’nde
tamamlayan Arf, burada tanıştığı Alman matematikçi Helmut
Hesse ile beraber Hesse-Arf Kuramı’nı geliştirdi. Vatanına
döndükten sonra 1962 ılına kadar İstanbul Üniversitesi’nde
profesörlük ve ordinaryüs profesörlük görevlerini üstlendi.
Emekliliğinden sonra Robert Koleji’nde Matematik dersleri
vereye başladı. Bu sırada TÜBİTAK’ın kuruluş çalışmalarını
başlattı.

1910-1997

Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin
kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf değişmezi ve Arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmalarda bulundu. 26 Aralık 1997’de
geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Cahit
Arf geride hepimizi gururlandıracak çalışmalar bırakmıştır.
2009 yılından itibaren başarılı bilim adamının sureti 10 Türk
Lirası’nın üzerinde yer almaya başladı.
Kendisini saygı ve sevgiyle yad ediyoruz…
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CAHİT ARF HAKKINDA DÜZENLENEN KONFERANSLAR
2009: Gunter Harder - Bonn Üniversitesi Matematik Enstitüsü
2007: Hendrik Lenstra - Leiden Üniversitesi Matematik Enstitüsü
2006: Jean-Pierre Serre - Collège de France
2005: Peter Sarnak - Princeton Üniversitesi ve İleri Araştırma Enstitüsü
2004: Robert Langlands - İleri Araştırma Enstitüsü
2003: David Mumford - Brown Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümü
2002: Don Zagier - Utrecht Üniversitesi / Collège de France
2001: Gerhard Frey - Essen Üniversitesi Deneysel Matematik Enstitüsü

"MATEMATİĞE İLGİM
LİSEDE BAŞLADI”

da
Cahit Arf ’in İzmir’de lise eğitimini alırken sonrasın
r
neşi
adını dünyaya duyuracağı matematikle haşır
oluşunu kendi ağzından dinleyelim:
“İlk önce İstanbul’a sonra İzmir’e taşındık. İzmir
.
Sultanisi’nde beşinci sınıfta bir öğretmene rastladım
Aslında öğretmen değildi. Liseyi bitirmiş, İstanbul’a
parayı
gidip dişçi olacak, bunun için paraya ihtiyacı var;
mle
biriktirmek için öğretmenlik yapıyor. Bu genç beni
le
mler
ilgilendi, çünkü gramerim çok iyiydi, lineer siste
id
icra edilen problemleri de çözebiliyordum. Bana Eucl
ncusu
geometrisinin ilk teoremlerini ispat ettirdi. En sonu
isine
da Pisagor teoremiydi. Bunu beceremedim ve kend
söyledim. Bunun üzerine bana o anlattı. Bu adam
O
sayesinde ben matematikle ilgilenmeye başladım
fım
dönemler matematiğe pek hevesim yoktu. Güçlü tara
gramerdi. Bir başka merakım da resim yapmak,
Vatan-Millet-Sakarya yazıları okumak… O zaman
İstiklal Harbi’ni yaşayan her genç çocuk böyleydi
zannediyorum.”

dergiteneffus.com
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A V R U P A ’ N I N

G Ö B E Ğ İ ’ N D E K İ

E Ş S İ Z

M İ R A S I M I Z

500 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin nadide bir parçasıydı Bosna toprakları… 1878 yılıyla
birlikte Balkanlarda başlayan hareketlilik son yüzyıla kadar etkisini gösterdi ve ata yadigârı
topraklar büyük acılara sahne oldu…
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Yugoslavya adını alan ülke
Sırplar, Slovenler ve Hırvatlardan oluşuyordu. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra komünizm baskısı altında ezilen Bosnalılar
1990’lı yıları da kan ve gözyaşının dinmediği soykırımlarla
geçirdiler. Hâlbuki Osmanlı döneminde bu topraklarda refah
hüküm sürmüştü ve bin bir milletten topluluk huzurla komşuluk etmişlerdi birbirine…
Atalarımızın eşsiz estetik algısı Balkan coğrafyasının her
santiminde olduğu gibi Bosna’da da kendini göstermişti.
Bugün bile hayaline erişilemeyen birlikte yaşama medeniyeti
o zamanlar için Balkan coğrafyasının her tarafında teneffüs
edilen bir duyguydu…

Yugoslavya’nın dağılmasının ardından yaşanan gerilimde
Bosnalı Müslümanlar bütün dünyanın gözü önünde katledildiler. 1992 yılında Aliya İzzetbegoviç liderliğinde bağımsızlığını ilan eden Bosna bu uğurda büyük fedakârlıklara ve bedellere katlanmak mecburiyetinde kaldı. Bugün hala kimliği
belirsiz insanların yattığı toplu mezarlıklar bulunan Bosna’da
kiminle hasbihal etseniz duyacağınız ilk cümle şudur:
“Neredesin ey Türk, seni bekliyoruz!”

BİLGE KRAL ALİYA’DAN ERDOĞAN’A
SON VASİYET!

KISA KISA BOSNA
Başkent: Saraybosna
Yüzölçümü: 51.197 km²
Nüfus: 3,507 milyon (2017)
Para birimi: Konvertibıl Mark
Resmi Diller: Bosnakça, Sırpça ve Hırvatça
Kuruluş Tarihi: 1 Mart 1992
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Bilge Kral
ALİYA İZZETBEGOVİÇ

Tarihi Mostar Köprüsü

TİKA tarihi köprümüze sahip çıktı
Bosna topraklarındaki Osmanlı mirasını saymakla
bitiremeyiz. Bununla birlikte içlerinde öyle bir tanesi var ki
hem hikâyesi ile hem de özellikleriyle görenleri mest
ediyor. 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar
Hayreddin’in Neretva Nehri’nin üzerine inşa ettiği Mostar
Köprüsü’nde tam 456 adet kalıp taş kullanılmış. En büyük
yıkımı Hırvatların ve Sırpların 90’lı yıllardaki saldırısında
alan tarihi köprüyü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA) aslına uygun olarak ayağa kaldırdı.

2005 yılında Dünya Mirası Listesi’ne eklenen Mostar
Köprüsü’nün popüler bir geleneği var. İlk kez 1664 yılında
bölgenin genç erkeklerinin köprüden nehrin sularına
atlamasıyla başlayan gelenek bugün de sürdürülüyor. Bu
atlayışın amacı erkeklerin evlenecek çağa geldiklerini ve kız
almak için gerekli olan özelliklerden ‘cesareti’ kendilerinde
fazlasıyla bulunduğunu göstermek… Hani bizde askerliğini
yapmayana kız vermezler ya, Bosna’da Mostar’dan
atlamayana kız yok :)

Bağımsız Bosna’nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç hasta
yatağında vefatından sadece bir gün önce kendisini ziyarete
giden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kulağına
şu anlamlı vasiyeti fısıldamıştı: “Tayyip siz Evlad-ı Fatihansınız.
Onun için buralar size emanet. O emaneti koruyun!” Geçtiğimiz
ay vefat yıldönümü olan Bilge Kralı sonsuz saygı ve rahmetle
anıyoruz. Ruhun şad olsun Aliya, Osmanlı bakiyesi Bosna ve
kardeş Bosna halkı bizlere emanet.

dergiteneffus.com
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Neden 51. Bölge?
Bu kadar gizemli bir alanın, çok gizli olması gereken bir askeri bölgenin isminin bu kadar basit olması sizce de şaşırtıcı değil mi? Yani şöyle düşünelim 50 ve 52. Bölgeleriniz varken 51.
Bölgenin varlığını nasıl reddedebilirsiniz?
ABD ordusunun Roswell UFO Vakası’na kadar bilinen 50 askeri
bölgesi olmasından dolayı burası 51. Bölge adını almış. Roswell
olayının yaşandığını varsayarak bu rivayet ortaya çıkmıştır. Roswell olayı gerçekten de yaşanmışsa bir gizli bölgenizin
açığa çıkması sizin için pek önemli bir durum olmaz. Çünkü
sizlerin de tahmin edebileceği gibi bir gizli bölgeyi açıklamak
bir U.F.O’yu açıklamaktan daha kolay bir durum. Bu ismin dışında 51.Bölgenin birçok takma ismi vardır, bunlardan bazıları
ise; Dreamland, Paradise Ranch, Home Base and Watertown
gibi isimlerdir.

B

ir ülkenin vatandaşı dahi olsanız o ülkede ne olup bittiğini bilmemeniz gereken
yerler vardır. Hele ki bu bir askeri bölge
ise bilmemeniz gayet normaldir. Silahlarınız
burada üretilir, test edilir, radarlarınız burada
çalışır ve nihayetinde sizler güvende yaşayan
bireyler olursunuz. Bugün bu yazıda belki de
dünyanın en büyük ironisini okuyacaksınız.
Tüm dünya tarafından bilinen “gizli” bir
askeri bölgenin hikâyesi bu. 51. Bölge insanlık
tarihinin en çok tartışılan bilinmezi ve belki de
şimdilik bilinmemesi daha iyi.

1940’lı yılların başlarına gidersek aslında 51. Bölgenin pek popüler olmadığını görürüz. Hatta 1947 yılına kadar inşa edilip
edilmediğine dair net bir bilgi bile yok. Bilinen tek şey ABD
Hava Kuvvetleri’nin burayı 1947 yılında kurduğu ve kuruluşu
öncesinde dahi burada casus uçak faaliyetleri yürüttüğüdür.
2013 yılında 51. Bölgenin varlığını kabul eden, U-2 Casus
uçaklarının burada üretildiğini daha sonra ise SR-71 ve F-117
gibi projelerin temellerinin burada atıldığı dile getiren CIA
yetkilileri bundan 6 yıl öncesine kadar kesinlikle böyle bir
bölgenin olmadığını da dile getiriyordu.

Roswell UFO Vakası
8 Temmuz 1947, sisli bir gece, ABD’nin New Mexico eyaleti üzerinde görüş mesafesi oldukça düşük. ABD’nin bir diğer eyaleti İdaho orman servisi için kurtarma pilotluğu yapan Kenneth
Arnold 25 Haziran tarihinde kaybolan bir uçak için arama
görevi yürütüyor. Gayet rutin bir şekilde kayıp uçağı aramaya
devam eden Arnold, Cascade dağlarının üzerine geldiğinde
ise dünyanın en inanılmaz olayına şahit oluyor. Arnold
dağların üzerinde arama çalışmasını yürütürken dağın 4 metre üzerinde saatte tahmini 120.000 mil
(220 Km) hızın üzerinde seyahat eden dokuz
tane disk şeklinde uçan daireler gördüğünü
iddia ediyor. Arnold’un gördüklerini derhal Roswell kasabası şerifi, Binbaşı Marcel‘e olay anından hemen sonra rapor
etmiş ve daha sonra ise anlam verilemeyen bir cismin bir çiftlik arazisine
düştüğünü belirtmişti.
Binbaşı Mercel ve birliği olayın
olduğu çiftliğe halkın girişini engelleyerek anlam verilemeyen cismi hemen düştüğü bölgede tüm
parçaları ile toplatarak, bütün
ayrıntıları yok etmiştir. Roswell
Günlük Gazetesi haberini ilk başta
doğrulayan ABD ordusu, kısa bir
süre sonra yalanlamada bulunarak
haberin gerçek dışı olduğunu belirtmiş ve gökten düşen cismin U.F.O değil meteoroloji balonu olduğu dile getirmiştir. Bütün parçalar eksiksiz olarak
51. Bölge'ye inceleme amaçlı taşınmıştır.

CIA soğuk savaş zamanlarında büyüyen komünist tehdidin
engellenmesi ve eli kulağında olan nükleer savaşın güçlü tarafı
olarak kalması için, en iyi yolun rakibini sürekli gözlemek olduğunu belirtmiştir. Böyle bir gizli üs kurmak o şartlarda normaldir ve gizli silahlar üreterek bu durumu saklamak en iyi yoldur.
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Burada belirtilmesi gereken bir diğer iddia ise ABD ordusunu
ve Arnold’un bu kadar masum olmamasıdır. Binbaşı Mercel
uçan bir cisim için karadan bir şey yapamayacağından dolayı
ABD hava kuvvetlerine haber verir ve bir filo uçan cisimler
daha Roswell semalarından çıkmadan birini imha etmeyi
başarır. Daha sonra diğer cisimlerin nasıl kurtulduğu pek
bilinmese de artık ABD ordusunun elinde tanınmayan bir
cisim vardır. Bu cisim tıpkı Arnold’un dudaklarından döküldüğü gibi UFO=Unidentified Flying Object; Tanımlanamayan
Uçan Cisim.

YENİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Roswell Daily Recor Gazetesinden olay ile
ilgili

bir yazı

Walter Haut

Görünüşe bakılırsa Cammo Dudes ekiplerinin ilk kolu işini
gayet ciddiye alarak yapmakta ve şu ana kadar içeri bir sızıntı
olmadığı yönünde. Fakat bazı rivayetlere göre ise içeri girmeye
çalışan birkaç kişinin arazi araçlarına bindirilip bir daha asla
görülmediğidir. Cammo Dudes ekiplerinin bir üssü tamamen
tek komuta merkezli olarak korumayacağı çok tahmin edilebilir bir durumdur. Eğer cidden bir uzaylı teknolojisinden
söz ediliyorsa dışarıdaki birliğin çok yaklaşmadan, içeride ne
olduğunu bilmeden koruması en mantıklı yol olacaktır.

Teğmen Walter Haut’un İtirafı

Başkan Poyraz yeniden inşa edilen
Hamidiye Kültür Merkezi’nde
incelemelerde bulundu
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Hamidiye
Mahallesi’ne inşa edilen kültür merkezinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 13 bin
m2 üzerine çalışmaların başladığı yeni tesiste;
derslikler, konferans salonu ve sosyal alanlar
bulunacak. Bölgenin trafik yoğunluğunu göz önünde
bulundurularak otopark ihtiyacına cevap verecek
yeni Hamidiye Kültür Merkezi’nde 263 araçlık kapalı
otopark da bulunacak. Kültür merkezi, çevresindeki
yeşil alanın da düzenlenmesi ile birlikte daha
kullanışlı bir sosyal tesis haline getirilecek.

Roswell olayının yaşandığı günlerde Amerikan üslerinin halkla ilişkiler subayı olan ve 2008 yılında ölen Teğmen Walter
Haut, ölümünden sonra açılmak üzere yazdığı mektupta, ABD
ordusunun birçok teknolojiyi bu olaydan sonra ellerine geçen
dünya dışı uzay mekiğinden aldığını iddia etti.
O zamanlar UFO iddialarını yalanlayan Haut, mektubunda üs
komutanı Albay William Blanchard’ın kendisini 84. no’lu hangara götürdüğünü, 5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde,
yumurta şeklindeki metalik uzay mekiği ile 120 cm boyunda,
büyük kafalı iki uzaylı cesedini gösterdiğini yazdı. Haut, yufka
kadar ince olmasına rağmen demirden daha sert duran malzemenin dünya dışından geldiğine emin olduklarını söyledi.
Haut, mekikten elde edilen üstün teknoloji sayesinde gece görüş gözlükleri, lazer, entegre çip, casus uçak, Kevlar tipi kurşun
geçirmez malzeme gibi ürünlerin geliştirildiğini iddia etti.

Rütbesiz Nöbetçiler

Çekmeköy Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi 270 Milyon TL olarak
belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Çekmeköy Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi 270 Milyon TL olarak belediye meclisinde oy
çokluğu ile kabul edildi.

51. Bölge gibi bir üssün korunması elbette çok daha zor bir
konu, bir binanın içerisinde uzaylı teknolojisi var dendiği
anda tüm insanlar olmasa da büyük bir çoğunluk bunu görmek isteyecektir. Daha gerçekçi bakmak gerekirse casusluk
faaliyetleri yürüten diğer devletler bunu çalmak isteyecektir.
O yüzden böyle bir üssün korunması için rütbesiz ve komuta
zinciri kimseye bağlı olmayan bir birliğe verilmelidir. Bu birlik bir başka birlikten as (aşağı rütbede) olması durumunda
kandırılabilir olacağından kimseden as değildir. Bu birliğinin
birinci kolu tamamen sınır güvenliğini korumak ve yasal sınırı
aşmamanız için gerekeni yapmaktadır. Diğer kolları ise daha
kimse tarafından deşifre edilmemiştir.
20

2019 YILI BÜTÇESİ "270 MİLYON TL"
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Birinci Başkan Vekili Selamet Aygün başkanlığında toplanan Çekmeköy Belediye Meclisi Ekim
ayı Beşinci Birleşimi’nde, Çekmeköy Belediyesi 2019 Yılı Mali Bütçesi görüşüldü. Başkan
Yardımcısı Fatih Sırmacı söz alarak, meclis üyelerine hazırlanan bütçe kalemleri hakkında
sunum yaptı. 2009-2019 yılları arasındaki bütçe ve gerçekleşmeleri sayısal verilerle anlatan
Sırmacı,” 30 milyonla başlayan belediye bütçesini 2019 yılında 270 milyon olarak planladık.
Geçtiğimiz iki yılda yüzde 100’ü geçen gelirin gideri karşılama oranının bu yıl da yakın bir
oranla tamamlamayı hedefliyoruz,” dedi. Sırmacı son olarak 2019 yılında müdürlükler için
ayrılan gider kalemlerini paylaştı.
Madde madde oylanan 2019 Mali Yılı Bütçesi toplamda 270 Milyon TL olarak oy çokluğu ile
kabul edildi.
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İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde Bir Devrim
Dilbilim öğrencilerinin genellikle eğitim ya da tercümede
kariyer yapmaları bekleniyor, ancak Yapay zekâ tarafından
pazarın değiştirilmeye başladığı görülüyor. Robotların tüm
işleri yaptığı güne kadar, insanlar için hâlâ yapılacak çok şey
var. Değişimi benimseyebilir ve buna hazırlanırsak, bol bol
kariyer seçeneklerimiz olacaktır.
Günümüzde yapay zekâ yüksek lisans alanında eğitim olarak
verilmektedir. Bu eğitimi veren Türkiye’de sadece bir kurum
vardır. Bu kurum İzmir Ekonomi Üniversitesi’dir.

Tanışmak

ROBOTLARDAN

İNSAN

İSTİHDAMI

YAPAY ZEKA
IS GELISTIRME UZMANI

İ

nsanlar otomasyon sebebiyle işlerini kaybetme endişesi taşıyorlar. Ancak yapay zekâ kendi yol açtığı sorunun
çözümüne de yardımcı olacak gibi görünüyor. Bu konuda
hem daha fazla uzman gereksinimi duyulacak hem de yapay
zekâ, mesleki eğitimlerin daha kolay alınmasına yardımcı
olacak.

Arama motorları ile adayı sosyal medya hesaplarına göre
sınıflandırmak, pasif görünen adayların hangi alanlarda aktif olduğunu belirlemek, boş vakitlerini nasıl değerlendirdiklerini açığa çıkarmak, vermiş oldukları bazı tepkilerden
yüzeysel bir kişilik analizi yapmak yapay zekânın üstesinden
gelebileceği işlerdir. Elbette adayın yetkin olduğu özellikler de
doğrulanmaya çalışılır. Daha sonra aday ile ilgili Linkedin’dekine benzer bir değerlendirme profili meydana getirilir.

Yapay Zekâ ile İşe Alma Süreci
Yapay Zekâ İş Geliştirme Uzmanı
İşe alım sürecini yöneten bir yapay zekâ uygulaması işe alım
sürecinde bulunan 4 aşamayı gerçekleştirebilir. Bu aşamalar;
•
•
•
•

İlan vermek
Tanışmak
İşe alma süreci
Seçim süreci

Seçim Süreci
Bütün bu süreçlerden sonra en iyi adayı seçme zamanı gelir.
Başvuruda bulunan adaylar arasından talepleri en iyi karşılayanlar puanlanır ve bir sınıflandırma getirilir.

Araştırmalara göre siber güvenlik dünyasındaki işsizlik oranı
sıfırdır ve aslında dünyada bir milyondan fazla uzman eksikliği bulunmakta. Yapay zekânın gelişme süreci hızlandığında,
beceri ve uzmanlık gereksinimleri de o kadar hızlı değişecek.
Gelecekte yazılım geliştirme bile aynı kalmayacak ve kodlamadan yapay zekâ algoritmalarının eğitimine geçilecektir.

Sonuç

İlan Verme
İlana gelen başvuruları metin botları ile birlikte inceler.
Aranan özellikler, kullanmış olduğunuz dilin kalitesi, öne
çıkan özelliklerinize göre başvurular puanlanır.
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Belli bir elemeden geçmiş adayların artık bizzat kendisi ile temas kurup ne istediğini anlamak, hangi alanlara daha yatkın
olduğunu bilmek, görüşme gününü belirlemek için yine insan
yerine yapay zekâya sahip işveren botu ile görüşmeler gerçekleştirilir.

Yapay zekâlar işe alım süreçlerini
çözerek hem vakit kaybını önlüyor,
hem aday memnuniyetini yükseltiyor, hem harcamalardan tasarruf
ediyor hem de en önemli doğru
adayı bulmada daha isabetli karar
alabiliyor. Elbette bu süreçlerin
sonunda aday bir insanla muhatap
oluyor. Sadece İK sürecinde hem
adayın hem de İK personelinin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.

dergiteneffus.com
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Ve insanlar iki mesleğin erbabıdır.
Öğretmenler ve Öğrenciler…

AYRILAMAYIZ

Çalıştıkça maaş almayan, hiç eskimeyen, popülerliği hiç son
bulmayan; dünün, şimdinin ve geleceğin trendi öğrencilik
herkes için devredilemez, vazgeçilemez, vazgeçilmesi
teklif dahi edilemez.
Bir de dokunulamaz maddesi var ama
öğrenciye dokunulur. Her gelen bir laf
dokundurur. Olmadı biraz üzerine
yük kondurur…

ış herkes o günün
Kasım ayında öyle bir gün var ki öğrenciliği tatm
r Günü'nden söz
önemini muhakkak bilir. 24 Kasım Öğretmenle
eleştirir ve ‘siz de bu
ediyoruz. Öğrenciler öğretmenlerini hunharca
’ derler. Öğretmenler
yollardan geçmediniz mi? Anlayın be hocam
nda bu tatlı atışmaya
de ‘siz giderken biz dönüyorduk’ edasıyla aslı
kıvamını verirler.

Konuyu dağıtmayın.
Ne diyorduk?
Öğrenci ve öğretmenler…

AŞ AĞ ID AK İ SA TIR LA R ÇEK
ME KÖ Y’D E GÖ REV YA PA N
KIY ME TLİ Bİ R ÖĞ RET ME NİM
İZİ N NA İF KA LEM İND EN
ÖĞ REN Cİ LER İNE İTH AF ID
IR.

VE ZİL ÇALDI
OKUL YİNE BİZDEN ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ALDI.

Teşekkür ederim çocuklar,
çok incesiniz, beni çok
mutlu ettiniz :)

Sizi çok seviyoruz!!
--,-'-@

İLK GÜNLER BİRAZ CANIMIZ YANDI.
AMA DÜZEN HEP BÖYLE KALDI.

ÇALIŞ ÇALIŞ DİYEREK BU GAZLA NEREYE VARICAM,
AH HOCAM AH BEN HİÇ ADAM OLMUYCAM.
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Yol demişken…

Bazen öğrenmeye direnen,
Öğretmenden not dilenen
Öğrendikçe büyüyen
Öğrenci

HAYKIRSAM DUYAR MISIN SESİMİ BE HOCAM,
ANLATSAM ANLAR MISIN BU YIL DA KALICAM,

Haydi,
ların
şimdi insan
i
özelliklerin
inceleyelim
az.
istersen bir

Asırlardır birbiri ile bir dargın bir barışık
yaşayıp giderler. (asır tabi, Platon-Sokrates
ve Aristoteles üçgenini hiç anlatmıyorum.)
Ne birbirinden ayrı kalabilirler ne de
büsbütün bir arada…
Bazen birbiri ile küskün dururlar bazense
ayrılmaz ikili…
Peki, kimdir bu karmaşık ikili?

Biz engebeli yollarda yönümüzü bulmaya
çalışırken; geçtiği yolu unutan zalim
öğretmenin yolu mu dediğinizi duyar gibiyim
.
Yine yol demişken…

İle…

Öğrencilerin “yeni yıl" dramına ait şiirsel söylemlerden
sonra konuya geçmenin zamanı geldi sanıyorum
r.
Bilirsin insanlar ikiye ayrılır : Öğrenenler ve öğretenle
tsen de
Tabi bir de üçüncü grup zümre var ki onlara da öğre
su dökenler...
öğrenemeyenler, dünya yansa kibrit atanlar, sel çıksa
Onlar tabi özelliklerin dışın da…
dergiteneffus.com

Hiç öğretmen olmamış gibi direnen,
Öğrencinin iyi olmasını dileyen
Çok söyleyip, çok bilen
Öğretmen
Eğer illa bir taraf olmak gerekirse ben
öğrencilik yollarından geçmiş öğretmenin
tarafını seçiyorum.

Bir iki puan iste dik. Canını iste dik san dı.
Onun yolu mu dediğinizi de duyuyorum.
Ve yol demişken…
Hayata karşı onca ödevimiz var iken 0, dev
gibi
ödevleri yapama dığımız için milenyu m çağında
bizleri elektriklerin kesintisi bahanesine
sığın dıran öğretmenlerin yolu mu dediğinizi
duyar gibiyim.
dergiteneffus.com
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AVRUPA ŞAMİYONUNDAN
BAŞKAN POYRAZ’A ZİYARET
Defteri, kalemi, kitabı evde unutup; kendimizi
unutmadığımız için, o gül yüzünü görmek için
geldiğimiz öğretmenin yolu…
Ama o yol sevginin ve şefkatin yolu…
Bazen kendi evlatlarından daha çok öğrencisini
düşünenlerin yolu…
Onların başarıları ile gurur duyan, gözleri dolan;
tökezleyip düştükçe yara alan vefakâr
öğretmenlerin yolu…

Avrupa Yıldız Bayanlar Boks şampiyonu
Büşra Işıldar Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ı ziyaret etti
Avrupa Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde şampiyonluğunu ilan ederek Türk bayrağını dalgalandıran
Boksör Büşra Işıldar ve antrenörü Fikret Taşdemir,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı ziyaret
etti. Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa
Şampiyonluğu gururunu Çekmeköy’e yaşatan boksör
Büşra Işıldar’a hediye takdim eden Başkan Poyraz,
genç boksöre spor hayatında başarı
dileklerini iletti.

Aslında yol yolcusuz olmaz. Yol bir öğretmen ise,
yolcu da öğrencilerdir. Yolcusuz yol olmaz…
Eğer ayrılmaz ikiliye biraz bakarsak:
Öğrencisiz anlamı kalmayan öğretmen ve
öğrenme ortamının onsuz olamayacağı
öğretmen…
Büyümeyi bekleyen bir çiçek ve onu olgunlaştıran
su… Işığı bekleyen günebakanlar ve onlara ışık olan
güneş…
Doğru yöne gitmeye çalışan yoldakiler ve onlara
yoldaş olan pusula…
Sadece yazarken ayrı kalan ama herkesin onları
bir arada andığı öğretmen ve öğrenci…
İyi ki varsın öğretmenim!
Var olasın.
Sakın bana kızmayasın.
Sen hepimizin baş tacısın.
26
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İBB VETBÜS ÇEKMEKÖY’DE HAYVANLARI
SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları
için hayata geçirdiği proje aracı ‘Vetbüs’ Çekmeköy’e
gelerek, hayvanları sağlık taramasından geçirdi.
Vetbüs’te görevli veterinerler 2 saat gibi bir sürede
ilçede bulunan hayvanların sağlık kontrolünü
gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sokak
hayvanlarının sağlıkları için hayata geçirilen Vetbüs,
il genelini gezerek hayvanları sağlık taramasından
geçirmeye devam ediyor. Vetbüs’ün son durağı ise
Çekmeköy Doğa Parkı önü oldu. Vetbüs’te görevli
veteriner hekimler, hem sokak hayvanlarını hem de sahibi
olan hayvanları tek tek sağlık taramasından geçirdi.
Veterinerler sokak hayvanlarına kuduz aşısıyla birlikte iç
dış parazit tedavisi, ayakta tedavi gibi yöntemler uyguladı.
Vetbüs’te görevli veteriner hekimler 2 saat gibi bir sürede
çok sayıda sokak hayvanını sağlık taramasını yaptı.
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in ilk
Hababam tarihin
ncisi
mezun olan öğre
er"i
"217 Ahmet Sez
nımak
daha yakından ta
ister misiniz ?
Hadi gelin
başlayalım.

HABABAMIN
AHMET’İ
ÇEKMEKÖY
İLKOKULU’NUN
ÖĞRETMENİYDİ
Hababam Sınıfı’ndaki vazgeçilmez karakterlerden Mahmut
Hocanın Konya Lisesi’nden
talebesidir Ahmet. En son orta
üçüncü sınıftayken Mahmut
Hocayla yolları kesişmiştir ta ki
gelip Mahmut Hocanın kapısını
tekrar çalana kadar. Film icabı
babası vefat edince lise sonda
okulunu bırakmak zorunda kalmıştır. Mahmut hocanın vicdanı
Ahmet’in hademelik yapmasına
razı gelmez ve zor da olsa
paragöz müdürü ikna ederek
Ahmet’i kendi okuluna kabul
ettirir. Şansa bakın ki Ahmet de
artık hababamlıdır. Mahmut Hoca
Ahmet’i sınıf arkadaşlarıyla tanıştırırken özellikle ‘onu kendinize
benzetmeye çalışmayın’ diyerek
uyarır.
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Hababam Sınıfı yeni arkadaşları
Ahmet’i aralarına almak için ona
çeşitli eşek şakaları yapıp
sabrını ölçer ya da
onunla sık sık dalga
geçerler. Ahmet’in
ise tek bir hedefi
vardır. İmkânsızlıktan bitiremediği
okulunu bitirip bir köy
öğretmeni olmak ve kendi
gibi çocuklar yetiştirebilmek…
Filmde bakanlıktan gelen bir
emirle her okulun kendine bir

kardeş okul seçmesi kararlaştırılır
ve köy çocuklarına yardım kampanyası başlatılır. Hababam Sınıfı yine hababamlığını yaparak
öğrencilere uygun
olmayacak hediyeleri dalga geçerek
paketlemeye başlıyorlar. Ahmet kendisine
yapılan bütün tatsız şakalara
tolerans gösterse de köy çocuklarıyla dalga geçilmesine çok kızıyor
ve Hababam Sınıfına unutulmaz

Mahmut Hoca, sen deli misin yahu,
bu devirde kim kime para verir?

Ahmet'i kendinize
benzetmeye çalışmayın.
Zaten isteseniz de
başaramazsınız!

Müsade ederseniz
onun kararını ben vereyim.

Aslında ceza verilmesi
gereken Ahmet değil,
sizlersiniz!

Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim
ama ondan da anlamazsınız ki siz!

bir nutuk çekiyor. ‘Utanacağınızı
bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız
ki siz’ repliğiyle sınıf arkadaşlarına
tepkisini dile getiren Ahmet sene
sonunda da arkadaşları arasında
tek başarılı kaydedip mezun
olmaya hak kazanan öğrencidir.
Diplomasını alan 217 numaralı
Ahmet Sezer Hababam Sınıfı’nın
tarihindeki ilk mezunudur. Köyüne dönerek öğretmenlik yapmaya
karar veren Ahmet’in köy okulu
neresiydi dersiniz? Filmde Ahmet
öğretmenin imkânsızlıklar içindeki köy okulu Çekmeköy’de yer
alıyordu.
Şu anda Çekmeköy Merkez
Mahallesi köyiçi mevkiindeki
Sabiha Hamdi Türkay İlköğretim
Okulu'nun bulunduğu arazide
önceden Çekme Köyü İlkokulu
bulunuyordu, "Hababam Sınıfı
Uyanıyor" filminin bir kısmı 1976
yılında orada çekildi. Bir zamanların köy olarak gördüğü birilerine
göre dağ başı Çekmeköy şimdi ise
insanların yaşam merkezi olan
büyük bir ilçe oldu.
Ne diyelim, Ahmet öğretmenin
köy okulundan İstanbul’un yükselen değerine Çekmeköy adım
adım geleceğe yürüyor…
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ONLARA BIR KASIM AYINDA
VEDA ETTIK
Kültür dünyamızın önde gelen isimlerini Teneffüs ’ün sayfalarında yâd etmeye devam ediyoruz.
Kimisini edebiyattan kimisini tiyatro sahnesinden tanıyoruz. Hayatımıza dokunmayı başarmış
ve bizlerden Kasım ayında ayrılmış o kıymetli isimler kimler dersiniz?

BİR GARİP ORHAN VELİ
14 Kasım 1950’de genç yaşında aramızdan ayrılan
Orhan Veli Kanık edebiyat dünyamızın önde gelen
şairlerindendi. 13 Nisan 1914’te Beykoz’da dünyaya
gelen edebiyatçımız daha ilkokuldayken “Çocuk Dünyası” isimli dergide ilk hikâyesine yer bulur. Ortaokulda
Oktay Rıfat ile tanışır kısa süre sonra da Melih Cevdet
Anday ile yolları kesişir. Garip Akımı’nın kurucuları
arasında yer alan şairimiz 36 yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında da birçok eser sığdırdı. Bir gezi için gittiği Ankara’da
10 Kasım 1950’de belediye çukuruna düştü. İstanbul’a
döndükten sonra bir arkadaşında yemek yerken fenalaştı. Hastanede yanlış teşhis koyulan Orhan Veli aslında
beyin kanaması geçiriyordu. Şiirde kuralı reddeden
kendi şahsına münhasır yazarımızı maalesef yanlış
tedavi neticesinde kaybettik.

GÖNLÜNÜ TİYATROYA
KAPTIRAN ADAM:
NEJAT UYGUR
Daha ismini duyar duymaz yüzümüzde tebessüm oluşturan bir şahsiyetti Nejat Uygur… 10 Ağustos 1927’de
Kilis’te merhaba dedi dünyaya. Öğretmen bir anne ve
subay bir babanın evladı olduğundan Anadolu’yu karış
karış gezerek geçirdi çocukluğunu. Pilot olmayı hayal
etse de Güzel Sanatlar Akademisi’nin Heykel bölümünde okumaya başlamıştı. 1949’da kurduğu “Nejat Uygur
Tiyatrosu” profesyonel olarak oyunculuk yaşamını başlattı. Ömrümüze ömür katacak kahkahaların yayılmasının da başlangıcıydı bu. Behzat ve Süheyl kardeşleri
tanımayanınız yoktur. Onlar Nejat Uygur’un 5 oğlundan
ikisidir. Komedi oyunlarla adını tiyatro sahnesine altın
harflerle yazdıran usta oyuncunun televizyon programları da her dönemde tekrar tekrar kendini izlettirecek
bir başarıya sahip. Sanat yaşamı boyunca 50’den fazla
ödülü olan Nejat Uygur’u 18 Kasım 2013’te kaybettik.
Ruhun şad olsun usta!

YEŞİLÇAMLI BABANIN
KABİLİYETLİ ÇOCUĞU
OYUNCU:
ERDAL TOSUN

‘ESERSİZ ŞAİR’
YAHYA KEMAL BEYATLI
Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğdu. Asıl adı Ahmed Agah'tır.
Lise yıllarında Servet-i Fünun akımının etkisinde kalarak aruz vezniyle dörtlükler yazmaya başlayan şair kuvvetli üslubu ve usta söz sanatçılığıyla akıllara kazınmayı
başarmıştır. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen şair aynı
zamanda hiç kitap da çıkarmamıştır. Muhalifleri onu en
çok şiirler yazmasına rağmen eser basmaması hususunda eleştirmiştir. Yahya Kemal Milli Mütareke dönemine kadar şiirlerini herhangi bir yerde yayınlamamıştır
da… Ulusun bağımsızlığından yana olan Beyatlı, şiirlerini ilk defa, 1918 yılında, “Yeni Mecmua” adlı dergide,
“Bulunmuş Sayfalar” başlığı altında yayımlamaya başladı. 1961- Kendi Gök Kubbemiz, 1962- Eski Şiirin Rüzgârıyla, 1963- Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe
Söyleyiş, 1976- Bitmemiş Şiirler isimli şiirlere imza atan
usta kalem 1957’de bağırsak hastalığına yakalanmış ve
tedavi için bir süre Paris’te kalmıştı. Türkiye’nin Pakistan büyükelçiliğini de yapan şairimiz 1 Kasım 1958’de
aramızdan ayrıldı.
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30 Kasım 2016’da Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası
sonucu ansızın aramızdan ayrılan usta oyuncu Erdal
Tosun beklenmedik vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 1985 yılında
Karanfilli Naciye adlı film ile başlayan Erdal Tosun 9
Nisan 1963’te dünyaya geldi. Doğma büyüme Sarıyerli
oyuncunun babası Yeşilçam’ın unutulmaz aktörlerinden Necdet Tosun’dur. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı’ndan mezun olduktan sonra özel tiyatro kuran oyuncunun kardeşi Gürdal Tosun da oyuncudur.
GORA, Vizontele, Kutsal Damacana, Gönül Yarası ve
daha birçok filmde yer alan usta oyuncu en son 2016
yılında Küçük Esnaf isimli dizide rol almıştı. Her birini saygıyla yâd ediyor, Allah rahmet eylesin diyoruz.
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SESİYLE GÖNÜLLERE
DOKUNAN ŞAİR
GENÇLER BİRİNE HAYRANLIK
DUYMAK İÇİN ONUN
YOUTUBER OLMASI
GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR!

34

dergiteneffus.com

SERDAR TUNCER
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SERDAR TUNCER : DOSTLUK

Sesiyle, duruşuyla ve şiirleriyle hem radyodan hem de ekranlardan tanıdığımız
bir isim Serdar Tuncer. Teneffüs okurları için gerçekleştirdiğimiz samimi ve
şairane sohbete hazırsanız başlayalım.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1978 Ankara doğumluyum. 2 kız 1 oğlum var. 25 senedir radyoyla başlayan macera devam ediyor. Televizyon, sahne programları derken şimdi daha çok kitap yazmaya yoğunlaştım.
Çok küçük yaşta radyo programcılığına başlamışsınız. Ses
yeteneğinizi ne zaman keşfettiniz?
Aslında 5-6 yaşlarında maç anlatıyordum. O zaman maçları
TRT yayınlıyordu. Televizyonun sesini kısar ben anlatırdım.
Bir merak vardı. Nerden doğdu nasıl doğdu şimdi hatırlamıyorum. Bir gün bir kandil akşamıydı bir radyoyu aradım.
13-14 yaşlarındaydım. Bir şiir okudum. 6 ay sonra tekrar
bir vesileyle o radyoya gittiğimde “ya biz de seni arıyorduk”
dediler. Neden aradıklarını sorduğumda şiiri beğendiklerini
söylediler ve birlikte iş yapmak istediler. Ben de o yüzden
çalmıştım kapılarını zaten. Bayrak radyo fark etti beni. Benim
de merakım vardı kaderde ikisini bir araya getirince sesiyle
meşhur olan bir adam çıktı.

Son zamanlarda da şiir okumaktan yazmaya doğru eğrilen bir
süreç. Mikrofonu yorduk biraz da kalemi yoruyoruz.
Sizin altını çizdiğiniz bir mesele var: hakiki dert ve hakiki
derman. Nedir bunlar?
O dertten çok bahsedince insanlar zannediyor ki ben hakikaten o derdi bulmuş birisiyim. Ben de o derdi arıyorum. Artık
40 yaşını aşmış bir insan olarak görebiliyorum; dert ettiğimiz şey kadar kıymetliyiz. Yani güzellikle iyilikle doğrulukla
meşgul olan bir insansan Allah seni seviyordur. Ama yanlış ve
çirkin şeylerin ardından koşuyorsan o zaman Allah ile aranı
düzeltmeye bak. Biz dünyaya Allah’a kul olmaya geldik. Kulluk Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bizim bu derde düşmemiz
lazım. Bunu nasıl yapacağız? Sanki tek çaresi bu derde düşenlerle beraber olmaktır. İnsan sürekli buluştuğu konuştuğu
insanların ortalamasıdır. Kiminle düşüp kalkıyorsanız hayatı
onlar gibi görmeye başlıyorsunuz. Onların dert ettiğini dert
etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası dert meselesiyle başım dertte:)

Şiire merakınız nereden geliyor?

Gençler sıkı takipçiniz doğrusu. Nasıl bir iletişiminiz var
onlarla?

Şiir Necip Fazıl ile beraber hayatıma girdi. Ortaokul yıllarımda ‘Sakarya Türküsü’nü ezberledim. Üstadın konferanslarını
dinledim, kitaplarını okudum. Yani çocuklukta maç anlatmak
olarak başlayan heves Necip Fazıl’ı ve şiiri tanıyınca edebiyata
doğru yöneldi. İkisinde de malzeme aynı ikisinde de ses var.

Gençler çok iyi. Geçen sene programlara başlarken çok soruyordum bunu, diyorum ki; buradan bakınca çok güzel gözüküyorsunuz. Allah iyiliğinizi arttırsın. Hemen “âmin” diyorlar.
Diyorum ki dertli gözüküyorsunuz Allah derdinizi arttırsın.
Gözüme ilk başta şaşkınlıkla bakıyorlardı. Sonra derdin
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2018-2019 EĞİTİM PROJELERİ
AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çekmeköy Belediyesi 2018-2019
Eğitim Öğretim Yılı Eğitim projeleri açılış
törenini Adnan Menderes Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirdi.

aslında ne olduğunu anlatıyorum ve programın sonunda
tekrar ediyorum. Allah derdinizi arttırsın dediğimde bu defa
gümbür gümbür “âmin” geliyor.
Gençler bizim zamanımızdaki gibi değil. Daha zeki hayatla daha bütünleşmiş. Daha dünyadan haberdarlar. Aslında
aynı dili konuşabilmek biraz zor. Gittikçe makasın açıldığını
hissediyoruz. Geçenlerde parkta bir hanım kızcağız benimle
fotoğraf çektirdi. 7-8 yaşındaki çocuk bana “amca siz Youtuber mısınız?” dedi. 10 sene önce böyle bir gündemimiz yoktu.
Kimse bilmiyordu. Bugünkü genç, birisine hayran olabilmesi
için onun Youtuber olması gerektiğini düşünüyor.
Şiir okumak mı? Şiir yazmak mı?
Kesinlikle yazmak daha ağır basıyor. Okumaktan kasıt şu;
Sahnede şiir okumak mı? Yoksa köşene çekilip kitap okumak
mı? Okuyup yazmak çok daha kıymetli çok daha güzel. Şiir
şuurla aynı kökten gelir derler. Şiir şuur verir insana ama
sahnede güzel sesli abilerin okuduğu şiir değil bu. Evde bir
köşeye çekilip kimsesiz olduğun ortamda kendimize okuduğumuz şiir. Şuur doğacaksa oradan doğacak. Bu da okumaya
ve yazmaya mani değildir. Ben bunu tercih ediyorum.
Serdar Tuncer bir eş ve bir baba olarak nasıl bir yerde
duruyor?
Ben rutini bozmayı seven bir insanım. Bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Rutinler hayatı hayata bakışımızı algılayış biçimimizi değer yargılarımızı sabitliyor. Eve gidip geldiğiniz yolu bile arada bir değiştirmek güzeldir. Kullandığımız
telefonu farklılaştırmak güzeldir. Okuduğumuz kitabı giydiğiniz rengi sürekli gidip geldiğiniz mekânı değiştirmek güzeldir.
Rutini bozmak iyi. Ne kadar başarabiliyorum bilmiyorum
ama bunun iyi bir şey olduğunu biliyorum. Babalık meselesine ya da kocalık meselesine gelince 3 çocuğum var benim. En
büyüğü 19 yaşında en ufağı 4 yaşında. İnsan çocukla birlikte
baba olmayı öğreniyor. Büyük kızım Aybüke ile birlikte çırak
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Çekmeköy Belediyesi 2018-2019 eğitim projelerini Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği bir törenle tanıttı. Törene Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı ve Eğitim Projeleri
Koordinatörü Şahmettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, Açık Fikir Platformu hocası
Orhan Gazi Gökçe, projelere katılım sağlayan
öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı.

babaydım. Habibe bana kalfalığı öğretti. Muhammed ile beraber usta babayım. Evlilikte aynı şekilde. 10-15 senden sonra
bakacaksın ki aynı şeye gülebiliyorsun aynı şeyden mahzun
olabiliyorsunuz. Bakışlarınızla konuşabiliyorsunuz ve birbirinize benzeşmişsiniz. Ruh ikizimi bulursam evleneceğim değil
yani. Evlendiğin kişinin ruh ikizin olacağı güne kadar sabır
etmek.
Biz istesek de sekülerliğin ve modernizmin bize dayattığı kimseler olamayız. Çünkü 7-8 kuşaktır getirdiğimiz bir şeyler var.
Modernite bana “daha çok biriktir diyor” ama dedem bana
şunu öğretti; “oğlum malından verirsen bereketlenir”. Ağırlık
merkezini buraya taşırsak güzel insanlar olacağız.
Koyu bir Galatasaray taraftarısınız. Aileden mi geliyor?
Bir erkek çocuğu 6-7 yaşlarında bir takıma gönül verir eğer
yukarıdan bir baskı yoksa. Benim 6-7 yaşlarım Galatasaray’ın
güzel zamanlarıydı. Katmerlenerek artmış bir sevda. Mesela
neyi terk etmek istersiniz diye sorsanız bana; Galatasaray’ın
fanatik taraftarı olmaktan kurtulmak isterim. Ama insaflı bir
taraftarım. Kötü oynadığı maçlarda rakip tarafı tutmaya başlarım Galatasaray’a kızarım. Galatasaray’ı seviyorum bu sene
iyi gidiyoruz. Kötünün iyisi yine biziz.

Çekmeköy Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında Test Çözüm
Merkezi (TEÇÖM), Yenilik Akademisi, Açık Fikir Platformu, Okul Günlüğü Projesi, Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Bir Ezgi Bir Söz, Kültür
Sanat Haftası, Yazarlık Atölyesi, Yazar Okur Buluşmaları, Eğitim
Konferansları gibi yerel ve ulusal bazda birçok projesiyle eğitime desteğini sürdürecek. Belediyeye ait kültür merkezleri ve bilgi evlerinde
yaklaşık 2000 kayıtlı öğrenci ile eğitim çalışmalarını yürüten Çekmeköy Belediyesi ekipleri, alanında uzman eğitmenler ile gençlerin
geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmalarına 2018-2019 eğitim
öğretim yılında da yardımcı olacak.

Eğitim projeleri açılış töreninde aileler ve öğrencilere seslenen
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Çekmeköy’de eğitim
bizim olmazsa olmazımız. Farklı alanlarda hizmetler aksayabilir. Ama
bizim için eğitim asla aksayamaz. Eğitim yatırımlarımız bundan önce
olduğu gibi bundan sonrada tüm hızıyla devam edecek. Bakın bizim
amacımız ilçemizi eğitim vadisi haline getirmekti. Bunu da çok şükür
başardık. Biz bu hizmetleri, projeleri mutluluk duyarak yapıyoruz.
Gençlerimiz bu ülkenin geleceği. Onları geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak memleketimizin yarınları da o kadar güzel olur. Bize eğitim
projelerinde destek veren ilçe milli eğitim müdürümüze, memleketimizin yarınları için büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum“ dedi.

Son olarak okurlarımıza tavsiyeniz nedir?
Gençlere tavsiye vermek haddim değil. Tavsiye vermek kendi
meselelerini halledebilmiş insanların hakkıdır diye düşünüyorum ama illa bir tavsiye söyleyeceksek; güzel insanlarla
beraber olsunlar. Doğru insanlarla birlikte olan eğri olamaz.
Eğri kalamaz. İyilerle birlikte olan kötü olamaz.
İnsanlar üç türlüdür derler; akıllı, yarım akıllı ve deli. Deli ne
dünyaya ne ahirete çalışmayanmış. Yarım akıllı ya dünyaya
çalışırmış ya da ahirete çalışırmış. Ama akıllı hem dünyaya
hem ahirete çalışanmış. Zannediyorum ki dünyada yaptığı
işleri de kendisi için ahiret akçesi yapabilene akıllı diyorlar. Bu
da niyetle olacak bir şey.
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Güreş müsabakası iki kişinin belirli kurallar dâhilinde birbirinin sırtını yere
değdirmeye çalışarak yaptıkları spordur. Türkler dünya üzerinde güreşi ilk
yapan uluslardandır. Hal böyle olunca güreşçilerimiz de ata sporumuzla ilgili
bütün müsabakalarda ülkemizi gururlandırarak önemli başarılara imza atıyorlar.
Bu ay sizler için genç Güreşçimiz Rıza Kayaalp’i seçtik.
Avrupa’nın Kralı Ülkemizin Gururu Rıza Kayaalp
10 Ekim 1989 doğumlu Rıza Kayaalp Yozgat’ta dünyaya geldi. 2000 yılından itibaren güreşle ilgili
faaliyetler bulunan milli sporcumuz ilk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005
yılında Arnavutluk’ta aldı. 2006’da liseden mezun olarak Aksaray Üniversitesi’nde Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulunu kazandı ve buradan mezun oldu.

RIZA K AYA ALP

Gururumuz Rıza Kayaalp'in Başarıları
•
•
•
•
•

•
•
38

Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler
Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda
gümüş madalya
2008 Yaz Olimpiyatları'nda 2. tur hakkı
Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz
Şampiyonluğu
Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa
Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birincilik
Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya
Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120kg. da Dünya Gençler
Şampiyonluğu
Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya
28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş

Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya
• İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya
Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 120
kiloda altın madalya
• Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda
grekoromen stil 120 kiloda altın madalya
• İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalya
• Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya
• Letonya'nın başkenti Riga'da süren
şampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaşmasında, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalya
dergiteneffus.com

10 EKİM 1989'DA
U
YOZGAT'TA DOĞD
ERİ GÜREŞ
2000 YILINDAN B
SPORU YAPIYOR
İLK MADALYASINI
ZANDI!
2005 YILINDA K A
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•
•

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz
Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş
madalya
2018’de Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda
grekoromen stil 130 kiloda altın madalya

Ülkemizin bayrağını katıldığı uluslararası organizasyonlarda başarıyla dalgalandırarak Milli Marşımızı okutan genç sporcumuz
Rıza Kayaalp’i bütün kalbimizle destekliyoruz. Daha nice başarılara…

KADIN GÜREŞÇİLERİMİZ
BAŞARIDAN BAŞARIYA
KOŞUYOR!

CEP HERKÜLÜ
NAİM SÜLEYMANOĞLU’NU
UNUTMADIK!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar 76 Kiloda
"Yasemin ADAR" Gümüş Madalya Kazandı.

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ
N. H. Kleinbaum
Geleneklere olan bağlılığı ve katı disiplin kurallarıyla ünlü Welton Akademisi’nin
öğrencilerinin okul ve yatakhane arasında geçen tekdüze hayatları yeni İngilizce
öğretmenleri John Keating’in okullarına gelmesiyle bir anda değişir. İyi birer
üniversiteye girmeleri için onları çok yoğun bir tempoda çalışmaya zorlayan
öğretmenleri ve ebeveynlerinin aksine, bu ele avuca sığmaz adamın onlardan tek
bir isteği vardır: Anı yaşamaları ve hayatlarını olağanüstü kılmaları.

ŞEKER PORTAKALI
Jose Mauro De Vasconcelos

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar 72 kiloda
"Buse TOSUN" Bronz madalya kazandı.

Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı
keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya
gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini
kuran Vasconcelos'un çocukluğundan derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın
beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze'nin başından
geçenleri anlatır. Vasconcelos, tam on iki günde yazdığı bu romanı "yirmi yıldan fazla
bir zaman yüreğinde taşıdığını" söyler.

1967 doğumlu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu 18
Kasım 2017’de aramızdan ayrıldı. Halter tarihinin en genç
şampiyonu unvanına sahip başarılı sporcumuzu vefatının
seneyi devriyesinde hayırla yâd ediyoruz.

BAŞARILARI
•
•
•
•
40
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3 olimpiyat altın madalyası (1988, 1992, 1996)
7 dünya şampiyonluğu
6 Avrupa şampiyonluğu
46 kez dünya rekoru kırdı.

BOSTAN VE GÜLİSTAN
Şeyh Sadi Şirazi
Bostan ve Gülistan, Doğu edebiyatının ve medeniyetinin temel klasiklerinden biridir. İyi bir insan olabilmenin temel niteliklerini asırlardır insanlara
hatırlatan bu eser, her dönemde başucu kitabı olmuştur. Bu kitapta öğrenciler, Doğu'nun bilgeliğinin temelini oluşturan doğruluk, iyilik, cömertlik,
merhamet gibi değerleri bulacaklardır.

dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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Son zamanlarda ‘acaba bugün kaç
adım attım?’ diyerek telefonunu
kontrol etmeyen var mı? Umarız
yoktur çünkü hem kaliteli ve
sağlıklı bir yaşam için hem de
formunuzu korumak için
maliyeti az faydası fazla
bir aktivite tempolu
yürümek.

Bilimsel Açıdan
10 Bin Adım

Adım Adım Gelen Sağlık

Günde 10 bin adım fikrinin kökenleri

5.000 adımdan az
Hareketsiz yaşam tarzı
5.000 – 7.500 adım
Düşük aktif yaşam
(spor veya egzersiz dışındaki günlük aktiviteler)
7.500 – 10.000 adım
Aktif yaşam (kendi isteğiyle yapılan aktiviteler)
12.500 adımdan fazla
Çok aktif yaşam

aslında Japonya’ya dayanıyor. 1960’lı
yıllarda ‘Manpokei’ isimli bir adımsayar
üreticisi vardı. Bu kelime diğer dillere ’10
bin adım metre’ olarak çevrilince olanlar
oldu ve günümüz dünyasında da kendine popüler bir yer buldu. Dolayısıyla bu
sayının sağlıklı yaşam için altın sayı olarak
değil de Japon kültüründe yüksek bir sayı
olduğu için tercih edildiği düşünülüyor.
Ama üzülmeyin çünkü yapılan araştırmalara göre tempolu 10 bin adımla

Arizona Üniversitesi tarafından yapılan bir
araştırmaya göre sağlıklı yetişkinlerin
yürüyüş / tempolu yürüyüş hedefleri şöyle:

Yalnız burada önemli bir nüans var:
Adımlarınızı sallana sallana atarsanız önemli
bir aktivite yapmış olmuyorsunuz. En az 10
dakikasını tempolu yaptığınız yürüyüşler kalp
atışlarınızı hızlandırdığından hem sağlığınıza
faydalı bir aktivite gerçekleştirmiş oluyorsunuz
hem de kalori yakarak form tutuyorsunuz.

kaliteli bir hayat sürmek mümkün.
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BEYAZ PERDE

BIZIM AILE

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları

Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile"yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine
taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeğin ve
sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz.

İlk filmde Grindelwald'ın büyücüler aleminin karanlık tarafında yükselişe geçmesinin
akabinde, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın
rotası bu kez Paris'i gösteriyor.
Yönetmen: David Yates
Oyuncular: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Jude Law, Zoe Kravitz,
Carmen Ejogo, Alison Sudol, Callum Turner, Dan Fogler.
VİZYON TARİHİ : 16 Kasım 2018
Tür: Macera, Fantastik, 3 Boyutlu, IMAX

İYİ OYUN
Liseyi yeni bitirmiş, sıradan
bir çocuk olan Cenk, yarı
zamanlı çalıştığı internet
kafede, parayla başkalarının
yerine oyun oynayarak, ailesini tek başına geçindirmeye çalışan annesine destek
olmaktadır. Yeni kurulan bir
takımın menajeri tarafından
keşfedilip, kendini profesyonel oyun dünyasının içinde
LoL takımında bulan Cenk,
takım arkadaşları Batu,
Naz, JJ, Aslan ve sonradan
dâhil olacak gizemli koçları
Özer'le beraber çıktığı zorlu yolculukta, sezon turnuvasını kazanmak
için sadece oyunu iyi oynamak yeterli olacak mıdır?
Yönetmen: Umut Aral Senaryo: Emre Sirel
Oyuncular: Kerem Bürsin, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu,
Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız

HER ŞEY
SENİNLE GÜZEL
Deniz başarılı bir kariyere
sahip olan genç bir kadındır.
Eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırsa da genç adam Deniz için her zaman hayatının
aşkı olarak kalır. Deniz, bir
türlü unutmayı başaramadığı Emre’yi gerçekten kaybedeceğini anlayınca soluğu
İzmir’de alır. Fakat Deniz’i
büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça
güçlü bir rakibi olduğunu
öğrenen Deniz, Bulut’tan yardım istemek zorunda kalır.

Yazan: SADIK ŞENDİL
Yönetmen: AZİZ SARVAN
Oyunculaştıran - Şarkı Sözleri:
SİNEM BAYRAKTAR
Müzik: MERTOL ŞALT
Süre: 135 dk. / İki Perde

Oyuncular: CİHAT FARUK SEVİNDİK, ERCAN DEMİRHAN,
ESRA ÜLGER, FUNDA POSTACI KIPÇAK, GÜLSÜN ODABAŞ,
HAMİT ERENTÜRK, MEHMET SONER DİNÇ, MÜGE ÇİÇEK
TÜRKOĞLU, NEVZAT ÇANKARA, ONUR DEMİRCAN, PINAR
DEMİRAL, SERKAN BACAK, TANKUT YILDIZ, TARIK KÖKSAL,
TEVFİK ŞAHİN, YALÇIN AVŞAR, YİĞİT ALİ USLU, ZEKİ YILDIRIM,
ZÜLEYHA KARYAĞDI

Yönetmen: Cem Karcı
Oyuncular: Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum
VİZYON TARİHİ : 16 Kasım 2018
Tür: Romantik-Komedi

VİZYON TARİHİ : 2 Kasım 2018
Tür: Gençlik, Spor
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Nasıl Giderim?

İNŞA ETTİREN
Mısır’ın son Hıdivi Abbas Hilmi Paşa
YAPIM YILI
1907

1903 yılında Çubuklu’da bulunan iki ahşap yalıyı ardından da bu iki yapının etrafını çevreleyen ağaçlık
yamaçları ve 270 dönümlük bahçeyi satın aldı. Ahşap
yalıları yıktırarak dönemin modasına uygun olarak Art
Nouveau tarzında görkemli bir kasır ve üzerine İstanbul
boğazını gören kule inşa ettirdi. Bu kuleye çıkıp Boğaziçi’ni temaşa etmek için zeminden yukarı uzanan kadife
koltuklu ahşap asansör İstanbul’da ev içinde kullanılan ilk
asansör olma özelliğini taşıyor. İlk yapıldığında asansör
sisteminin buhar gücüyle çalıştığı bilgisini de vermiş
olalım. Bir söylentiye göre dönemin Sultanı II. Abdülhamid
Han, kuleden Yıldız Sarayı’nın gözetlenebileceğini
düşünüp kulenin uzunluğunu kısalttırmıştır.

zyılın sonlarına
Görkemli köşkün hikâyesi 19. yü
iliz hâkimiyetini
dayanıyor aslında. Mısır’daki İng
ım almaya gelen
kırabilmek için Osmanlı’dan yard
iğine İstanbul’da
Hıdiv Abbas Hilmi Paşa bir sürel
r satın alır.
ikamet edeceği için uygun bir ye

48

Mısır’ın işgalinden sonra hıdivlik unvanını kaybederek
İsviçre’ye sürgüne gönderilen Abbas Hilmi Paşa, huzur
dolu bahçesi ve o dönem için bir hayli lüks sayılabilecek
dekorasyonuyla bu köşkün sefasını sürememiştir. Paşanın
ailesi ise 1937 yılına kadar Hıdiv Kasrı’nda yaşadı fakat
sonrasında İstanbul Belediyesi bu yapıyı satın aldı. Uzun
süre bakımsız kalan ve kullanılmayan kasır 1984 yılında
bir iş adamı tarafından restore edildi ve burası kısa bir

dergiteneffus.com

MİMARİ YAPISI
Art Nouveau

Bahçesindeki doğal güzellikleri ve
yeşilliği sayesinde profesyonel
fotoğrafçıların da uğrak mekânı olan
Hıdiv Kasrı’na ulaşmak çok kolay.
Üsküdar-Beykoz sahil yolu
üzerinden varılabilen köşk için
Beykoz yönüne giden bütün
otobüsleri tercih edebilirsiniz.
Kanlıca durağında indikten sonra
5 dakika yürüyerek bu asırlık kasra
ulaşmak mümkün.

MİMARI
İtalyan Delfo Seminati
BULUNDUĞU YER
Çubuklu / BEYKOZ

süreliğine otel olarak hizmet verdi. 1994-1996 yılları Kasrın kulesi için fazla söze ne hacet? Müthiş bir boğaz
arasında yeniden restore edilen yapının işletmeciliğini havası soluyarak bir gelin misali süzülen İstanbul’u kasrın
kulesinden izleyebilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi.
İçeriye girişte tarihi mermer sütunlu bir havuz ve başınızı
yukarı kaldırdığınızda vitrayla kaplı bir tavan karşılar sizi.
Girişin sağındaki merdivenler ziyaretçileri mermer salona
götürürken buradan açılan bir başka kapıyla kristal salona
geçmek mümkündür. Ortadaki havuzdan tam karşıya
yöneldiğinizde ise iki şömineli ahşap salona varırsınız.
Tavana kadar ahşap işçiliğinin göze çarptığı bu salon vakur bir duruşa sahiptir. Üst katlarda ise tavanları lambri
kaplı yatak odaları vardır. Bu yatak odalarından birinin
gardırobu aynı zamanda dış hole açılan gizli bir geçittir.

Bugün tarihi iç mekânı ve İstanbul’un en büyük gül
bahçeleriyle ziyaretçilerini kucaklayan Hıdiv Kasrı’na
gidip sabah sporunuzu yapabilir, kahvaltı edip sonbaharın tadını İstanbul’a bir güzel tepeden bakarak
çıkarabilirsiniz.
’nun Mısır valilerine
HIDİV NE DEMEK ? Hıdiv, Osmanlı İmparatorluğu
Hıdiv-i Mısır unvanını
verdiği sandır. Arapça ‘baş vezir’ anlamına gelir.
Paşa, onun oğlu Tevfik
1914 yılına kadar üç kişi kullandı: Bunlar; İsmail
Paşa, torunu Abbas Hilmi Paşa'dır.
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Her yeni gün teknolojik gelişmelerin hızına yetişemediğimiz günümüz dünyasında
son bilimsel gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız
bu sayfadaki bilgiler tam sizlik!

Johannes Kepler Uzay Aracı
Uyku Modunda
Şimdiye kadar 2,650’den fazla gezegen keşfetmiş olan,
NASA’nın uzay teleskobu Kepler, kurum yetkilileri
tarafından yapılan açıklamaya göre uyku modundan bir kez
daha çıktı. Kepler uzay teleskobu, bir süredir ciddi yakıt
sıkıntıları çekmekteydi. Ekip üyeleri de bunun üzerine,
Kepler’in Dünya yörüngesine oturup kalan son verilerini de
ekibe ulaştırması amacıyla aracı geçtiğimiz aylarda birkaç
kez uyku moduna almışlardı.

NASA yetkilileri, 12 Ekim’de yaptıkları açıklamada
“Campaing 19’dan verileri indirme çalışması yaparken uzay
aracının durumunu da hala izliyoruz” dediler. Kepler’e
yeniden yakıt sağlanması gibi bir seçenek şu anda Ulusal
Havacılık ve Uzay Dairesi’nin seçenekleri arasında yer
almıyor. Şimdiye kadar yapılan gezegen keşiflerinin yaklaşık
olarak yüzde yetmişinde imzası bulunan gözlemci uzay aracı
Kepler, şu anda Güneş’in yörüngesinde yer almakta ve
Dünya’dan milyonlarca kilometre uzakta bulunmakta.
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Çekmeköy Belediyesi’nin bu yıl
komşuluk temasıyla düzenlediği
3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film
Yarışması’nda dereceye giren filmler
ödüllerini aldı. Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde
komşuluğu en iyi anlatan 10 film
toplamda 65 bin TL para ödülünü
paylaştı.
Komşuluk temalı 3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmler belli oldu. Cemal Reşit Rey
Konser Salonu’nda yapılan gecede, dereceye giren filmlerin
ekipleri ödüllerini aldı. Yarışmada birincilik ödülünü
Rusya’dan Yurdumuzun Hüznü filmi ile Kirsten Gainet
alırken, ikincilik ödülü Qahwa filmi ile Ayşe Nur Topal’ın,
üçüncülük ödülü de NO: 13 filmi ile Ali Rıza Erdemir’in
oldu. Yarışmada En İyi Komşu Özel Ödülü, Adam ve Çocuk
filmi ile Tuğba Kozan’ın, Jüri Özel Ödülü Üns Filmi ile Ömer
Dişbudak’ın oldu. Yarışma sonunda dereceye giren filmlere
toplam 65 Bin TL para ödülü verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği
yaptığı geceye; İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve
Ahmet Hamdi Çamlı, Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, jüri üyeleri;
Birol Güven, Erol Erdoğan, Betül Soysal Bozdoğan, Turgay
Tanülkü, Mehriban Zeki, Ahmed İmamoviç, sanat ve medya
dünyasından ünlü isimler katıldı.

1.'lik Ödülü Yurdumuzun Hüznü filmi ile Kirsten Gainet kazandı.
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arrow-circle-right ŞİFREYİ bulmacadergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
ADRESİNE GÖNDEREN 5 KİŞİYE BEYNİN GİZLİ HAYATI Kitabı HEDİYE!

Ödüllü Bulmaca

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

52

dergiteneffus.com

dergiteneffus.com

53

BULMACA arrow-circle-left
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NEJATİŞLER

ASUMANKRAUSE

MERYEMUZERLİ

SAFİYESOYMAN

NÜKHETDURU

MEHMETGÜNSÜR

NİLGÜNBELGÜN

SERTABERENER

dergiteneffus.com

G e l e c e k

N e s i l l e r i n

F e d a k â r

24 KASIM

M i m a r l a r ı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜZ
Kutlu Olsun!

