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Tarihten günümüze
Türk Kadınları

KADİM ŞEHİRLER
Hatay rehberimiz ile
karşınızdayız

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Başarılı sanatçı Hakan Altun ile
epey kaynattık

arrow-circle-right BAŞKANDAN
Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Ülkemizde baharın ilk günleri Mart ayında kapımızı çalıyor. Doğada her şeyin
yeniden canlandığı ve renklerin arttığı bu bahar her birinizde keyifli anılar
bıraksın.
Teneffüs’ün Mart sayısında, sizler için, keyifli anlarınıza lezzet katacak konular
seçtik. Güzel Kelimeler Mekânı sayfamızın bu ayki misafiri tam da baharı anlatan
Nevruz, İz Bırakanlar köşemizde ise tarihimize altın harflerle işlenmiş Çanakkale
kahramanımız Seyit Onbaşı’yı andık. Medeniyetler mozaiği Hatay’a kültür
penceresinden baktık, tarihimizde öne çıkan ve günümüzde değerlerini koruyan
kıymetli kadınlarımızı sizler için kaleme aldık. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin
bayrağını spor dalında gururla dalgalandıran Selen Gündüz kardeşimizin
hikâyesini sayfalarımıza taşıdık.
Çekmeköy’ün Geleceği Gençler,
Durmadan yolumuza devam ederken önceliğimiz her zaman sizlersiniz. İlçemizde genç bir nüfusa sahip olmak bizleri her daim
dinamik ve enerjik tutuyor. Birlikte nice başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok! Sizlere güveniyor, sizden aldığımız
güven ve destekle hizmetlerimize devam ediyoruz.
Nisan ayında sizlerle yeniden görev aşkıyla buluşmak duasıyla hepinizi gözlerinizden muhabbetle öpüyorum.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

"NEVRUZ"
ne demekmiş, buyrun birlikte
öğrenelim:)

Mart ayında içinizi ısıtacak
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.
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Tarihte mart ayında neler
yaşanmış neler. Merak ediyorsanız
sayfamıza bekliyoruz.
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Kâşifin not defterinde bu ay
neler var neler. Haydi hep birlikte
sayfa 14'e:)
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Çanakkale destanın
en öne çıkan kahramanlarından
Seyit Onbaşı

Televizyonun dönüşümü
hakkında geçmişten günümüze
kısa bir yolculuk
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FİLM REPLİKLERİ

Bu ay konuğumuz Hakan Altun
ile keyifli bir röportaj sizleri
bekliyor.

Anadolu Rock Müziğinin
Efsane İsmi CEM KARACA

Birbirinden komik film ve
dizi replikleri sizleri bekliyor

28

30

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

DOSYA

Sen de İstanbul'u karşına al, fotoğrafını
çek bizimle paylaş :)

Tarihten günümüze gönüllerde
taht kuran kadınlarımız
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LEZZET DURAĞI

EĞLENCE
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Mini kat kat tatlısı ile
konuklarınıza güzel lezzetler
ikram edin.
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5 soruda hangi hayvanın
karakteristik yapısına sahipsiniz
öğrenin :)
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SPOR

15 madde ile
Dolmabahçe sarayı

Tekvandodaki gururumuz
Selen Gündüz
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Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

OKUR SAYFASI

DANIŞMA KURULU

Sizden gelen fotoğraflar eşliğinde
eğlenceli köşemiz

Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı
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SİNEMA Bİ'MOLA
Bu ay vizyona çıkacak
dikkat çekici filmleri
sizler için derledik.

POLLYANNA
Kaçırılmaması gereken
harika bir oyun.
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Ahmet Aktaş
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Edebiyat tarihimizin
usta isimleri

Genel Yayın Koordinatörü
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KARİKATÜR

ÖDÜLLÜ BULMACA

Mert Dolapçıoğlu ile kahkaha dolu
yolculuğumuz devam ediyor.

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

54

Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı

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

BULMACALAR

Oğuzhan Aydemir

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

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

Nevruz
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü
sayılan ve Mart’ın yirmi birine rastlayan gün
anlamına gelen kelime aslen Farsça kökenlidir.
“Nev” yeni manasını taşırken “ruz” gün
anlamına sahiptir. Her yıl Balkanlar’dan Orta
Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada Nevruz
kutlamaları yapılır. Toprağın altında uyanmayı
bekleyen tomurcuğun geliş müjdesidir bu
vakit...
Toprak misali gönüllerimize de
gel ey Nevruz...
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OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ
Douglas Adams
Galaksinin haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşesinde, gözlerden uzak
bir güneşin yörüngesinde, tamamıyla önemsiz küçük bir gezegen döner.
Gezegenin maymundan gelen halkı genellikle mutsuzdu. Ağaçlardan inmekle
büyük hata yaptıklarını düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bazıları
ağaçlara çıkmanın bile hamle olduğunu ve okyanuslardan asla ayrılmamış
olmaları gerektiğini söylüyordu. Sonra adamın birinin, sırf değişiklik olsun
diye bundan böyle halka nazik davranmanın ne kadar iyi olacağını dile
getirdiği için bir ağaca çivilenmesinden yaklaşık iki bin yıl sonra, bir perşembe
günü, o önemsiz gezegen bir kestirme yol uğruna yok olup gidecekti. Ama
bilinmeyen gerçek şuydu ki gezegenin oluşturulma amacı yalnızca nihai
soruya cevap bulmak için yapılan bir deneydi...

BENCE BİLİM
Bilim ve Teknoloji Derneği
Bence Bilim Kitabı’nda bilimin geçmişten günümüze insanoğlunun hayatındaki
yeri ve gelecekteki rolü anlatılıyor. Bence Bilim, okul öncesi dönemden başlayarak 18 yaşına kadar çocuk ve gençlerimizin bilim kültürünü özümseyebilecekleri
interaktif bir platformdan gelen soruların alanlarında uzman akademisyenlerce
cevaplandırıldığı bir kitap. Tüm genç ve çocuklarımız bu platformda bilim temelli soru oluşturabilir ya da mevcut sorulara cevaplar üretebilir. Derlenen soru
ve cevaplar dönemsel olarak kitaplaştırılmaya devam edecek.

ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR
Jerome David Salinger
Çavdar Tarlasında Çocuklar, Salinger'ın tek romanı. Ergenlik çağının içinde, yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankâr bir çocuğun, bir Noel öncesi
başına gelenler... Bu sürecin bir psikiyatri kliniğinde noktalanışı. Holden
Caulfield'in masumiyet arayışının iç burkucu romanı. Belki de Salinger'ın.
1993'te Franny ve Zoey ile Dokuz Öykü adlı kitapları yayınlanan Salinger,
1963'ten bu yana yeni bir yapıt yayımlamamasına ve neredeyse efsane
haline gelmiş bir gizlilik içinde yaşamasına karşın, dünya edebiyat gündemindeki yerini hep koruyor.
dergiteneffus.com
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AHMET

ÇEKMEKÖY’ÜN SEVİLEN BELEDİYE BAŞKANI

POYRAZ
Gençlik Hayatın En Güzel
Dönemi, Onu Doya Doya
Yaşamak Lazım!

1964 yılında dünyaya gelen
ve ailesinin işletmelerinde çeşitli
görevler alarak hayata atılan
Ahmet Poyraz, 2009 yılından beri
Çekmeköy Belediye Başkanlığı
görevini yürütüyor. Enerjisi ve
güler yüzüyle toplumun her
kesiminden insanı kucaklayarak
yerine getirdiği Başkanlık görevinde
uzun yürüyüşlü esnaf ziyaretleri,
her fırsatta çocuklarla ve gençlerle bir araya
gelme gayreti onu dinç tutan
özellikleri arasında… Çocukluk
yıllarından gençlik zamanlarına samimi
bir sohbet için söyleşimiz sizleri bekliyor.

8

dergiteneffus.com

SÖYLEŞİ arrow-circle-left

Ahmet Poyraz nasıl bir gençti?
Ben İstanbul Cihangir’de büyüdüm. Benim çocukluğumda,
gençliğimde teknolojik aletler yoktu ama sıcacık aile ilişkileri,
birbirini tanıyan komşular, sokakta oyun arkadaşları vardı.
Benim 8 kardeşim var; babanem hatta babaannemin kayınvalidesi ile aynı evde otururduk. O zaman evler
küçüktü ama aileler
büyüktü. Bugün evler
büyüdü ama aileler
küçüldü. Şimdi anneler babalar çocuklarını
büyütüyor, okutuyor
ama o çocuklar bir
anneye bir babaya
bakamıyorlar. Huzurevlerini ziyaret ettiğimde
çocuğum hakim, general, doktor dediklerinde
çok üzülüyorum. O ana
baba, çocuğunu o mevkiye getirmiş ama o çocuk
annesine babasına evinde bir odayı çok görmüş. Huzurevleri, bakımevleri olmalı ama hayatta kimsesi kalmayanlara ev
sahipliği yapmalı. Bizi biz yapan geleneklerimize, aile ilişkilerimize sahip çıkmalıyız.

yapılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Sınıfta öğretmen dinlenir, ders çalışılması gerektiği vakit ders çalışılır;
oyun oynanacağı zaman oyun oynanır. Bu düzen ve disiplinle
başarı beraberinde gelir. Gençlik hayatın en güzel dönemi,
onu doya doya yaşamak lazım. Şimdi maalesef gençlerimiz bu
en güzel zamanları bilgisayar başında heba ediyorlar, dışarıdaki hayatı kaçırıyorlar ben
buna da üzülüyorum.

İş hayatı nasıl başladı?
Okuldan sonra dedemin dükkanında çıraklık yapardım.
İşi en alttan öğrendim, çekirdekten yetiştim yani. Mesela
dedem hiç boş oturmazdı,
bereket kaçar derdi. Müşteri
yoksa, yapacak hiçbir şey
yoksa camları sildirirdi; temizse bile sildirirdi. Nerede
hareket, orada bereket lafının çıkış noktasında büyüklerimizin bir bildiği varmış demek. Bugün hala sabah erkenden
kalkarım, belediyeye gider işimin başına geçerim.

Araba kullanır mısınız?

Mahallede herkes birbirini tanırdı, anahtarlar kapıların üzerinde
uyurduk. O zamanlar telefon olmadığı için biri taksi çağıracaksa
çocukları yollardı durağa; biz de
koşa koşa giderdik taksiyi tutup
evin önüne kadar arabaya binebilmek için.

Evet, araba kullanmayı çok severim.
Bu konuda bana yardımcı olan mesai
arkadaşlarım var ama ben fırsat buldukça onları yan koltuğa kaydırır ya da izin
verir, kendim kullanırım.

Sporla aranız nasıl?
Oynamaya vakit bulamasam da futbolu,
basketbolu severim. Olmazsa olmazım
yürümektir, her gün tempolu yürüyüş
yaparım. Günde 10 bin adımın altına
düşmem. Buna bir de ev ve esnaf ziyaretlerindeki mahalle yürüyüşleri eklenince
sayı daha da artıyor.

Sokakta oyun oynardık. Karnımız acıktığında ekmek arası
uzatırdı anneler sepetle onları
yerdik. Oyuna ara vereceğiz diye
ödümüz kopardı. Herkes sadece
kendi çocuğu ile de ilgilenmezdi.
Kimin annesi müsaitse, kimin
evine daha yakınsak bütün çocuklar o anneye emanetti.

Gençlerle aranız nasıl?

Hep oyundan bahsettik.
Dersler nasıldı?
Dersler iyiydi. Hatta kardeşlerimle birlikte hem okul, hem hafızlık dersleri bir arada ilerledi. Üniversite okuduk. Kardeşlerimin biri uçak mühendisi,
diğeri bilgisayar mühendisliği okudu. Ben üniversiteden
sonra aile işlerimizin başına geçtim. Her şeyin kararında

Benim gençlerle ve çocuklarla aram çok
iyi. Onların da benimle iyi olduğunu
düşünüyorum :) Zamanımın büyük kısmını onlarla geçirmeye gayret ediyorum
bu sayede onların enerjilerinden enerji
yükleniyorum. Onların arasında oldukça çağı yakından takip
edebiliyoruz. Ayrıca çok dürüstler, herhangi bir çıkar kaygıları olmadığı için Başkan amcalarına ya da Başkan abilerine
neyin iyi, neyin kötü olduğunu çok rahat söyleyebiliyorlar.

dergiteneffus.com
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En sevdiğim yönleri bu; hiç riya yok, tertemizler. Orada sadece havadan sudan, oyundan sohbet ediyormuşuz gibi görünsek de ben o sohbetlerden çok ders çıkarırım. Çocukların,
gençlerin hatta ilçe genelinin neye ihtiyacı var en iyi onlarla
kurduğumuz iletişimde anlıyoruz. Bu yüzden okul ziyaretlerini hiç aksatmam. Parkta çocukların yanına giderim, gençlerle
yürüyüş yaparım ya da oturdukları yere gider onlarla çay
içerim.

Gençler için bugüne kadar neler yaptınız?
Aslında ilçe için yaptığımız tüm yatırımlar gençlerimiz
için. Biz onlara güzel bir kent bırakabilmek için çalışıyoruz.
Eğitim, sağlık, yeşil alan, kültür merkezi, alt yapı üst yapı
yatırımlarının yanı sıra birinci dereceden belediye sorumluluk alanında olmasa da gençlerimiz için yaptığımız birçok
çalışma var. İlçemizi eğitim yuvası haline getirdik, her yıl yaz
tatillerinde okul yönetimlerinin bizden talep ettikleri okul
tadilatlarını yapıyoruz, sene içinde temizlik malzemelerini
temin ediyoruz. Okul haricinde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için spora, sanata, bilime
yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde de birçok çalışmalarımız var. Test çözüm merkezlerimiz, bilgi evlerimiz onlara ev
sahipliği yapıyor. Sinema akademisi gibi sanat kurslarımıza
önem veriyoruz. Bilime meraklı gençlerimize yol göstermek
için kurduğumuz Yenilik Akademisi’nde yüzlerce öğrencimiz
var. Teknoloji ve bilim alanında gençlerin fikirlerini üretebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Bu akademide üretilen birçok
icadımız ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldılar.
Yine bu akademi ile bağlantılı olarak hayata geçirdiğimiz
Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na sadece ülkemizden değil
dünyanın dört bir tarafından gençler yoğun ilgi gösteriyor. Bu
olimpiyatlarda Nobel Ödüllü Bilim Adamımız Prof Dr. Aziz
Sancar’ı ağırlamanın gururunu da yaşadık. İlçemize geldi ve
genç bilim adamlarına ödülü kendisi verdi.
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Yeni dönemde gençler için projeleriniz var mı?
Bugüne kadar yaptığımız ve gençlerden ilgi gören çalışmalarımız devam edecek. Yeni dönemde bolca yeşil alan projesi,
spor merkezi, bisiklet ve yürüyüş yolları yapacak; mahalle
gençlik kulüpleri kuracağız. Temiz, güvenli ve ücretsiz interneti olan şehir kütüphaneleri açacağız. İsteyenler ders çalışabilecek, isteyenler arkadaşlarıyla bu mekanlarda buluşup sohbet edebilecekler. Doğa turizmine dayalı büyük projelerimizle
İstanbul’da etkili olacak çalışmalar yapacağız. Bu projelerle bir
yandan ilçe ekonomimiz hareketlenecek diğer yandan gençlerimize istihdam alanı açmış olacağız.

Gençlere tavsiyeniz var mı?
Gençler, sevdikleri işleri yapsınlar. Hangi mesleği seçecekleri çok önemli. Memur, işçi, esnaf, hiç fark etmez hangi işi
seviyorlarsa o alana yönelsinler, severek yapsınlar ki mutlu
olsunlar. İşte mutlu olunca aileleri de huzurlu olur.

dergiteneffus.com
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ERTUĞRUL GAZİ PARKI YENİLENDİ
Mehmet Akif Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Parkı, yepyeni görüntüsüyle
gençlere spor imkânı sunuyor.

alanı daha dinamik bir hale getirdi. Yaz akşamlarınÇekmeköy Belediyesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Parkı’nı yenileyerek,
yapabileceği şekilde yeniden düzenlendi. Basketda etkinliklerin yapıldığı amfi bölümü renklendirilen parkın, aktivite alanı gençlerin spor
alanlarla çevrildi. Çocuk oyun alanları ve dinlenme
bol, futbol, kaykay, paten gibi çok amaçlı kullanıma uygun yapılan zeminin etrafı yeşil
ağırlamaya devam edecek.
alanlarının da yer aldığı Ertuğrul Gazi Parkı yeni yüzüyle dört mevsim Çekmeköylüleri

OKULLARIN TEMİZLİK MALZEMESİ
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NDEN

Çekmeköy Belediyesi ilçedeki devlet okullarına temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Çekmeköy Belediyesi bundan önceki yıllarda oldu
ğu gibi ilçedeki
devlet okullarının temizlik malzemesi ihtiyaçlarını
karşılıyor. Eğitim
öğretim dönemi başında ve yarı yıl tatilinden hem
en sonra olmak
üzere yılda iki defa yardım yapılıyor. Yapılan tem
izlik malzemesi
yardım kitlerinin içinde; 5 kg sıvı el sabunu, 5 kg
çamaşır suyu, oto
yıkama fırçası, büyük boy çöp torbası, çek çek sil,
12’li mikro fiber
temizlik bezi, 12’li askılı wc koku giderici, 5 kg sıvı
ovma maddesi,

5 kg Arap sabunu, 5 litre yüzey temizlik maddesi
, 6’lı fotoselli kâğıt
havlu, 12’li mini tuvalet kâğıdı ve faraş fırça takım
ı yer alıyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “201
8-2019 eğitim öğretim
döneminde de okullarımızın temizlik malzemesi
ihtiyacını belediye
olarak karşıladık. Geleceğimizin teminatı gençlerim
iz ve çocuklarımızın
daha hijyenik ve daha kaliteli ortamlarda eğitimler
ini sürdürmeleri için
var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz
” dedi.

dergiteneffus.com
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Elvis
Presley
Televizyona
çıktı

Amerika
Alaska’yı
Rusya’dan
satın aldı

3 Mart 1955 – ABD

30 Mart 1867 – ALASKA

Rock’n Roll’un efsane
ismi Elvis Presley ilk
kez televizyona çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’ya
7.2 milyon dolar ödeyerek Alaska’yı
sınırlarına kattı. Bu toprak parçası
ABD’nin en uzak eyaletini teşkil
etmekte.

Eyfel
Kulesi
inşaa
edildi

Uranüs
gezegeni
keşfedildi

31 Mart 1889 – FRANSA
Fransa’nın sembolü haline gelen Eyfel
Kulesi, Mimar Stephen Sauvestre
tarafından inşa edildi. Kule aslında
Fransız Devrimi’nin 100. yılı kutlamalarında Paris Fuarı’nın giriş kapısı
olarak tasarlanmıştı.

Alman kökenli İngiliz
Astronom Wiliam Hershel,
Uranüs gezegenini keşfetti.
Bu keşif öncesinde
Uranüs’ün bir yıldız olduğu
sanılıyordu.

Fatih Sultan
Mehmet Han
dünyaya geldi

İslam
ordusunun
ilk zaferi

14 Mart 624 – SUUDİ ARABİSTAN

30 Mart 1429 – TÜRKİYE

Mekkeli müşrikler ile
Müslümanlar Bedir’de karşı
karşıya gelerek ilk
muharebelerini
gerçekleştirdiler. Çarpışma
Müslümanların zaferiyle
nihayete erdi.

İstanbul’u fethederek
dünya tarihinde yeni bir
devir açan Fatih Sultan
Mehmed Han Edirne’de
dünyaya geldi.
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13 Mart 1781 – İNGİLTERE

dergiteneffus.com

arrow-circle-right TARİHTE MART

Rio de
Janeire
kuruldu

Alessandro
Volta
aramızdan
ayrıldı

1 Mart 1565 – BREZİLYA

5 Mart 1827 – İTALYA

Brezilya’nın ikinci en büyük
şehri unvanına sahip Rio de
Janeiro Güney Atlantik
Okyanusu’nun kıyısında
kuruldu.

İtalyan bilim insanı
Alessandro Volta aramızdan
ayrıldı. Kendisi ilk pili
ürettiğinden vefatından
sonra elektrik gerilimi ölçü
birimine Volt ismi verildi.

Meclis-i
Mebusan
toplandı

Harun Reşid
vefat etti

19 Mart 1877 – TÜRKİYE

24 Mart 809 – İRAN

Kanun-i Esasi’nin ilanıyla
meşruti yönetime geçildi
ve Meclis-i Mebusan
İstanbul’da ilk toplantısını
gerçekleştirdi.

Abbasi Halifesi Harun Reşid,
Horasan’da vefat etti. Merhum
iyi bir menkıbe yazarıydı.

Sultan
Uluğ Bey
dünyaya
geldi

22 Mart 1394 – ÖZBEKİSTAN
Kendi yüzyılının en önemli
astronomlarından kabul
edilen Timur Devleti’nin
dördüncü Sultanı Uluğ Bey
dünyaya geldi.
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KASiFiN NOT DEFTERi
Eczaneleri
Blockchain ile
Kontrol Edecekler

ABD Federal İlaç Ajansı FDA, eczanelerdeki uyuşturucu özelliğine sahip ilaçların
kontrolünü daha sağlıklı yapabilmek için blockchain teknolojisini kullanacağını
açıkladı. İlaçların reçete dışında veya sahte reçetelerle satışının/dağıtımının
önüne geçmek isteyen FDA artık uyuşturucu niteliği taşıyan ilaçların reçetelerini
ve hangi eczaneden hangi ilaçlarla bu reçetelere cevap verildiğini, blockchain
teknolojisi ile kolayca takip etmeye hazırlanıyor.
İlaç üreticilerin, dağıtım şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, hastanelerin,
doktorların ve eczanelerin dâhil olacağı yeni sistemle artık sahte reçeteyle
uyuşturucu ilaç satın almak mümkün olmayacağı gibi, bu ilaçların hangi
kanallardan nereye dağıtıldığını kontrol etmek de mümkün olacak.

14
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Uzaydaki
İlk Madencilik Faaliyeti
22 Şubat'ta Başladı!

İnsanoğlunun madenlerini sadece dünyadan çıkarttığı dönem, 22 Şubat günü son buldu.
Japonya’nın 2014 yılında uzaya fırlattığı madencilik uydusu Hayabusa 2, üç yıl süren yolculuğundan
sonra hedefindeki asteroide geçen yıl ulaştı.
2020’de dünyaya geri dönecek
O günden bu yana, dev asteroidin yüzeyine yerleşen ve robotlarını çevreye gönderen uzay aracı,
22 Şubat günü asteroidin yüzeyinden örnek maden parçaları toplayacak. Daha sonra ise Dünya’ya
doğru geri dönüş yolculuğuna başlayacak olan Hayabusa 2, 2020 yılında Dünya’ya dönmüş olacak.
Hayabusa 2’nin getireceği örnek madenlerin içinde, demir, nikel, kobalt, su ve nitrojen bulunması
bekleniyor. Astronotlar tarafından Ay’dan getirilen örnek taşların dışında, dünya dışında madencilik
yapma amacını taşıyan bu ilk denemenin ardından, pek çok dev şirketin, değerli madenlere sahip
olduğu düşünülen asteroidlere dev yükler taşıyabilecek uzay gemileri göndermesi bekleniyor.
Elon Musk’ın uzak mesafelere dev yükler taşıyabilecek uzay gemisi tasarımlarını hayata geçirme
çalışmalarının bir nedeni olarak da yakın tarihte yaşanacak olan bu uzay madenciliği yarışı olduğu
vurgulanıyor.

dergiteneffus.com
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TEK KİŞİLİK ORDU SEYİT ONBAŞI VE

ÇANAKKALE ZAFERİ
Unutulmaz Çanakkale Zaferi’nin en kıymeti kahramanlarından biriydi
Seyit Ali... Tek başına kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale sularına
düşman gemisini gömerek bir destan yazmıştı...
1889 yılının Eylül ayında Balıkesirli bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Seyit Onbaşı’nın asıl adı Seyit Ali
Çabuk’tur. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katılan ve çeşitli savaşlarda cepheden cepheye koşturan bu cengâver kahramanımız vazifesinin 6. yılında Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak görevlendirilmişti.
18 Mart 1915 günü düşman donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek maksadıyla girişimde bulunduğunda
tarihin en kanlı çatışmalarından biri vatan topraklarımızda yaşandı. Bu esnada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevliydi. Askerimizin üzerine yağmur gibi yağan düşman mermileri Seyit Onbaşı’nın bulunduğu birliğe de zarar vermişti. Öyle ki birlikte yer alan çoğu arkadaşı şehit ya da gazi olmuştu. Kendisi de
alınan isabetten sonra baygın düşmüş ve bir başka arkadaşı tarafından kurtarılmıştı.
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215 Kiloluk Mermi Seyit Ali’nin Omuzlarında
Gözlerini açıp kendine geldiğinde birçok arkadaşını kaybettiğini gören Seyit Ali, bir hışımla görevinin başına
geçti. Ne yazık ki top vincini de düşman askerleri hedef
almışlardı. Seyit Onbaşı yılmadı ve 215 kilogramlık top
mermisini sırtlayarak 1.5 metre yüksekliğindeki merdivenleri tırmanıp mermiyi topun ağzına vermeyi başardı.
İlk atışı uzun, ikinci atışı kısa düşen kahraman askerimiz
üçüncü atışında düşman zırhlısını vurdu ve geri çekilmesini sağladı. Geri çekilirken Nusret gemisinin döşediği
mayınlara takılan düşman zırhlısı Çanakkale Boğazı’nın
dibini boyladı.
Seyit Ali’ye gösterdiği kahramanlık ve başarıdan dolayı
onbaşı unvanı verildi. Zaferden bir gün sonra kahramanımızdan mermi sırtında poz vermesi istendi fakat Seyit
Onbaşı mermiyi kaldıramadı. Fotoğrafı tahta mermiyle
çektiren askerimiz “bir daha savaş çıkarsa yine kaldırırım
evelallah” diyerek savaşın manevi atmosferi içinde bu başarıyı elde ettiğini dile getirmişti.
“Ben Sadece Görevimi Yaptım”
Savaş sona erdikten sonra 1918 yılında köyüne dönen Seyit Ali, soyadı kanunundan sonra Çabuk soyadını
aldı. Çanakkale Cephesi’nde gösterdiği başarılar sebebiyle kendisine takdim edilen hediye ve madalyaları
kabul etmeyip ‘ben sadece görevimi yaptım’ demiştir.
Köyünde ormancılık ve kömürcülük işleriyle uğraşan tek kişilik koca ordu Seyit Onbaşı 1939 yılında verem
hastalığı sebebiyle vefat etti. Allah mekânını cennet eylesin.
Bu memlekette insanlık tarihinde nadir görülen çok kanlı mücadeleler verildi. Her birinde şehitlerimiz hiç
korkmadan vatan aşkıyla canlarını feda ettiler. Bu coğrafyada kötü emelleri olanlar bilsinler ki bizim vatanımızda Seyit Onbaşılar tükenmez, Çanakkale geçilmez!
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle vatanımız uğrunda bugüne kadar toprağa düşmüş tüm
şehitlerimizi saygıyla yâd ediyoruz.
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TELEVİZYONUN KISA TARİHİ VE
TÜRKİYE’DE ÇOKLU KANALA GEÇİŞ
Televizyon 1923 yılında İskoç asıllı John Logie Baird
tarafından Birleşik Krallık’ın Hasting kasabasında
icat edilmişti. İlk televizyon lavabo, bisiklet farı ve
çay tenekesi kullanarak yapılmıştı. İlk televizyon
yayınına ise dünya, 1926 yılında merhaba dedi.
1930’lu yıllarda televizyon elektronik eşya olarak
satılmaya ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı.
Alman vatandaşlar 1936 yılında Berlin Yaz
Olimpiyatları’nı evlerinden izleme fırsatı buldu.
1950 yılında ilk renkli televizyon ABD’de satışa çıktı.
Günümüze gelene kadar da tüplü, LCD, plazma ve
LED TV olarak teknoloji hızla takip edildi.

18

dergiteneffus.com

GÜNCEL arrow-circle-left
İlk özel kanalımız Star TV
Türkiye’de 1952 yılında, ilk kez İTÜ TV,
haftada bir kaç saat denemeyle televizyon
yayını sektörüne giriş yaptı. Ardından TRT,
1968 yılında siyah beyaz deneme yayınına
başladı. Tek kanalla yayın hayatına başlayan
TRT sonrasında 7, 8 farklı kanalla yoluna
devam etti.
Türkiye’ye renkli televizyon 1980’lerde
kısmen de olsa gelmişti. 1990’lı yıllarda ise
özel televizyon kanalları yayına başladı.
Turgut Özal ile birlikte Türkiye’nin gündemine
giren çok kanallı yayınlar, kumandaları
ve antenleri de beraberinde getirmişti
diyebiliriz. Ülkemizde yayın hayatına giren
ilk özel kanal, Star TV olmuştu. Bunu Tele
On ve Show TV takip etti. Anlayacağınız
bir zamanlar tek bir televizyon kanalından
bütün yayın akışı sağlanırdı. Annelerimiz
babalarımız istedikleri bir diziyi izlemek
için verilen gün ve saati beklerdi. Çocuklar
da çizgi film için verilen saati beklemek

zorundaydı.

Şimdi ise televizyon artık farklı bir yere doğru
gidiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte internet
yayınları ilgi çekmeye başladı. Youtube
kanalları ve Netflix gibi yakın dönemde
gündemimize giren alternatif yayınlar kulağa
heyecan verici gelmiyor mu sizce de?

Televizyon kelimesi uzak anlamına
gelen tele ve Latince görmek
anlamında ki visio sözcüklerinden
türemiştir.
Halka açılan ilk TV yayını
1936 yılında BBC tarafından
gerçekleşmiştir.
İlk TV’ler satışa çıktığı zaman
otomobillerden pahalıydı.
Türkiye'nin ilk reklam filmi,
meyve suyu üreticisi Meysu için
çekilmişti.
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TÜRKİYE’Yİ TELEFONUN BAŞINDA
ÇARESİZ BEKLETEN ADAM

HAKAN ALTUN:

“GENÇLİĞİMDE BİR ARA FUTBOL OYNADIM
AMA İYİ Kİ MÜZİĞE DEVAM ETMİŞİM!”
Güçlü sesi ve yorumuyla tanıdığımız ünlü sanatçı
Hakan Altun ile gençlik yıllarını, sosyal medya ile
arasındaki bağı, meslek hayatında yaşadıklarını ve
sultanlık mıdır bilinmez ama bekârlığını konuştuk.
Kısaca hikâyenizi anlatır mısınız?
Öncelikle merhaba. 1972 İstanbul doğumluyum.
İlkokulu Laleli Koca Ragıp Paşa İlkokulu’nda
okudum. Sonra dedem Hafız Zeki Altun’un isteği
ile konservatuar sınavına girdim. 1983’de ortaokulda konservatuara başladım. Enstrümanım ud
idi. Ortaokul, lise ve üniversiteyi konservatuarda
bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler bölümünde yüksek lisans yaptım.
Öğrencilik yıllarımda ailemize yük olmamak için
Aykut, Hakan ve Ayşe’den oluşan, AHA grubu
olarak çeşitli eğlence yerlerinde şarkı söyleyerek
profesyonel müzik hayatıma başlamış oldum. AHA
grubuyla 2 profesyonel albümümüz var. Bu esnada
öğrencilik yıllarımda Edirne Devlet Türk Müziği
Topluluğu’nu kazanmıştım ve 4 sene Kültür Bakanlığı’na bağlı Edirne Devlet Türk Topluluğu’nda ud
sanatçısı olarak görev yaptım.

20

dergiteneffus.com

Yüksek lisansımı yaparken askere gitme kararı
almıştım. Üniversite mezunu olduğum için askerliğimi 8 ay kısa dönem yaptım. Askerdeyken
yaptığımız grup müziğinden çok memnun
olmadığım için kendi şarkılarımı yazıyordum o
sıralar ve kendi albümümü çıkarmaya karar
vermiştim. Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel
bir sözü vardır; askerde onu duymuştum: ‘Hayatta
öyle idealler vardır ki o yolda mağlubiyet bile zafer
sayılır.’ Tek başıma solo albüm yapma kararını o
yazıyı okuduktan sonra almıştım. Kendi şarkılarımdan oluşan bir albüm çıkardım 1999 yılında: ‘Hani
Bekleyecektin’ albümü. Müzik hayatım da böyle
devam etmeye başladı.

ÜNLÜ RÖPORTAJI arrow-circle-left

Söz yazabildiğinizi, beste yapabildiğinizi nasıl
keşfettiniz?
11 yaşında nota öğrenmeye başlamıştım zaten.
Enstrüman çaldığım için öğrencilik yıllarımda
enstrümantal saz eserleri yazardım. Öğrencilik
yıllarımda hiç bir tane şiirim yoktur benim. Sonra
askerlik döneminde bir yoğunlaşma başladı, daha
askere gitmeden başlamıştı o yoğunluk ve söz
yazdığımı keşfettim. Bana göre herkes söz yazabilir... Nefes alan, âşık olabilen, bir şeyler hissedebilen herkes beste yazamaz ama söz yazabilir.
Yaklaşık 400 şarkı sözüm ve bestem var şuan.
İnsanlar şarkılarımızı takip ettiği sürece daha fazla
şevk geliyor, bizde bu şevkle beraber müzik severlere layık olabilmek için daha güzel şeyler yapmak
istiyoruz.
Şarkılarınızı nasıl yazıyorsunuz,
yaşadıklarınızdan mı yola çıkıyorsunuz?

Yıllardır geceleri çalışıyorsunuz, zor olmuyor
mu?

Hep anlatmak istediğim şey şudur zaten, ben
yaşadıklarımı düşünüp beste ve söz yazmasaydım
asla şarkıcı olmayacaktım. Gerçekten telefonun
başında beklerken yazmış olduğum bir şarkıyı,
milyonlarca insan telefonun başında beklediği için,
aynı duyguları paylaştığımız için bu kadar fazla
kitleye ulaştırabildim. Söylediğim gibi yazdıklarım,
yaşadıklarıma dair şeylerdir.

Okul yıllarında başlayan bir macera. 17 yaşlarında
başlamıştım şuan 46 yaşındayım, yaklaşık 29-30
sene olmuş neredeyse. Eskiden enstrümanist
olarak çalıyordum sanatçıların arkasında, yaklaşık
20 seneden beri şarkıcı olarak devam ediyorum
hayatıma. Zor olmuyor insanlarla aynı şarkılarda,
aynı duyguları hissediyorsunuz. Haykırırcasına
beraber söylüyoruz, benim için zor bir hayat değil.

dergiteneffus.com
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Bu mesleği yapmıyor olsaydınız ne yapmak
isterdiniz?
Rahmetli babam Hasan Altun futbolcuydu.
Doğma büyüme Fatih Vefalıyız biz. Babam da çok
iyi bir futbolcuymuş, yıllarca İstanbul Spor ve
Sakarya Spor’da profesyonel olarak futbol
oynamış. Ben de bir ara oynadım ama rahmetli
babam ‘Senden futbolcu olmaz, sen müziğe
devam et’ demişti. İyi ki müziğe devam etmişim.
Meslek hayatınızda unutamadığınız bir anınız
var mı?
Gerçekten çok anım var. Yıllar önce Kakava Festivali’ne gitmiştim, yaklaşık 80.000 kişinin olduğunu
söylemişlerdi. Ucu bucağı, sonu belli olmayan bir
kalabalık vardı. O gün gerçekten çok heyecanlandım, ayaklarım titremişti.
Sosyal medya ile aranız nasıl?
Aramız fena değil ama çok sevmeyiz birbirimizi.
Haberdarım gelişmelerden ama çok takip etmiyorum. Bir instagram hesabım var ‘hakanaltunmusic’
diye. Kimseyi takip etmiyorum, kimsenin özel
hayatıyla ilgilenmiyorum. Ben sadece kendi hayatımla mükellefim diye düşünüyorum. Konserlerimi ve
insanlara vermek istediğim mesajlarımı instagram
sayfamdan paylaşıyorum.
Bekârlık sultanlıktır derler ama ömür de
geçiyor. Ufukta evlilik ve aile kurma var mı?
Vallahi sultanlık mıdır, değil midir bilmiyorum ama
bana göre hayat nasiptir. Eğer varsa bizim kısmetimizde olacaktır inşallah. Tabi ki evlenmek isterim,
tabi ki çoluk çocuğa karışmak isterim. Ama bu
Allah’ın takdiri, onun için çok irdelemiyorum.
Son olarak dergimizin okurlarına mesajınız
nedir?
Söyleşiyi okuduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
Hayatınızda hep güzel şeyler olsun. Birbirinizi
kırmadan, birbirinize saygılı davranarak müzik
dolu bir hayatınız olsun.
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ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI’NA
BAŞVURULAR BAŞLADI
piÇekmeköy Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Bilim Olim
yatları’nın tanıtım toplantısı Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Çekmeköy Belediyesi'nin, bilimle ilgilenen lise öğrencile
nrinin cesaretlendirilmesi için bu yıl dördüncüsünü düze
lediği Uluslararası Bilim Olimpiyatları tanıtım toplantısı
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. “Prof. Dr. Fuat
Sezgin Uluslararası Bilim Olimpiyatları” adıyla gerçekleşecek organizasyonun tanıtım toplantısına; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Maltepe Üniversitesi
Rektörü Şahin Karasar, jüri üyeleri, liseli gençler ve çok
sayıda davetli katıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe gününden itibaren projelerin
kabul edildiği yarışmada son başvuru tarihi 5 Mayıs 2019
olarak belirlendi. Öğrenciler projelerini http://icatmakinesi.com adresinden jüri heyetine ulaştırabilecekler. Projenin final sergisi 12-13 Haziran tarihinde Maltepe Marma
Otel’de yapılacak.30 Haziran’da gerçekleştirilecek ödül
5
töreninde kategori birincilerine 10 bin TL, ikincilerine
bin TL, üçüncülere 3 bin TL ve mansiyon olarak 2 bin TL
r
ödül verilecek. Proje sonunda başarı elde eden öğrencile
proje destekçisi üniversitelerden burs alabilecekler.
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NANO MALZEMEYLE HARİKALAR OLUŞTURAN MESLEK:

Nanoteknoloji malzemelerin temel yapısını
inceleyerek, üzerinde her türlü çalışma yapan
bir bilim dalıdır. Ülkemizde gelişimi malzeme
mühendisliğiyle başlayan bu bölüme daha
sonraları teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte
ihtiyaçlardan dolayı nanoteknoloji eklenmiştir.
Sonuç itibariyle Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği halini almıştır.
Nano, metrenin milyarda biri olan bir ölçü
birimidir. Çok çok küçüktür. Tabir etmek gerekirse, insan saçının 100 nanometreden daha
büyük olduğunu söylersek yanılıyor olmayız.
Nano malzeme ise metrenin milyarda biri olan
gözle görünmeyen ancak belli cihazlar ile
varlığını tespit edebildiğimiz malzemeler ile
uğraşan bilim dalıdır. Uygulamasına ise nanoteknoloji denilmektedir. Kısacası çok küçük
malzemeler ile uğraşan bir bilimdir.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisleri Nerede Çalışır?
Piyasada oldukça geniş çalışma alanı var.
Özellikle üretimin olduğu yerler başta olmak
üzere pek çok alanında çalışabilirler. Örneğin
beyaz eşya sektöründe (koku oluşturmayan
buzdolapları), tekstil sektöründe (kir tutmayan
kumaşlar, ütü gerektirmeyen çarşaflar) ve
AR-GE birimlerinde istihdamları sağlanabilir.
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NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLERİ HANGİ
SEKTÖRLERDE ÇALIŞABİLİR?
Beyaz eşya sektörü
Otomotiv – havacılık sektörü
Gıda sektörü
Tekstil sektörü
Petrokimya sektörü
Enerji sistemleri sektörü
Biyomedikal sektörü
Savunma sanayi sektörü
Ağır sanayi sektörü
Demir – çelik – metal – seramik - cam
AR-GE Birimleri
Memur olarak (Üniversiteler de
araştırma görevlisi
kamuda mühendis vs)

GELECEĞİN MESLEKLERİ arrow-circle-left

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği Maaşları Ne Kadar?
Piyasada
oldukça
geniş
çalışma
alanı
olduğundan yukarıda bahsettik. Bu başlığımız
altında ortalama maaş bilgisini paylaşacağız. İlk
başlangıç maaşı 3.000 TL civarındayken, orta
kalifiyeli personel 4.200 TL almaktadır. Üst düzey
kalifiyeli personel ise en az 5.500 TL maaş almak
tadır. Tabi çalışılan işletmeye bağlı olarak
maaşlar değişmektedir.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği Yurt dışı Maaşları
Üniversiteden yeni mezun bir mühendisin
karşısında üç seçenek vardır. İlk olarak yüksek
lisans eğitimi yapabilir, iş hayatına biraz geç atıla
bilirsiniz. Diğer seçenek piyasada çalışmak olurken, son seçeneğiniz yurt dışında çalışmak olacak
tır. Dolar üzerinde maaşlar hesaplanmaktadır.
Ortalama maaş aralığı senelik 35 bin ile 60 bin
dolar arasındadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği Ne İş Yapar?
Bu mühendislik bilimi doğayı anlamak ile başlar. Malzeme
ile uygulamalar tarih öncesinden başlamaktadır. Fizik –
Kimya – Biyoloji alanlarıyla ilgili bir bölümdür. Bu işle
çalışan kişilere Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisleri denir. Geleceğin mesleklerinin en başında
gelmektir. Yukarıda saydığımız alanlarda çalışabileceğiniz
gibi ek olarak şu alanlarda da çalışabilirsiniz.
İçme sularının temizlenmesi
Güneş ışınlarından yararlanarak enerjinin üretilmesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Hangi Üniversitelerde Var?
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli)

YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)
UŞAK Ü.
UŞAK Ü.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)
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Gözlerim zaten açık?

İşler Güçler

Ama seninki horlama değil,
ulusa sesleniş

Ben horluyorum Murat abi
kabul ediyorum okey
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Big Bang Theory

İnsan : 46 kromozom
Patates : 48 kormozom
2 kromozom farkla pa
tates olmayı kaçırmış
sın

Patates olarak toplum

a daha faydalı olabili

rdin.

Shamless

Sen sürüyorsun lan!

Durdur arabayı!

Ata Demirer
Tek kişilik dev kadro 2

Küçükken evcilik oynardık..

Ben ev olurdum...
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DOSYA arrow-circle-left

TARİHTEN GÜNÜMÜZE GÖNÜLLERDE TAHT KURAN

KADINLARIMIZ
Kimi asker kimi oyuncu, kimi yazar kimi anne... Tarihimize iz bırakan ve günümüze
kadar gururla isimlerini ulaştıran kadınlarımızı tanımak ister misiniz? İşte sizler için
seçtiğimiz çok özel Türk Kadınları!

Ruslar Karşısında Tarih Yazan Erzurumlu Anamız Nene Hatun
1857 yılında Erzurum’un Çeperli köyünde dünyaya gelen Nene Hatun 20 yaşında dünya evine girmişti ve Rus Harbi Osmanlı topraklarında patlak verdiğinde
çiçeği burnunda bir anneydi. Rus akınlarına karşı vatanın her yerinde önemli
bir direniş sergilendi. Plevne’de Osman Paşa canla başla mücadele ederken,
Kafkaslarda Ahmet Muhtar Paşa kanının son damlasına kadar direniyordu. Yine
de Ruslar durdurulamadı ve Batı’da İstanbul Yeşilköy’e, doğuda ise Erzurum’a
kadar ilerlediler. İşte tam o sırada Nene Hatun’un şanlı hikâyesi devreye girdi. 8 Kasım 1877’de 3 aylık bebeğini “evladım anasız yaşayabilir ama vatansız
yaşayamaz” düşüncesiyle kundakta bırakıp cepheye koştu. Aziziye tabyasında
halkla birlikte müthiş bir direniş gösterdi ve Ruslar uzaklaştırıldı. 22 Mayıs 1955
yılında 98 yaşında hayata veda eden Nene Hatun, kahramanlığıyla vatanımızın
en değerli isimlerinden olmuştur. Allah mekânını cennet eylesin Türkiye’nin şanlı
Nenesi!

Kurtuluş Savaşı’nın Cesur Neferi Kara Fatma
Fatma Seher Erden, nam-ı diğer Kara Fatma, 1888 tarihinde
Erzurum’da doğdu. Osmanlı subaylarından Ahmet Bey ile hayatını birleştirdi ve birlikte Balkan Harbi’ne katıldılar. Eşi Ahmet
Bey daha sonra Sarıkamış’ta şehit düştü ve Fatma Hanım acısını
kalbine gömerek İzmir’in Yunan işgali hadisesine kayıtsız kalmadı ve Milli Mücadele döneminde cepheden cepheye koştu.
Çoğu kadınlardan oluşan milis cephesiyle Yunan tarafına kritik
baskınlar yaparak başarılar elde etti. Savaştan sonra emekliye
ayrılan Kara Fatma, maaşını Kızılay’a bağışladı ve 2 Temmuz
1955 yılında vefat etti. Eşini ve iki oğlunu vatan uğruna toprağa
veren İstiklal uğruna kendi canını hiçe sayan bu şanlı Türk kadını
her zaman bizlere örnek olacak! Ruhun şad olsun vatanperver
Fatma, bu vatan sana çok şey borçlu! isimlerinden olmuştur.
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Meydanlarda En Cesur Nutukları Atan Edebiyatçımız
Halide Edip Adıvar
1884 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta kalem; yazar,
siyasetçi, akademisyen ve öğretmen sıfatlarına da sahiptir.
Halide Edip, 1919 yılında İstanbul’un önemli meydanlarında
halkımızı işgale karşı örgütlemek için çok cesur nutuklar atmış
ve büyük takdir toplamış bir isimdi. Usta hitabetiyle cephe
gerisinde görevler üstlenmişti. Sivil olmasına rağmen Onbaşı
rütbesi almaya hak kazanmıştı. Savaş yıllarında Anadolu
Ajansı’nın kurulmasında rol oynayarak bu kuruma bilgi
akışı sağlamış ve bir nevi gazetecilik yapmıştı. Cumhuriyet
sonrasında milletvekilliğine aday gösterilen ilk kadınlardan
oldu fakat bu konuda ilerleme kaydedilemedi. 9 Ocak 1964’te
aramızdan ayrılan güçlü kadın edebiyatçılarımızdan Halide
Edip, Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi. Ruhu şad olsun.
dergiteneffus.com
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İlk Kadın Savaş Pilotumuz Sabiha Gökçen
22 Mart 1913’te Bursa’da dünyaya gelen Sabiha Hanım küçük yaşta anne
ve babasını kaybederek ağabeyi tarafından büyütülmüştü. Mustafa
Kemal, bir Bursa ziyareti sırasında küçük Sabiha ile tanışmış ve kendisini
manevi kızı olarak himayesine almıştır. Üsküdar Kız Koleji’nde eğitim
gören Sabiha Gökçen 1935 tarihinde Türkkuşu’nun açılış töreninde
havacılığa merak sardı. Atatürk’ün desteğini alan Gökçen, aynı yıl Türk
Hava Kurumu’nun Türkkuşu Sivil Havacılık Okulu’na girdi ve başarılı bir
pilot olarak mezun oldu. Kadın kimliğiyle savaş uçağı pilotluğu yapması
hem dünyada hem de Türkiye’de bir ilke imza atmasına vesile oldu.
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İlk Kadın Doktorumuz Safiye Ali
1891 yılında İstanbul’da hayata
merhaba diyen Safiye Hanım, Osmanlı döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınmış bir ailenin kızıydı. Bu
sebepten iyi bir eğitim görmüş ve
Amerikan Kız Koleji’nden mezun
olmuştu. Balkan Harbi yıllarında
cephedeki yaralı askerleri görerek
doktor olmaya karar veren Safiye
Ali, Almanya’ya giderek orada tıp

eğitimi görme şansını yakaladı. Kadın ve çocuk hastalıkları üzerine ihtisas yaptıktan sonra ülkesine dönerek Cağaloğlu’nda bir klinik açtı.
Bir süre ülkemizde hizmet veren ilk
kadın doktorumuz daha sonraları
hastalığı sebebiyle eşinin refakatinde Almanya’ya gitti. 2. Dünya
Savaşı döneminde Almanya’da
yararlılara bakan Safiye Ali, savaş
sonrası Türkiye’ye döndü ve 1952
yılında kanser sebebiyle vefat etti.
İlk Türk Kadın Tiyatro Oyuncumuz

Afife Jale

1902 yılında İstanbul Kadıköy’de doğan
Afife, İstanbul Kız Sanayi Mektebi’nde
okumuştu. Afife’nin tiyatroya ilgisi henüz bir seyirci iken başlamıştı. Babasının
itirazlarına rağmen tiyatro tutkusundan
vazgeçmeyen sanatçı, sonunda evden
ayrılarak hayallerini gerçekleştirmek için
stajyer oyuncu sıfatıyla 10 Kasım 1918’de
Darülbedayi’ye kaydoldu. Yalnız o dönemde Müslüman ve Türk bir kadının sahneye
çıkması tasvip edilmiyordu. Nitekim bu
sebepten Darülbedayi’ye devam etmeyen
kızlar da olmuştu ama Afife vazgeçmedi
ve sonunda bir piyeste Emel rolünü oynayacak olan Eliza Binemeciyan Paris’e
gitti. Bu durumda rol Afife’ye kalmıştı ve
kendisi Jale sahne ismini kullanarak bu
dergiteneffus.com

rolde oynamaya başladı. Zaptiyeler oyunu
basınca yakalanan Afife, 1921’de Darülbedayi’ye Türk kadınlarının sahneye çıkmasının yasak olduğunu ileten bir bildirinin
gönderilmesiyle kadro dışı bırakılır. Bu
hadiseden sonra çok zor günler geçiren
tiyatrocu, 25 yaşında Sabahattin Pınar ile
tanışır. Büyük bir aşk yaşayarak evlenirler.
Fakat Afife Jale, zor dönemlerden geçerken kötü alışkanlıkların esiri olmuştur ve
bu durum da saadetlerinin sonunu getirir.
Ayrılırlar ve Sabahattin Pınar, aşk acısıyla
dillerden düşmeyen şarkılar besteler. 24
Temmuz 1941’de Afife Jale vefat ettiğinde
cenazesine sadece 4 kişi katılmıştı. Her ne
kadar yaşadığı dönemde kıymeti bilinemese de vefatının ardından birçok filme
ve esere konu olmuştur. Kendisi her daim
cesaretiyle hatıralara kazınmıştır.
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İlk Kadın Başbakanımız

TANSU ÇİLLER
23 Ekim 1946 tarihinde İstanbul’da doğan ilk kadın başbakanımızın tam ismi Tansu Pembe Çiller. Fındıklı semtinde ilkokulu bitiren Çiller, babasının valilik vazifesinden
dolayı eğitimini Bilecik’te sürdürmüştü. Daha sonrasında
ise Amerikan Kız Koleji’nden mezun olarak Robert Koleji’nde Ekonomi bölümünü bitirmişti. Yüksek lisansını ve
doktorasını yurt dışında tamamlayan Tansu Hanım, 25
Haziran 1993 ile 28 Haziran 1996 tarihleri arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nde Başbakanlık görevini yürütmüştür. Bu
yönüyle ülkemizin ilk kadın Başbakanı unvanını almaya
hak kazanan tecrübeli siyasetçinin ardından bu makamda
bir başka kadın günümüze kadar bulunmadı. Bununla birlikte çeşitli idari görevlerde yönetici pozisyonda bulunan
kadınlarımızın sayısı son yıllarda giderek artmakta.
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İlk Kadın Emniyet Müdürümüz Feriha Sanerk
1923 yılında dünyaya gelen Feriha Sanerk İzmir’deki çocukluk ve gençlik yıllarının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanarak buradan mezun
oldu. Esasen kaymakam olmak gibi bir isteği vardı fakat
bu talebi reddedildi. O da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
başvurarak komiser muavini oldu. 1974 yılında 30 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Sanerk, Türkiye’nin ilk kadın
Emniyet Müdürü olarak tarih sahnesindeki yerini aldı.

Türkiye’de Halkla İlişkilerin Temellerini Atan Kadın
Betül Mardin
1926 yılında doğan Betül Mardin, Türkiye’de halkla ilişkilerin temellerini atan isimdir. 1946 tarihinde Arnavutköy
Kız Koleji’nde mezun olduktan sonra babası üniversiteye
gitmesine izin vermediği için ilk defa 1952 yılında Tercüman gazetesinin magazin bölümünde çalışmaya başladı.
1959 senesinde ünlü tiyatro oyuncusu Haldun Dormen ile
nikâh masasına oturdu ve 1964 yılında TRT’de çalışmaya başladı. 1967’de İngiltere’de BBC kursuna gönderilen
Mardin, Türkiye’ye döndükten sonra TRT’den ayrıldı ve
başka alanlara yöneldi. 1968 yılında, Beşeri Münasebetler
adı altında yeni görevini icra etmeye başladı. Bu aslında
Halkla İlişkiler Uzmanı olarak hayatını sürdürmesi manasına geliyordu. Çeşitli üniversitelerde dersler veren duayen,
1995’de Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin (IPRA)
başkanlığına seçildi. Daha sonraları bu dernek kendisine
“Member Emeritus” unvanı verdi ve böylece sayılı kişinin
kazandığı bu ödülle halkla ilişkiler alanında üstat sayıldı.
Bugün hala üretmeye devam eden usta isme ülkemiz adına teşekkürü bir borç biliriz.
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Sınavlara nasıl hazırlanırsın?
A
B
C
D

Sınav tarihi henüz açıklanmadan yavaş yavaş. (5 puan)
Sınavlardan 2 hafta öncesi yeterli. (3 puan)
Son güncüyüm. (10 puan)
Bu da gelir bu da geçer. (1 puan)
Hafta sonu senin için ne demek?
A
B
C
D

Evden çıkmadan uyuyacağım 2 gün. (1 puan)
Gezmek, tozmak, eğlenmek. (10 puan)
Konu eksiklerim var takviye almam lazım. (5 puan)
Ailemle vakit geçirmek. (3 puan)

İnsan ilişkileriniz nasıl desek?
A
B
C
D

Ciddi ve mesafeli. (5 puan)
Samimi. (3 puan)
Neşeli ve muzip. (10 puan)
Yalnızlık tam bana göre. (1 puan)
En sevdiğin yiyecek?
A
B
C
D

Et olmadan asla. (10 puan)
Vejetaryenim ben. (3 puan)
Farklı tatları seviyorum. (5 puan)
Yiyeceklerle aram çok iyi değil. (1 puan)

Sosyal çevren seni nasıl tanımlar?
A
B
C
D

0-5 puan arası: BAYKUŞ
Sen tam olarak şairin “Bir elinde cımbız,
bir elinde ayna, umurunda mı dünya?”
dizelerinde anlattığı karaktersin. Aslında
bir yerde en doğrusunu yapıyorsun. Akıllı
olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol
dünya senin kahrını çeksin.

Gece gündüz çalışmaktan yorulmuyor. (5 puan)
Köy yansa dönüp bakmaz. (1 puan)
Reis geliyor reis. (10 puan)
Çıt kırıldım. (3 puan)

5-15 puan arası: KUĞU

15-25 puan arası: KARINCA

25-50 puan arası: ASLAN

Aman Allahʼım! Naiflikte son nokta. Biraz
kendi içinde yaşamayı seviyorsun çünkü
hassas bir yapıya sahipsin. Ne yazık ki bir
başka şairin dediği gibi “Ah, kimselerin
vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya.”
Bununla birlikte zarifliğinle bir kuğudan
çok daha fazlasısın canım.

Sen bu dünyaya çalışmak, çalışmak ve yine
çalışmak için gelmişsin dostum. Ne
yapacaksın mezara mı götüreceksin o
kadar iyi karneleri? Gelecekte güzel bir
kariyer seni bekliyor. Sadece çalışmaya çok
odaklanayım derken sosyal ilgi alanlarını
çok ıskalama.

As bayrakları as! Âlemin kralı geliyor. Bir
ortamda direkt göze çarpıyorsun. Resmen
yönetici olmak için doğmuşsun. Üstelik bunun
için ekstra bir şey yapmana gerek yok. Doğal
halin, sivri zekân ve keskin bakışlarınla aslan
gibisin maşallah.
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HATAY
KADİM MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ & KÜLTÜR MOZAİĞİ

Burası öyle bir şehir ki her bir yanından tarih ve
kültür fışkırır, gök kubbeyi hoş bir seda ile dolduran
ezan seslerine kilise çanları eşlik eder. Onlarca
medeniyetin torunu bu memlekette birbirine kapı
komşuluğu yapar...

Hatay’a gelen Türk komutan kısa süreliğine de olsa
burada hâkimiyet kurdu ve halka hangi dine ve
etnik kimliğe sahip olursa olsunlar güzel davrandı.

Yaklaşık bir yılın ardından bu kez Antakya Haçlı
Prensliği kuruldu. 171 yıl boyunca bu devlet
Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden Hatay’ın dışarıdan saldırılar almaya devam etti ve Baybars’ın
tarihi M.Ö. yüz binli yıllara kadar dayanıyor. hâkimiyetindeki Memlükler, Hatay topraklarını
Büyük İskender’in bölgeye gelişine kadar çeşitli kendi yönetimlerine kattılar.
devletlerin hüküm sürdüğü Hatay topraklarında
İskender’in vefatıyla bir nüfus mücadelesi çıktı. Yavuz Sultan Selim Han Devreye Giriyor
Çeşitli karışıklıklar yaşanıp bittikten sonra Hatay
(Antakya) artık Bizans Devleti’nin sınırları içinde 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu doğuya
yönelmeye başlamıştı. Memlüklerle karşılaşan
kalmıştı.
ordumuz 1490 tarihinde başarılı olamasa da 1516
638 yılında İslam Ordusu Ebu Ubeyde İbn-ül Cerrah yılında Yavuz Sultan Selim Han, Antakya topraklarını
komutasında şehri kuşatıp teslim aldı. 631 sene Osmanlı’ya kattı. Birinci Dünya Savaşı’nın vuku
İslam toprağı olarak yönetilen Hatay 969 tarihinde bulduğu tarihlere kadar Osmanlı hâkimiyeti altında
yeniden Bizans’ın bir şehri haline geldi. Şehrin bu huzurla yaşayan Hatay halkı halinden en memnun
kadar el değiştirmesi bir anlamda bugünkü çok olduğu asırları yaşıyordu. Osmanlılar bu topraklarda
imar faaliyetleri gerçekleştirdi ve şehre günümüze
kültürlü yapısının sebebi diyebiliriz.
kadar ulaşan çeşitli eserler bıraktılar.
Hatay’ın Çağrısına Kulak Veren Süleyman Şah
Bizans’ın Antakya Valisi halka kötü davrandığından
buradaki halk baskıdan kurtulmak için Süleyman
Şah’ı şehre davet etmişti. İznik’ten 300 atlısı ile
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Hatay’dan Kopuşumuz

Misak-ı Millî’nin Sınır Noktası Hatay

1918 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nın son
günlerinde Hatay’da, Arap isyanlarının da etkisiyle
Faysal’ın güdümünde bir Arap Devleti ilan
edildi. Mondros Mütarekesi gereği askerlerimiz
Hatay’dan çekilmek durumunda kaldılar. 12 Kasım
1918 günü İskenderun’a asker çıkaran Fransızlar,
7 Aralık 1918 günü Antakya’yı işgal ederek Faysal
yönetimindeki devlete son verdiler.

İşgal kuvvetleri Hatay ve çevresinde hâkimiyeti
sağlamakta zorlandılar çünkü bölgede kurulan
vatanperver
halk çeteleri onlara nefes
aldırmıyordu. Nihayet 28 Ocak 1920’de Son
Osmanlı Mebusan Meclisi, Hatay’ı da içine
alan Misak-ı Millî’yi kabul etti. Yalnız Hatay’ın
topraklarımıza katılması o kadar kolay olmadı.
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra Lozan
Konferansı’nda Hatay’ı da içine alan bir Türkiye
haritasını kabul ettiremedik. Bununla birlikte
Hatay’ın peşini bırakmadık. Önce bağımsızlığını
kazanan Hatay, Mustafa Kemal’in hasta olmasına
rağmen buraya mutlak bir enerji sarf etmesi
sonucu, her ne kadar kendisinin vefatından
sonra da olsa, 23 Haziran 1939 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin sınırlarına katılmıştır.

Hatay Halkının Kahramanlığı
Fransız askerlerinin bölgedeki Ermeni çetelerle iş
birliği yapması üzerine Hatay halkı çok zor günler
geçirdi. Köyler basılıyor ve vahşi olaylar meydana
geliyordu. 19 Aralık 1918 günü Karakese Köyü’ne
saldırı düzenleyen Ermeni askerlerden oluşmuş
Fransız Müfrezesi köy girişinde dirençle karşılaştılar.
Barikat kurarak 15 düşman askerini öldüren Hatay
halkı böylece Türk Milli Mücadelesinde önemli bir
kahramanlığa imza attılar.

Günümüze Gelirsek
Anavatana katıldıktan sonra medeniyetler mozaiği
şehrimizde her daim kardeşlik hüküm sürmüştür.
Hatta bu yönüyle birçok akademik araştırmaya ve
belgesele konu olan Hatay bugün tarihi çarşıları,
doğal güzellikleri, Akdeniz mavisi ve samimi
halkıyla Anadolu’nun en kadim şehirlerinden biri
olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Ülkemizde
iç karışıklık çıkarmak isteyen odaklar bilsinler
ki Hatay’dan Edirne’ye Trabzon’dan Mersin’e
kadar topraklarımızda asla başarılı olamayacaklar.
Onlara verilecek en güzel cevabımız Anadolu’da
kardeşçe yaşamamızdır!
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HATAY’A YOLUNUZ DÜŞERSE BUNLARI YAPMADAN
DÖNMEYİN
• Harbiye Defne (Daphne) Koruluğu ’nu gezip buranın
mitolojik hikâyesini dinleyin.
• İslam’ın Anadolu topraklarına girmesiyle ilk ibadethane
yapılan Habibi Neccar Camii’ni ziyaret edin.
• Aziz Simon Manastırı, Aziz Pavlus Ortodoks Kilisesi ve
St. Pierre Kilisesi görmeniz gereken diğer önemli yapılar
arasında.
• Adını tersine akmaktan alan Asi Nehri’ne karşı bir
kahve içmeden dönmek büyük hata olur doğrusu. Demir
Köprü’nün bir gelin misali nehrin üzerinde süzülmesi
eminiz ki hepinizi büyüleyecek.
• Hz. Musa’nın su içmek için mola verdiğine inanılan Hıdır
Bey Musa Ağacı gölgesiyle sizi ferahlatacaktır.
• Dünyanın en uzun sahilleri arasında yer alan 14
kilometrelik Samandağ Sahili tam bir görsel şölen imkânı
sunuyor.
• Uzun Çarşı, Bakras Kalesi, Affan Kahvehanesi, Beşikli
Mağara, Titus Tüneli ve daha neler neler...
• Eşsiz lezzetler sunan mutfağına girip künefeden
humusa, içli köfteden zahter salatasına parmaklarınızı yiyin
dememize gerek yok değil mi?
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BAŞKAN POYRAZ, 3. DÖNEM
PROJELERİNİ TANITTI

i Çekmeköy için hazırladığı

Çekmeköy Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Poyraz, 10 yıl hizmet verdiğ
yeni projeleri kamuoyuna tanıttı.

Çekmeköy Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Çekmeköy için Vizyon Projeler
ve Aday Tanıtım Toplantısı’na, Çekmeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı
Adayı Ahmet Poyraz’ın yanı sıra; İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur
ve çok sayıda Çekmeköylü katıldı.

ÇEKMEKÖY MİLLET BAHÇESİ VE YAŞAM
MERKEZİ
Merkez Mahallesi

31 Mart Hava Tahmini
Dev Türk bayrağının altında gerçekleşen toplantıda, “31 Mart Hava Tahmini: İstanbul genelinde Yıldırım, Çekmeköy’de kuvveli Poyraz bekleniyor,” afişi vardı.
Poyraz’ın listesinin büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması dikkat çekti.

Olmazsa olmaz sloganlarıyla kürsüye çıkan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Olmazsa olmaz sizlersiniz, millettir. 10 yıldır bu halka hizmet
•

etmekten şeref duyuyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yılda Çekmeköy
için yepyeni ve Türkiye’de ilk olacak projelerimiz var, “dedi.

•

KÖY KONAĞI KÜLTÜR MERKEZLERİ

•

MAHALLE GENÇLİK MERKEZLERİ Alemdağ/
Taşdelen/Ömerli/ Merkez

•

ENERJİ KÖY BİLİM VE KONGRE MERKEZİ
Ömerli Mahallesi

•

YÜZME HAVUZLU KAPALI SPOR TESİSLERİ

•

ÖMERLİ SPOR TESİSİ

•

TEKNO BAHÇE

•

ANADOLU KÖY
Ömerli Mahallesi

•

HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ
Merkez Mahallesi

•

TAŞDELEN ŞEHİR KÜTÜPHANESİ VE YAŞAM
MERKEZİ Taşdelen Güngören Mahallesi Şile Yolu

•

ALEMDAĞ İLİM CADDESİ VE MEYDAN
DÜZENLEME PROJESİ
30.000 m2 /120 ARAÇLIK KAPALI OTOPARKI

•

ŞEHİTLER CADDESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ
Ekşioğlu Mahallesi

•

SIRAPINAR DOĞA SPORLARI MERKEZİ VE
SOSYAL TESİSİ

•

SERİNDERE VADİ PARK
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Dünya Tekvando Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği WTF 4th President Cup
G-2 Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya
ile ülkemizi gururlandıran Selen Gündüz,
madalya töreninde açtığı Türk bayrağı ile
hepimizin takdirini kazandı.
6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda rakiplerini ringde geride bırakarak
birinciliği elde eden 14 yaşındaki milli sporcumuz madalya töreninde İranlı sporcudan
gelen hamleyi bertaraf ederek yalnızca şampiyonluğuyla değil bu hareketiyle de gönülleri kazandı. 60 ülkeden 2500 sporcunun katıldığı organizasyon Türk sporcuların aldıkları
başarılarla taçlandı.
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Katıldığı bir haber programında o anları şöyle anlattı Selen: “İranlı sporcunun fotoğraf çekilmek için
birleştiğimizde, kendi bayrağını önüme koyduğunu
fark ettim ve ben de bu durumda bir gariplik olduğunu düşünerek kendi bayrağımı en önde gösterdim. Herkesi ve beni gururlandıran bir hareketti.
Ben ilk başta o kürsüye çıktığımda kendimle çok
gurur duydum. Çünkü ülkem için altın madalya
kazanmıştım. Tabii ki kim olursa gurur duyardı. Şampiyon olmak gerçekten çok güzel bir duygu. İlerde
sporla ilgili bir meslek yapmak istiyorum.”
Sosyal medyada Selen Gündüz’e destek mesajları
yağdı. İşte o mesajlar içinden sizin için seçtiklerimiz!
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DOLMABAHÇE SARAYI
Batılı üslupta yapılan en eski Osmanlı eserlerinden biri o… Boğazın kıyısında göz dolduran ve tarihimizden kalan nadide
yapılar arasında… İstanbul’da olup da gezip görmeyenler için işte güzel bir fırsat… Bahar aylarında erguvanların eşlik edeceği
bir ziyaretten önce gelin birlikte Dolmabahçe’ye ufak bir bakış atalım.

01
02

Dolmabahçe Sarayı Osmanlı Devleti’nin 31.
Padişahı Sultan Abdülmecid tarafından
yaptırıldı.

13 Haziran 1843 tarihinde yapımına başlanan
saray, 7 Haziran 1846 yılında kullanıma açıldı.

03

İstanbul boğazının kenarındaki bu önemli yapı
üç bölümden oluşuyor: Mâbeyn-i Hümâyûn
(Selâmlık), Muâyede Salonu (Tören Salonu) ve
Harem-i Hümâyûn.

04

Mimari açıdan Batılı bir üslup barındıran
Dolmabahçe Sarayı’nın dış görünümünün
aksine içeride eski Türk tipi evlerin büyük
ölçekli bir yerleşimi baz alınmış. 285 odalı bu
geniş yapının 43 salonu, 68 tuvaleti ve 6 tane
de hamamı bulunuyor.

05

Dış cephesinde taş, iç duvarlarında tuğla, yer
döşemelerinde ahşap kullanılan Dolmabahçe
Sarayı’na 1910’lu yılarda çağın teknolojine
uyularak kalorifer sistemi eklenmiş.

06

Sarayın en önemli bölümü Mâbeyn kısmı çünkü
burada Padişah devlet işlerini yürütüyor, elçileri
huzuruna kabul ediyor ve protokol işlerini
buradan hallediyordu.

07

Üst katta yer alan Zülvecheyn Salonu’na
Padişah, Mâbeyn kısmından çıkabiliyor ve
burada şahsi işlerini görüyordu. Sultanın bu
kısımda yemek ve dinlenme odaları da yer
alıyordu.
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08

Dolmabahçe Sarayı her ne kadar Avrupa
sarayları örnek alınarak yapılmış da Harem
dairesi kesin çizgilerle olmasa da diğer bölümlerden ayrılarak mahremiyet çizgisine önem
verilerek inşa edilmiş. Ancak Topkapı
Sarayı’ndaki gibi ana binadan tamamen
ayrılmış aynı yapı içinde özel odalar olarak
bölünmüş.

09

Saray hizmete açıldığı tarihten hilafetin
kaldırılışına kadar son Sultan Abdülmecid’in
kullanımında kalmıştır.

10

1927-1949 tarihleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı
makamı olarak kullanılmıştır.

11

Gazi Mustafa Kemal vefatına kadar Dolmabahçe
Sarayı’nı kullanmış ve 10 Kasım 1938 tarihinde
burada vefat etmiştir.

12

Dolmabahçe Sarayı, 1984 tarihinden beri
müze-saray olarak hizmet vermektedir.

13

Dolmabahçe Sarayı Harem Bahçesi’nde bulunan eski İç Hazine binasında, 2004 yılında, Milli
Saraylar Saat Koleksiyonu’na ait saatlerin
sergilendiği bir müze açıldı. Burası Türkiye’nin
ilk ve tek saat müzesi olma özelliğini taşıyor.

14

Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe’yi Pazartesi
günleri hariç her gün sabah 09:00 ile 16:00
saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

15

Dolmabahçe Sarayı’na ulaşım çok kolay.
Anadolu yakasından gidecekler için tavsiyemiz
Üsküdar’dan Beşiktaş vapurlarına binerek
boğaz havası almaları ve karşıdaki sahil
hattından nostaljik bir tramvay yolculuğuyla
Kabataş’a giderek Saray’a giriş yapmaları.
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O da sevecekti işi çıktı demek ki!
Yoksa kesin severdi.
Boşuna dönme dünya,
okeylerin ikisi de bende.

You know nothing
John Snow.
Sivas’a gel
soguk gör.

Kaç rüyadır uçamıyorum.

Eve geç kaldım,
yalnızlık bekler :)

Hayatıma biri girince
ben çıkıyorum.

Bazılarına zorla kahve içirip
40 yıl kitleyesim var.

İyi insanlar cennete gider değil
iyi insanlar nereye giderse orası cennet olur.
dergiteneffus.com
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BEYAZ PERDE

Captain Marvel
1990'lı yıllarda geçen hikâyede, iki uzay ırkı arasındaki bir savaş dünyaya kadar ulaşırken evrenin en
güçlü kahramanlarından biri haline gelen Carol Danvers küçük bir müttefik grubunu ve kendisini bir girdabın ortasında bulur. Brie Larson'ın Carol Denver yani nam-ı diğer Captain Marvel'a hayat verdiği filmi,
90'ların ortasında dünyanın iki farklı uzaylı ırkının galaktik savaşı ortasında kaldığı zamanda karakterin
kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikâyesini ele alıyor.
Yönetmen: Ryan Fleck, Anna Boden
Senaryo: Anna Boden, Ryan Fleck
Oyuncular: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace
Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening,
Gemma Chan, Mckenna Grace

Bir Aşk İki Hayat

Van Gogh:
Sonsuzluğun
Kapısında

Engin Akyürek’in yönetmen
Umut’a, Bergüzar Korel’in
ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmde,
Umut’un kaderini o gece
vereceği karar değiştirecek.
Köpeğini dışarı çıkarmak
ile evde kalmak arasında
bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın
sonsuz seçenekleri arasına
hangisinin doğru olduğunu
bilmeden adım atacak. Biri
karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ise onu fırtınalı günlere
savuracak.
Yönetmen: Ali Bilgin
Senaryo: Burcu Görgün Toptaş, Özlem Yılmaz
Oyuncular: Engin Akyürek, Bergüzar Korel, İpek Bilgin,
Merve Dizdar, Osman Sonant, Serhat Parıl
Tür: Dram
Süre: 111 dakika
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Tür: Macera, Aksiyon, 3 Boyutlu
Süre: 124 dakika

Julian Schnabel'in yönetmen koltuğuna oturduğu At Eternity's Gate,
ünlü ressam Vincent van
Gogh'un Arles'teki son
zamanlarına ve sanatçının
bilinmeyenlerine yakın bir
mercek sunarken filmde
Vincent van Gogh'a usta
aktör Willem Dafoe hayat
veriyor.
Yönetmen: Julian Schnabel
Senaryo: Paul Risacher, Claude Landry, Maxime Landry
Oyuncular: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac
Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner
Niels Arestrup, Amira Casar
Tür: Dram, Biyografi
Süre: 111 dakika
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POLLYANNA

Yazan: Eleanor H.Porter
Uyarlayan: Binnur Şerbetçioğlu
Müzik: Deniz Noyan, Özlem Noyan
Sahne Tasarımı: Ayhan Doğan

MART

Oyuncular: Aslı Menaz , Berk Samur , Canan Kübra Birinci , Çağrı
Özgür Hün , Destan Batmaz , Dolunay Pircioğlu , Ezgim
Kılınç , Nazan Yatgın Palabıyık , Onur Şirin , Ömer Barış
Bakova , Yeşim Mazıcıoğlu Bulut , Yılmaz Aydın , Zeliha Bahar Çebi.

OYUNUN KONUSU
Annesi yıllar önce yaşamını yitir
ince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başl
ayan Pollyanna,
babasını da kaybettiği haberini
alır. Bu hayat dolu
küçük kız, katı ve kuralcı biri olar
ak tanınan Polly
teyzesiyle birlikte yaşayacaktır.
Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevrede
ki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocu
k edebiyatının en
önemli eserlerinden biri olan
Pollyanna, her tür
olumsuz durumda bile ''mutlulu
k''un oluşturulabileceğini; çözüm üretebilme yete
neği kazandıktan
sonra hayata umutla bakılab
ileceğini anlatıyor.
Mart ayı Dünya Tiyatrolar Gün
ü’nü de bünyesinde barındırıyor. Bu sebepten bu
ay Türk Tiyatrosu’nun Batılı anlamda kurucu
su sayılan Muhsin
Ertuğrul’u anıyor ve bu ayın oyu
nunu Muhsin Ertuğrul sahnesinden seçiyoruz. Her
kese iyi seyirler.

TÜRK TİYATROSUNUN KURUCUSU
MUHSİN ERTUĞRUL
Türk tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Muhsin Ertuğrul, 28 Şubat 1892
tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk tiyatrosunun Batılı anlamda kurucusu
kabul edilen usta sanatçı dünyaca ünlü eserler de dâhil 50 kadar oyunu sahneye koymuş ve yönetmişti. Kendisi 20’den fazla sinema filmi de çekti. 29 Nisan
1979’da aramızdan ayrılan sanatçımızı Teneffüs dergisi olarak saygıyla yâd ediyor
bu vesileyle herkesin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü tebrik ediyoruz.
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ONLAR EDEBİYATIN VE SİNEMANIN

USTA İSİMLERİYDİ

Kültür Sanat sayfamıza bu ay yine birbirinden kıymetli isimler misafir oluyor. Mart ayında
aramızdan ayrılan duayenleri saygı ve özlemle anıyoruz.

11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelen usta kalem
Ömer Seyfettin, asker ve öğretmen kimliğiyle de tanınıyordu.
Türkiye’de kısa hikâyeciliğin kurucu ismi edebiyatımızdaki
Türkçülük akımının da önde gelen savunucularındandı.
Türkçede sadeleşmeyi önemsemiş ve onlarca edebi esere
imza atmıştı. Asker bir babanın oğlu olarak kendisi de askeri
okullarda eğitim görmüştü. Edirne Askeri İdadisi ’ne devam
ettiği yıllarda şiire merak sardı. 1900 yılında okulunu bitirip
İstanbul’a döndüğünde Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirleri
yayınlandı. 1900’lerin başında memleketin çeşitli yerlerindeki
askeri okullarda öğretmenlik görevini yürüttü ve 1910 yılında
Ziya Gökalp’in tavsiyesiyle tazminatını ödeyerek askeriyeden
ayrıldı. Genç Kalemler yazı heyetindeyken çeşitli hikâyeler
kaleme alarak yayınladı. 36 yıllık hayatına 10 kitap ve 125
hikâye sığdıran Ömer Seyfettin 4 Mart’ta şeker hastalığı
sebebiyle aramızdan ayrıldı. Usta ismi saygıyla yâd ediyoruz.

Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğlu Hüseyin Rahmi Gürpınar 17
Ağustos 1864 tarihinde İstanbul’da hayata merhaba dedi. Küçük yaşta
annesini kaybettiğinden anneannesinin yanında büyüyen Türk romancı, hayatını yazarak geçirmiş ve yaşantısını buradan edindiği gelirle idame ettirmişti. Annesinin vefatından çok etkilenen ve yazar kimliğinde
de bu hadisenin izlerini taşıyan Gürpınar, içine kapanık bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Anneanne, teyzeler ve dadılarla dolu bir evde büyüyen usta kalem bu sebepten eserlerinde kadınları ve onların iç dünyalarını çok ayrıntılı betimlemiştir. Hatta kendisi de örgü ve dantele merak
sararak bunu yalnızlığını gidermek için bir hobiye dönüştürmüştür. Hiç
evlenmeyen romancı verdiği bir röportajında “eğer evlenmiş olsaydım
45 romanımdan üçünü bile yazamazdım” itirafında bulunmuştu. Gulyabani, Şık, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç ve Mürebbiye
gibi Türk edebiyatında saygın bir yere sahip eserleri geride bırakan Hüseyin Rahmi Gürpınar 8 Mart 1944 yılında bizlere veda etti. Ruhu şad
olsun!
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Servet-i Fünun ve Cumhuriyet dönemlerinin ünlü
romancılarından Halit Ziya Uşaklıgil 1886 tarihinde
İstanbul’da doğdu. Türk romanının gerçek anlamda
Batılı bir kimlik kazanmasında önemli bir rol oynayan
usta isim ticaretle uğraşan bir ailenin oğluydu. Nesir
türündeki başarısı ona büyük bir şöhret getirdi. İlk
büyük Türk romanı kabul edilen Aşk-ı Memnu yazıldığı dönemde büyük ilgi çekmişti. Öyle ki bu eserin
bazı dönemlerde filmleri ve dizileri bile çekildi ve her
dönemde aynı ilgiyi yakaladı. Başlarda romantizm
akımının etkisiyle eserler kaleme alan sanatçı daha
sonraları realist ve natüralist bir kimliği benimsemişti. 6 çocuk babası Halit Ziya Uşaklıgil 27 Mart 1945
tarihinde aramızdan ayrıldı ve Bakırköy Mezarlığı’na
defnedildi. Kendisini saygıyla anıyoruz.

Tam adı Mehmet Sadrettin Alışık olan ünlü oyuncu ve
komedyen 5 Nisan 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Daha ufacık bir çocukken çeşitli piyesler hazırlayıp
mahallede arkadaşlarına sunan Sadri Alışık, 6-7 yaşlarında bir sünnet düğününe katılıp orada Naşid Özcan
tiyatrosu izledi. Böylece tiyatro tutkusu başlayan başarılı
oyuncu 1945’de Günahsızlar filmiyle sinemaya da adım
attı. 1959 yılında Yalnızlar Rıhtımı filmini çevirirken hayat arkadaşı Çolpan İlhan ile tanıştı ve evlendikten birkaç sene sonra oğlu Kerem Alışık dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra şiir ve resimle de uğraşan usta isim
500’den fazla filmde rol aldı. Ayhan Işık ile aralarından
su sızmazdı. Öyle ki arkadaşı Ayhan’ın vefatından sonra
kendini zararlı alışkanlıklara vererek sağlık problemleri
bile yaşamıştı. Oynadığı her karakterle hafızalarımıza
kazınan usta oyuncu 18 Mart 1995 tarihinde sevenlerinden ayrıldı. Seni özlemle anıyoruz Turist Ömer!
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
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BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
OKUYUCULARIMIZ KAZANIYOR!

Ödüllü Bulmaca

Mart 2019 Kitap Hediyemiz : Otostopçunun Galaksi Rehberi | Douglas Adam
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Taşdelen Şehir Kütüphanesi
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Enerji Köy Bilim ve Kongre Merkezi

Serindere Vadi Park
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