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Ücretsiz Gençlik Dergisi

Müslüm GÜRSES

Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa,
düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat.

Mart 2020 Sayı:22

İZ BIRAKANLAR

Halide Edib ADIVAR'ın hayatı ve
eserlerine tarihi bir yolculuk.
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SPOR

Ülkemizin NBA'deki gururu
Cedi Osman'ı tanıyoruz.

GEZELİM GÖRELİM

Gizemli ve otantik ortamıyla,
Yerebatan Sarnıcı'ndayız.

Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bütün hamd ve sena, minnet ve şükür
Allah’a mahsustur. Allah en büyüktür. Günahlardan kaçınma, iyiliklere kuvvet verme,
ancak yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyladır.

21 Mart 2020 Cumartesi Gecesi, MİRAÇ KANDİLİ’dir.
Tüm İslâm Âlemi ve Çekmeköylü vatandaşlarımızın Miraç Kandili mübarek olsun.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Mart ayıyla birlikte yine dopdolu bir Teneffüs dergisi ile
karşınızdayız. Kapağımızda sizleri müzik dünyamıza damgasını
vurmuş bir isimle, Müslüm Gürses ile karşılıyoruz. Yerebatan
Sarnıcı’nın gizemini çözüp, Kırım’da atalarımızın izlerini arıyoruz.
Mart ayı aynı zamanda Kadınlar Günü’nü de içinde barındırıyor.
Başta annelerimiz ve kadın şehitlerimiz olmak üzere tüm
kadınlarımızın gününü saygıyla yâd ediyoruz. Bulmaca sayfamızdaki sürpriz hediyelerle siz sevgili
okurlarımızı buluşturmaya devam ediyoruz.
Teröre kurban verdiğimiz cesur savcımız Mehmet Selim Kiraz’dan, Kurtuluş Savaşı’mızın kadın
kahramanlarından Halide Edib’e kadar birçok kıymetli ismi de sayfalarımız arasında bulacaksınız.
Nisan ayında görüşmek ümidiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay HATUN kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE MART

FİLM REPLİKLERİ

Tadı damağınızda kalacak
bir lezzet. Evde boza tarifimiz ile
karşınızdayız:)

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

14
DOSYA

24

Baharın geliş coşkusu NEVRUZ'un
tarihine bir yolculuk.

SPOR

GEZELİM GÖRELİM

Türkiye'nin NBA'deki gururu
Cedi Osman'ın, Elazığ için
düzenlediği yardım
kampanyasına
göz atıyoruz.

Yerebatan Sarnıcı'nda keyifli bir
gezintiye ne dersiniz:)

34
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GÜNCEL

Acıyla yoğrulmuş ama
yıkılmamış bir hayat,
Müslüm Gürses'in hikâyesi
ile karşınızdayız.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
Siz de İstanbul'u karşınıza alın,
fotoğraflayın ve bize gönderin.
Teneffüs'te yayınlayalım.
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OKUR SAYFASI

GÜNCEL

Okur sayfasımız sizi de katkılarınızla
çok renkli bir sayfa oldu.
Ayrıca hediye kazanan isim
listesi de sayfamızda:)

Kısa hayatına uzun başarılar
sığdıran black mamba
Kobe Bryant'ı
tanıyoruz.
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40

KADİM ŞEHİRLER

BİLİM

SAĞLIK

En parlak dönemini Osmanlı
zamanında yaşayan şehir
Kırım'dayız.

Hem deha, hem azim örneği bir bilim
insanı olan Stephen Hawking'i
mercek altına alıyoruz.

Dünyada kaosa sebep olan
Korona virüs hakkında
bilinmeyenler,
sayfamızda.
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İZ BIRAKANLAR

ANMA

Millî mücadelenin kadın
kahramanlarından Halide Edib
Adıvar'ın hayatı ve eserlerine
bir yolculuk.

Şehit edilen cesur savcımız
Mehmet Selim Kiraz'ı
rahmetle yâd ediyoruz.

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
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AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

KÜLTÜR SANAT

Başkan Yardımcısı

Kültür Sanat Dünyamızın Kıymetli
İsimlerini Anıyoruz!

DANIŞMA KURULU
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Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

BEYAZ PERDE
Mart ayında vizyona girecek
filmleri sizler için mercek
altına aldık.

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
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Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

TİYATRO PERDESİ
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Çekmeköy Belediyesi Kültür
Merkezleri'nde sahnelenen
ÜCRETSİZ tiyatro oyunları
sizi bekliyor:)

TEST
Doğal afetlere ne kadar
hazırlıklısınız? Testimizi çözerek
bilgilerinizi tazeleyebilir,
mevcut bilgilerinizi
sınayabilirsiniz.
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Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
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TENEFFÜS DUVAR
Bu duvarın harcında
gençlik var:)
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Genel Yayın Koordinatörü
Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert

ÖDÜLLÜ BULMACA

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci

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

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip

KARIŞIK BULMACA

Basım
Hat Baskı

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
Teneffüs Dergisi, Çekmeköy Belediyesi tarafından
FC REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

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

Güzel

KELiMELER
Mekanı

Hatun

Türkçe kökenli Hatun kelimesi kadın, hanım ve zevce
anlamlarına geliyor. Aynı zamanda Türk kültürü içinde
yüksek makamlardaki kadınlara ve hakan eşlerine de
hatun unvanı verilirdi.

Ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren hatunlarımızın
bu vesile ile Kadınlar Günü’nü tebrik ederiz.
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En iyi

Kitaplar

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
İLBER ORTAYLI

İlk gençlik yıllarından beri bilgiyi ve çalışmayı hayat felsefesi haline
getiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? adlı kitabında
kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak okurlarına eşsiz bir yaşam
rehberi sunuyor. Eserinde insan hayatının dönüm noktalarından doğru
çalışma metotlarına, meslek seçiminden dil öğrenimine, seyahatten
sanata kadar birçok konuda değerli görüşlerini aktaran Ortaylı, kişisel
gelişim alanında da okurlarının
yolunu aydınlatmaya
devam ediyor.

DEDEMİN BAKKALI

ŞERMİN YAŞAR

Ticaret hayatında tam gaz koştu ama her seferinde yetişkinlerin
dünyasına tosladı. Yetişkinler yüzünden başına gelmeyen kalmadı…
Ve tüm deneyimleriyle, senin için harika bir rehber hazırladı. Yazarın
kendi hatıralarından ilhamla kaleme aldığı Dedemin Bakkalı, büyüklere
çocukların gözünden kendilerini görme imkânı verirken; küçüklere
ticaretin, yenilikçi düşünmenin, büyüklerin dünyasının ve insan ilişkilerine
dair inceliklerin ipuçlarını veriyor. Epey güldürüyor, biraz hüzünlendiriyor,
uzun uzun düşündürüyor.

BİLİM NE ENTERESAN
CEREN ERDOĞAN

Bilim insanlarının dünya üzerindeki canlı ve cansız varlıkların yapılarını,
oluşumlarını, olayların nasıl meydana geldiğini, aralarındaki bağlantı ve
ilişkileri deneye ve gözleme dayalı yöntemlerle incelemeleri sonucunda bilgi
sahibi oluyoruz. Bu bilgiler bazen çok şaşırtıcı ve merak uyandırıcıdır. Bu
kitapta bilimsel verilerden yola çıkarak hepimizin ağzını açık bırakacak ve
gülümsetecek enteresan veriler derlenmiş. Unutmayalım; evremizde olup
biten olayları algılamalak, anlamlandırmak, geleceğimizi doğru biçimde
şekillendirmek adına bilimi tanımak ve sevmek gerekir. - Bozulmayan besin
var mı? -En çok mesajı kim gönderir? -Everest büyüyor mu? - Tükürük
deposu muyuz? - Dolunayın gizli yüzü mü var? -Hiç uyumayan hayvan var
mı? - Peki üç yıl kesintisiz uyuyan? - Domates yenmez mi?
dergiteneffus.com
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Bu Havalarda Vazgeçilmez Bir Ritüel

zet ile tanışmaya
Tadı damağınızda kalacak bir lez yapımı için gerekenler.
hazır olun. İşte evde boza

X

40DK

KOLAY

ZOR

X4

Ma lzemeler
• 3 su bardağı bulgur
• 2,5 su bardağı şeker
• 1 paket vanilya
• 2 tatlı kaşığı toz maya
• 4-5 litre su

HA ZI RL AN IŞ I
Bulgu ru büyü k boy tenc ereye alın. Üzer ine 2 litre
(10 su bard ağı) sıcak suyla bir gece önce den bekle tin.
Ertes i güne suyun u çeke n bulgu rları üzeri ni geçe ne
kada r sıcak su ekley ip ocağ a alın. Ezilec ek kıvam a
gelen e kada r haşla yın. Sonra blend er ile ezin. Ara ara
sıcak su ilave edip kıvam a verin .
Soğu yunc a maya yı ılık su ve 5 çorb a kaşığ ı toz şeker le
maya landı rıp ekley in. Ara ara karış tırar ak maya landı rın.
Boza mızın hazır olduğ u, üzeri nin köpü k köpü k
olmas ından belli oluyo r. Boza nın sık sık karış tırılm ası
çok önem li, yoks a acı olur. En son şeker ve vanily ayı
ilave edip karış tırın. Buzd olabı nda muha faza edin, iki
gün içinde tüke tin. Servi s eder ken tarçı n ilave
edeb ilirsin iz. Nost aljik bir ritüe l yapm ak istey en
İsta nbul’u n Vefa semt ine uğray ıp orad a da bu
enfe s lezze ti tada bilir. Afiye t olsun :)
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UYGULAYARAK ÖĞRETECEK DENES EĞİTİMLERİ BAŞLADI
Çekmeköy Belediyesi’nin yeni nesil eğitim projesi DENES (Deneysel
dönemine 1080 öğrenci ile başladı.

ahşap ve epoksi dersleri, okuldaki derslerinize
yardımcı olacak sınıflar ve kültür sanat alanında
kadim medeniyetimizin kültürel miraslarını
yaşatmak için verilecek sanat eğitimleri ile
hafta sonlarınızı iyi değerlendirebileceğiniz bir
sistem kurduk,” dedi.
Tanıtım toplantısında konuşan Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş da
Bakanlığın 2023 hedefleri ile birebir örtüşen
bu proje ve okullardaki fiziki iyileştirmelere
verilen destek sebebiyle Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’a teşekkür etti.

D

ENES kısa ismi ile hayata geçirilen Deneysel
Eğitim Sistemi projesi, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde yapılan
tanıtım toplantısı ile resmi olarak başladı.
10-18 yaş aralığındaki Çekmeköy’lü
gençlerin teoride aldıkları bilgileri pratiğe
çevirme imkânı bulacakları eğitim
atölyeleri hafta sonları eğitime açık olacak.
1080 öğrenci ile başlayan projede Hobi
Kulübü, Deneyimsel Öğrenme Kulübü, Bilim
ve Teknoloji Kulübü, Kültür Sanat Kulübü
olmak üzere dört ana alanda 14 farklı atölye
bulunuyor. Projeye kayıt olan öğrencilere
Çekmeköy içindeki kültür merkezlerinde
kurulan sınıflarda yıl boyunca düzenli
eğitimler verilecek.
Proje tanıtım toplantısında
salonu dolduran
öğrencilerin sevgi
gösterileri kürsüye çıkan
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz,
“Sevgimiz karşılıklı,
keşke anne babalarınız
da aramızdaki muhabbeti
görse. Allah size sağlıklı,
uzun ömürler versin,”
diyerek sözlerine başladı.
Başkan Poyraz,” İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği
ile hayata geçirdiğimiz bu projemize
ilk olarak 1080 öğrencimizle başlıyoruz.
Yapımı devam eden kültür merkezleri ve köy konakları
tamamlandığında öğrenci sayımız daha da artacak. Milli
Eğitim Bakanlığı müfredatı ile eş zamanlı ilerleyecek
eğitimlerimizde okulda gördüğünüz teorik eğitimleri
pratiğe dökme imkânı bulacaksınız. El becerilerinizin
yanında üretici düşüncelerinizi geliştirebileceğiniz

Eğitim Sistemi) ilk eğitim

Kulüpler ve Atölye içerikleri
Bilim ve Teknoloji Kulübü’nde; Robotik Kodlama,
Uzay ve Havacılık, 3D Tasarım ve Biyo Tasarım atölyeleri
yer alıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen
atölyelerde öğrencilerin bilgi ve becerilerinin, bilimsel düşünme
ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Bu atölyelerde gençler, evrenin sırlarını çözmeye çalışacak,
geleceğin lisanı olan kodlamayı öğrenecek ve teknolojik
tasarımlar yapacaklar.
Deneyimsel Öğrenme kulübünde 4. 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri
için Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Türkçe; 3. ve 4.
sınıflar için Mental Aritmetik Atölyeleri yer alıyor.
Hobi Kulübü’ndeki Ahşap ve Epoksi Atölyeleri’nde; gençler
nesneye şekil vermeyi, özgün ürünler tasarlamayı ve farklı bakış
açıları kazanmayı öğrenecekler. El becerisini
geliştirengençler sanatın ve zanaatın
inceliklerini anlayacaklar.
Kültür Sanat Kulübü’ndeki Edebiyat,
Şiir ve Sinema Atölyeleri’nde;
şiir, hikâye ve romanın yanı sıra
çağımızın görsel sanatı sinemaya
dair birçok bilgi aktarılacak.

dergiteneffus.com

9

TARİHTE MART arrow-circle-left

GÖRECELİK
KURAMI

İLK TV
TECRÜBESİ

20 MART 1916 – ABD
3 MART 1955 – ABD

Dünyaca ünlü bilim insanı Albert
Einstein, yer çekimi teorisini
geliştirerek görecelik kuramını
oluşturdu.

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

OKYANUS
KIYISINDA
BİR ŞEHİR

URANÜS
BULUNDU

1 MART 1565 – BREZİLYA
Brezilya’nın ikinci en büyük şehri
unvanına sahip Rio de Janeiro
Güney Atlantik Okyanusu’nun
kıyısında kuruldu.

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

SATÜRN’ÜN
UYDUSU

ASKERİ
ORGANİZASYON

18 MART 1949 – BELÇİKA
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına
gelen NATO kuruldu. Üyelerinin askeri alanda
işbirliği yaptığı kuruluşa Türkiye’de üye
devletlerden biri.
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13 MART 1781 – İNGİLTERE

dergiteneffus.com

25 MART 1655 – HOLLANDA
Hollanda’lı Matematikçi Christian Huygens
Satürn üzerine yaptığı teleskopik
çalışmaları neticesinde Satürn’ün en büyük
uydusu olan Titan’ı keşfetti.

arrow-circle-right TARİHTE MART

MECLİS-İ
MEBUSAN

FATİH
DOĞDU

19 MART 1877 – TÜRKİYE
Kanun-i Esasi’nin ilanıyla meşruti yönetime
geçildi ve Meclis-i Mebusan İstanbul’da ilk
toplantısını gerçekleştirdi.

30 MART 1429 – TÜRKİYE
İstanbul’u fethederek dünya tarihinde
yeni bir devir açan Fatih Sultan Mehmed
Han Edirne’de dünyaya geldi.

YA İSTİKLAL
YA ÖLÜM
12 MART 1921 – TÜRKİYE
Kurtuluş Savaşı’mızın en zor
günlerinde vatan şairimiz Mehmet Akif
Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal
Marşı TBMM’de kabul edilerek Milli
Marşımız oldu.

BAĞIMSIZLIK
MÜCADELESİ
2 MART 1956 – FAS

KUDÜS
FATİH’İ
4 MART 1193 - SURİYE
Eyyübi Sultanı ve Kudüs’ü fethederek
kurtaran komutan Selahattin Eyyubi,
Şam’da vefat etti.

ZAFER
İSLAM’IN!
14 MART 624 – S.ARABİSTAN

Uzun yıllar Fransa sömürgesi altında
yaşayan Afrika ülkesi Fas,
nihayetinde bağımsızlığını ilan etti.

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

dergiteneffus.com
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MELEKLER
ŞEHRi

nlarca
Birlikte olmayı hak etmeyen milyo
la
insan yan yanayken, ben neden ha
senden ayrı nefes alıyorum?

BIG BANG THEORY

Sheldon dur artık. S
en Newton
değilsin.

Tabii ki değilim. Ben
yerçekimini elma
olmadan da bulabil
irim.

TEEN WOLF
DUVAK

Bazen en uzun yolculuk iki insan
arasındaki mesafedir.
12
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Hiç iyi niyetli olup da hata üstüne hata
yapmışsın gibi hissettiğin oldu mu?

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

ESARETİN BEDELİ

Korktukça tutsak
..

.

...Umut ettikçe öz
gürsün.

SHERLOCK HOLMES

Yüksek işlevli sosyopat,
numaran da bende.

Senin hakkında haklılarmış.
Psikopatın tekisin sen.

SUPERNATURAL

Bugün çarşamba.

Evet, genellikle salıdan so
nra gelir.
dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

ACIYLA YOĞRULMUŞ AMA YIKILMAMIŞ BİR HAYAT HİKÂYESİ

Müslüm
Gürses
Kendine has tarzıyla
ülkemizde yüzbinlerin
gönlünde taht kurmuş
bir ismi, nam-ı
diğer Müslüm Baba’yı
misafir ediyoruz.

14

dergiteneffus.com

arrow-circle-right DOSYA

7

Mart 1953’te Şanlıurfa’da dünyaya gelen Müslüm
Gürses, zorluklar içerisinde hayata tutunmaya
çalışan 3 çocuklu bir ailenin en büyüğüydü. Asıl ismi
Müslüm Akbaş olan usta sanatçı çocukluğunu maddi
sıkıntılar içinde geçirmişti.
Ailesi, Müslüm 3 yaşındayken Adana’ya göç etti ve hayatlarını
burada sürdürdüler. İlkokuldan sonra okumayan ünlü sanatçı terzi
çıraklığından kunduracılığa kadar pek çok işte çalışarak ailesine
yardımcı oluyordu. Annesinin vefatından sonra içine kapandı ve bu
elim hadiseyi kardeşinin vefatı takip etti.
Müzik Yolunda İlk Başarı
Müslüm Gürses, gelecekteki müzik kariyerinin ilk adımını
Adana Aile Çay Bahçesi’nde attı diyebiliriz. Burada
düzenlenen müzik yarışmasına babasının onay
vermemesine rağmen katılan Müslüm Gürses,
yarışmada birincilik elde etti.
Şansı Dönüyor
Müzik yarışmasında birinci olmasına rağmen
terziliğe geri dönen Müslüm Gürses’in şansı
arkadaşı Mehmet sayesinde değişti. Mehmet,
usta sanatçıyı gazinoda hastalanan solist yerine
şarkı söylemesi için çağırdı. Gazinoda sahne
alan Gürses’in performansı herkes tarafından
çok beğenildi. Buradaki yankılar üzerine
1986’da İstanbul’a giden Müslüm Baba burada
“Emmioğlu/Ovada Taşa Basma” plağını
yaptı. Plağın 300 bin satış yapmasıyla Müslüm
Gürses artık müzik piyasasının olmazsa olmaz
simalarından biri hale gelmeye başladı.

Kaza öncesi çekilmiş
Müslüm Gürses'e ait bir fotoğraf.
dergiteneffus.com
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Öldü Sanıldığı Kaza
Plaktaki başarısının ardından Anadolu turnesine
çıkan Müslüm Gürses’in şoförü uyuya kaldı ve
büyük bir kaza geçirdiler. Götürüldüğü hastanede
öldü sanılıp morga kondu ama o pes etmedi ve
hayata tutundu. Ölmediği fark edilince ameliyata
alındı ve hayatta kalmayı başardı. Yalnız artık
daha az işitiyordu, koku alma duyusunu tamamen
kaybetmişti ve başına aldığı darbe sebebiyle en ufak
bir darbe dahi almaması gerekiyordu.
Sonsuz Müzik Tutkusu
Geçirdiği kazanın ardından talihsiz bir şekilde kalıcı
sağlık problemleri yaşasa da yılmadı ve müziğe olan
tutkusunu perçinleyerek şarkı söylemeye devam
etti. Çıkardığı albümler yok satıyor, konserleri dolup
taşıyordu. Arabesk kültürü içinde en fazla ilgi gören
isimlerden biri haline geldi.

“BU DÜNYA YALAN, DOĞRUSU ÖBÜR DÜNYA!”
Müslüm Baba’nın 2001 yılında verdiği bir röportajdan derlediğimiz sorucevapları kendisini daha yakından tanıyabilmeniz adına Teneffüs okurları
için yayınlıyoruz.

• “Dünya Yalan” kaçıncı albüm?
Hatırladığım kadarıyla 20.
• Dünya yalan mı?
Her ne kadar buradakiler gerçek gibi gözükse de dünya yalan tabii. Doğru
olan öbür dünya. Burası bir imtihan yeri.
• Sizce hayatın anlamı nedir?
Hayatın anlamı insanın insanlığına insanca eğilmesidir. Diyorum.
• Neden size en başından beri “abi” değil de hep “baba” dediler?
Vallahi güzel kardeşim bu milletin, dinleyicilerimizin kendi takdiri… Kimisine abi
kimisine bacı diyorlar. Bu halk da bize baba lakabını taktı. Demek ki bize kendilerini
o derece yakın bulmuşlar. Biz öyle söyleyin demedik. Onlar dedi. Biz de aldık kendi
bünyemize monte ettik, memnunuz.
• Sizce dost nedir?
Bence dost güvendir, kuvvettir.
• Dostunuz var mı?
Postum var ama dostum yok. Var var ama bir elin parmakları kadar var. İnsan yok ki güzel
kardeşim. İnsan kisvesine bürünmüş insan müsveddeleri çoğunlukta…
Ama buna da şükür.
16
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Müslüm Baba
90’lı yılların başında herkesçe tanınıyordu.
Verdiği konserlerde hayranları ona ulaşabilmek
için izdiham oluşturuyorlardı. Kısa bir süre sonra
sinemaya da atılan Müslüm Gürses, hayranlarıyla
kurduğu bağı filmleriyle güçlendirmişti.
Hayranıydı Eşi Oldu

MÜSLÜM BABA

Daha çocuk yaşlardayken izlediği sinema
filmlerinde hayranı olduğu bir kadın vardı:
Muhterem Nur. Bu öyle bir hayranlıktı ki
kendisinin rol aldığı hiçbir filmi kaçırmamıştı
Müslüm Gürses. Nitekim 1982 yılında çıktığı
Malatya turnesinde Muhterem Nur ile karşılaştılar
ve 1985 tarihinde hayatlarını birleştirdiler.

Müslüm Gürses ve Eşi Muhterem Nur
dergiteneffus.com
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Farklı Müzik Türleri
Güçlü sesi ve yorumuyla müziğin
evrenselliğine inanan Müslüm Gürses
kendi tarzının dışındaki eserleri kendi
yorumuyla seslendirdi. Nilüfer’den
Olmadı Yar, Tarkan’dan İkimizin Yerine
ve Teoman’dan Paramparça şarkıları
hepimizin hafızalarına kazınanlardan birkaç
tanesi diyebiliriz.
Ebediyete Yolculuk
60 yıllık ömrüne birçok eser ve hayran sığdıran
Müslüm Gürses, çocuk sahibi değildi belki
ama ona herkes ‘Müslüm Baba’
diye hitap ediyordu. 18 Kasım
2012’de geçirdiği bypass ameliyatı sonrası
sağlık problemleri
devam eden usta
sanatçı 3 Mart 2013’te
aramızdan ayrıldı.
Kendisini saygı,
sevgi ve özlemle yâd
ediyoruz.

18
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MÜSLÜM Filminden bir kare

MÜSLÜM FİLMİ REKOR KIRDI.
Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikâyesini sinemaya
uyarlayan "Müslüm" filmi, toplamda yaklaşık 6.5 milyon
kişi tarafından izlenerek tüm zamanların en çok izlenen
filmleri arasında 8. oldu. Filmde Müslüm Gürses’i Timuçin
Esen canlandırdı. Gençlik yıllarına hayat veren isim ise ses
yarışmasında adın duyuran Şahin Kendirci oldu. Başarılı
genç yetenek Şahin Kendirci ile Teneffüs dergisi için
yaptığımız röportaja 7. sayımızdan ulaşabilirsiniz.

i

Müslüm Gürses ve Ailes

Şahin Kendirci
Röportajını QR Kodu
okutarak 36. sayfadan
okuyabilirsiniz.

MÜSLÜM Filminden,
Müslüm Gürses
rolüne ait bir kare.

Müslüm Filmi için çekilen

aile fotoğrafı
dergiteneffus.com
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O

rta Asya'dan Balkan coğrafyasındaki uluslara
kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve
inançlarla kutlanan Nevruz, her
milletin kendi
kültür değerleriyle
özdeşleştirip
sembolleştirdiği,
özü itibariyle
baharın gelişinin
kutlandığı coşkuyla
karşılandığı bir gün
olarak karşımıza
çıkıyor.
Yaşadığı geniş
coğrafyada doğa ve
çevrenin uyanışının
kutlandığı Nevruz
Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı
bölgelerde de son derece köklü ve
zengin bir geçmişi var.
YENİGÜN
Nev (yeni) ve ruz
(gün) kelimelerinin
birleşmesinden
meydana gelen ve
YENİGÜN anlamını
taşıyan Nevruz,
kuzey yarımkürede
başta Türkler olmak
üzere birçok halk ve
topluluk tarafından
yılbaşı olarak kutlanırdı.
Gece ile gündüzün eşitlendiği
21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar
gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21
Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar
çiçeklenmeye, toprak
yeşermeye, göçmen
kuşlar yuvalarına
dönmeye başlar.

bayramı adıyla kutlanır. Orta Asya'da yaşayan Türkler,
Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul
ettikleri Nevruz, gece ve
gündüzün eşit olduğu Miladi
22 Mart, Rumi 9 Mart gününe
rastlamaktadır.
Nevruz-i Sultani, Sultan
Nevruz, Sultan Navrız, Navrız,
Mart Dokuzu gibi adlarla
da anılan bu gün, Anadolu
coğrafyasında yüzyıllardır
yaşayan bir kültür aynı
zamanda.

TÜRK TAKVİMİNDE NEVRUZ
On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ne baktığımızda
Nevruz’un Türklerde de çok eskiden beri
bilinmekte ve törenlerle kutlanmakta
olduğunu görürüz. Türklerde Nevruz
hakkında başlıca rivayet, bugünün
bir kurtuluş günü olarak kabul
edilmesidir. Yani Ergenekon'dan
çıkıştır. İşte bu sebeple bugün
Türklerde Nevruz, yeni yılın
başlangıcı olarak kabul edilmiş ve
günümüze kadar bayram olarak
kutlanmaktadır.
Orta Asya'daki Türk
topluluklarından Azeri, Kazak,
Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur
Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan
Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak
günümüze kadar yaşatmışlardır. Bu coşkulu
Türk geleneğini gelecek nesillere de aktarmak
ümidiyle herkesin Nevruz’unu kutluyoruz.

Bu nedenle 21 Mart
bütün varlıklar için
uyanış, diriliş ve
yaradılış günü olarak
kabul edilerek,
Nevruz/YENİGÜN
dergiteneffus.com
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CEDI
OSMAN

TÜRKİYE’NİN NBA’DEKİ
GURURU CEDİ OSMAN’DAN
ELAZIĞ’A YARDIM
Dünyaca Ünlü basketbolcu
Cedi Osman’ın hem Balkanlar’dan
Türkiye’ye ve ardından Amerika’ya
uzanan hikâyesine değindik
hem de kendisinin Elazığ
depreminden sonra başlattığı
yardım kampanyasından
gururla bahsettik.

C

edi Osman; 8 Nisan
1995 tarihinde
Makedonya'ya bağlı
Ohri'de dünyaya geldi.
Babası Türk annesi Boşnak
olan Cedi Osman, ailesiyle
birlikte 1999 yılında BosnaHersek'in Saraybosna şehrine
göç etti. 6 yaşındayken KK
Bosna kulübüne kayıt oldu.
Burada oynarken, Anadolu
Efes yetkilileri tarafından izlenip
keşfedildi ve daha sonra 13
yaşındayken ailesiyle birlikte
İstanbul'a getirildi.
Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk
vatandaşlığına geçen Cedi, 2007
yılından itibaren Anadolu Efes alt
yapısında forma giymeye başladı. Anadolu
Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda
oynayarak başladı ve sonrasında yıldız ve
genç takımlarında forma giydi.
22
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Kariyer Basamakları

Türkiye Basketbol Süper
Ligi'nde ise 22 dakika
sahada kalarak sezonu
9.7 sayı ve 3.6 ribaunt
istatistikleriyle tamamladı.

Cedi, profesyonel
kariyerine 2011 yılında
Efes'in ikinci ligdeki pilot
takımı Pertevniyal'de
başladı. Aynı yıl
Pertevniyal'in genç
takımıyla birlikte Türkiye
Genç Erkekler Basketbol
Şampiyonası'nda
şampiyonluk elde etti.

Ağabeyi de Aynı Yolda
18 Temmuz 2017
tarihinde NBA takımı
Cleveland Cavaliers
ile sözleşme imzaladı.
Makedonya'da forma
giyen Caner Osman
adında kendisi gibi
basketbolcu olan
bir ağabeyi bulunan
Cedi halen NBA
takımlarından Cleveland
Cavaliers formasını
giymektedir. 2.04
boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda
görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet
pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

Cedi Osman, 2012-13
sezonunun sonlarına
doğru Anadolu Efes
ile 4+1 yıllık sözleşme
imzaladı. Anadolu Efes
formasıyla ilk resmî maçına
4 Mayıs 2013 tarihinde
oynanan Gaziantep
Basketbol karşılaşmasında çıktı.
NBA Serüveni
2015 NBA Draft’ına katılan Cedi, 2. tur 31. sıradan
Minnesota Timberwolves tarafından seçildi. Genç
basketbolcunun
hakları aynı gün
takasla Cleveland
Cavaliers’a geçti.
2015-2016
sezonun başında,
Anadolu Efes, Pınar
Karşıyaka'yı 7674 mağlup ederek
Cumhurbaşkanlığı
Kupası'nı kazandı.
Bu zaferden
sonra Türkiye
Kupası'ndan
elenmelerine
rağmen Cedi ve
takım arkadaşları
Euroleague'de
Top-16'ya kalma
başarısını gösterdiler.
Cedi Osman 23 maça çıktığı Euroleague'de maç başına
sahada kaldığı 20 dakikada 7.9 sayı ve 3.1 ribaunt üretti.

Elazığ için Atılan 3’lükler 100 Dolar!
Cedi osman ayrıca ülkesinden uzakta olmasına
rağmen ülkesinin
sorunlarına
da kayıtsız
kalmayarak
Elâzığ’da yaşanan
depremden sonra
oynayacakları
ilk maçta,
atılan her 3’lük
için 100 dolar
bağışlayacağını
dile getirmişti.
Kampanyasına
takım arkadaşları
ve diğer
sporcularımızdan
da destek gelince
Cedi Osman,
NBA’de göğsümüzü
kabarttığı gibi
yaptığı bu sosyal sorumluluk hareketiyle de gönüllerimizi
bir kez daha fethetmiş oldu.

dergiteneffus.com
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Gizemleri ve Otantik Ortamıyla Ziyaretçilerini Büyüleyen Bir Mekân

YEREBATAN
SARNICI
İstanbul’un kalbi sur içinde
yılda yüzbinlerce ziyaretçisi bulunan
Yerebatan Sarnıcı’na çevirdik rotamızı.
Bakalım bu tarihi mekânda bizleri
neler karşılayacak?

İ

stanbul'un görkemli tarihsel yapılarından biri
Ayasofya’nın güneybatısında bulunan Bazilika
Sarnıcı, nam-ı diğer Yerebatan Sarnıcı’dır.
Burada eskiden Bizans dönemine ait bir Bazilika
bulunduğundan isminin
buradan geldiği
anlaşılıyor. Dan
Brow’un kitabından
uyarlanan,
başrolünde Tom
Hanks’in olduğu
Cehennem filminin
final sahnelerine
de ev sahipli yapan
Yerebatan Sarnıcı

24

ziyaretçi rekorları kırıyor. Bizans İmparatoru
I. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük
yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız
gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk
arasında “Yerebatan
Sarayı” olarak da
isimlendirilmiş.
Sarnıç, uzunluğu
140 metre, genişliği
70 metre olan
dikdörtgen biçiminde
bir alanı kaplayan,
dev bir yapı
diyebiliriz.

dergiteneffus.com
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Hollandalı gezgin P. Gyllius tarafından yeniden
keşfedilerek Batı âlemine tanıtılmış.
Medusa Başı ve Efsaneler
Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında
kaide olarak kullanılan iki Medusa Başı, Roma
Dönemi heykel sanatının şaheserlerinden sayılıyor.
Sarnıcı ziyaret eden insanların en çok ilgisini çeken
Medusa başlarının hangi yapılardan alınıp buraya
getirildiği bilinmiyor.
Medusa başlarına dair çeşitli efsaneler, buraya gelen
ziyaretçilerin dinlemekten hoşlandığı hikâyeler
haline geliveriyor. Bir efsaneye göre Medusa, Yunan
mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan
üç Gorgona’ dan biridir. Bu üç kız kardeşten yılan
başlı Medusa, kendisine bakanları taşa çevirme
gücüne sahiptir. Bir görüşe göre o dönemde büyük
yapılar ve özel yerleri korumak için Gorgona resim
ve heykelleri kullanılırdı ve Sarnıca Medusa başının
konulması da bu yüzdendi.

Bizans’tan Osmanlı’ya Kaldı
Bizans döneminde bu çevrede geniş bir sahayı
kaplayan ve imparatorların ikamet ettiği büyük
sarayın ve bölgedeki diğer sakinlerin su ihtiyacını
karşılayan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul’un Osmanlılar
tarafından 1453 yılında fethinden sonra bir müddet
daha kullanılmış ve padişahların oturduğu Topkapı
Sarayı’nın bahçelerine buradan su verilmiş.

Başka bir rivayete göre de Medusa, siyah gözleri,
uzun saçları ve güzel vücudu ile övünen bir kızdı.
Medusa, Zeus’ un oğlu Perseus’u seviyordu. Bu
arada Athena da Perseus’u seviyor ve Medusa’yı
kıskanıyordu. Bu yüzden Athena, Medusa’nın
saçlarını yılana çevirdi. Artık Medusa’nın baktığı
herkes, taşa dönüşüyordu. Daha sonra Perseus,
Medusa’nın başını kesti ve onun bu gücünden
yararlanarak pek çok düşmanını yendi.

İslam inanışına göre durgun su yerine akan su tercih
edilmesi zamanla sarnıcın atıl kalmasına sebebiyet
vermiş ve 16. yüzyıla kadar pek fark edilmeden
varlığını sürdürmüş. 1544-1550 yıllarında Bizans
kalıntılarını araştırmak üzere İstanbul’a gelen
dergiteneffus.com
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Bazı Önemli Ziyaretçiler
İstanbul gezi programlarının ayrılmaz bir parçası
olan bu gizemli mekânı, bugüne kadar ABD eski
Başkanı Bill Clinton'dan Hollanda Başbakanı Wim
Kok'a, İtalyan eski Dışişleri Bakanı Lamberto
Dini'den İsveç eski Başbakanı Göran Persson'a ve
Avusturya eski Başbakanı Thomas Klestil'e kadar
birçok kişi ziyaret etti. Siz de büyülü bir dünyanın
kapılarını aralayarak Mudusa başının gözlerine
cesurca bakmak istiyorsanız gezi rotanıza mutlaka
Yerebatan Sarnıcı’nı ekleyin deriz.

SARNIÇ YENİDEN
NASIL KEŞFEDİLDİ?
P. Gyllius, araştırmalarından birinde,
Ayasofya civarında dolaşırken,
buradaki evlerin zemin katlarında
bulunan kuyu benzeri yuvarlak
büyük deliklerden ev halkının aşağıya
sarkıttıkları kovalarla su çektikleri,
hatta balık tuttuklarını öğrendi. Büyük
bir yeraltı sarnıcının üzerinde bulunan
ahşap bir binanın duvarlarla çevrili
avlusundan, yerin altına inen taş
basamaklardan elinde bir meşaleyle
sarnıcın içerisine girdi. P. Gyllius,
çok zor şartlarda sarnıcı sandalla
dolaşarak ölçülerini alıp sütunlarını
tespit etti. Gördüklerini ve edindiği
bilgileri seyahatnamesinde yayımlanan
Gyllius, birçok seyyahı etkiledi.
NASIL GİDERİM?
Anadolu Yakası’ndan Eminönü Vapuruna binip,
tramvay ile Sultanahmet durağında inerek
Yerebatan Sarnıcı’na ulaşabilirsiniz. Haftanın
her günü 09:00-17:30 arasında sarnıcı ziyaret
edebileceğinizi de belirtelim.

26
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ASANSÖR BAKIMLARINI
AKSATMAYAN KURUMLARA TEŞEKKÜR
ını
Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların can güvenliği için asansör bakımlar
mların
aksatmadan yaparak aralıksız yeşil etiket kullanan site, fabrika ve kuru
yetkililerine teşekkür plaketi verdi.

ekmeköy Belediyesi, asansör bakımlarını düzenli olarak
yaptıran site ve fabrika yöneticilerini belediyede misafir
ederek, teşekkür plaketi takdim etti. Toplantıya Teknoloji
ve Sanayi Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, Çekmeköy
Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcı ve RoyalCert
Teknik Koordinatörü Muzaffer Yaşar katıldı.

ailelerimizin asansör kullandığını düşünürsek önce insan
olarak sonra da yönetici olarak sorumluluk hissediyoruz.
Bu nedenle konunun uzmanı yöneticilerle sürekli olarak
ilçe halkını bilgilendiriyoruz. Bu süreçte bazı kurum ve
kuruluşların hassasiyetlerine şahit olduk ve teşekkür etmek
istedik,” dedi.

Çekmeköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcı,
“Yapılarda asansörlerin periyodik muayeneleri kritik önem
taşıyor. Düzenli kontrolleri yapılmayan asansörlerde; kat
aralarında kalma, çalışmama ve hatta yüksek katlardan zemine
düşme gibi can yakan olaylar yaşanıyor. Çocuklarımızın,

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın da selamlarını
ileten Başkan Yardımcısı Yazıcı, ilerleyen dönemde ilçede
bulunan tüm sitelerin yöneticilerini, işyeri sahiplerini ve
kurum yöneticilerini kapsayan bilgilendirme yapacaklarını
söyledi.

C
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Hayatımın
yüzde 90’ı
“ders
çalışmalıyım”
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geçiyor.
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ÇALIŞAMIYORUM!?*
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ÇEKİLİŞLE KONSER
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Şevval Güven
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Berra Öztürk
Damla Nur Türk
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Buluşturalım!

TELEFON NUMARANIZ (CEP)
0 5 x x x x x x x x x

Hedyenz
cep telefonuna
göndereceğmz
şfre le Taşdelen
Kardyum AVM’de
stedğnz flmde
kullanablrsnz.

HAYDİ
FİLME:)
ÖDÜLLÜ
BULMACA
SAYFA
53'te!

r

İyi Eğlencele
Dileriz:)
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KISA HAYATINA UZUN BAŞARILAR
SIĞDIRAN BLACK MAMBA

KOBE
BRYANT

Basketbol tarihinde görülen nadir yeteneklerden
Black Mamba lakaplı Kobe Bryant’ı Ocak ayında
son yolculuğuna uğurladık. Peki, kimdi
Kobe, başarıları neydi? Meraklısı
için dünyaca ünlü oyuncuyu
araştırdık.
Kobe Bean Bryant 23
Ağustos 1978 tarihinde dünyaya geldi.
Ünlü basketbolcu
rakip savunmalara karşı
acımasızca
mücadele
verdiğinden
zehirli bir yılan türü olan
“Black Mamba”
lakabıyla anıldı.
1.98 boyundaki
yeteneklerini sergileyen sporcu oyun
kurucu pozisyonunda
görev almaktaydı. Başarıları
sebebiyle NBA tarihinin en
önemli basketbolcularından birisi
olarak gösterilmekteydi.

32
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arrow-circle-right GÜNCEL
30.000 sayı barajını aşan en genç oyuncu
24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal
ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda
4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına
rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu
da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak
tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez
finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant aynı zamanda NBA
tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncuydu.
Tek maçta 81 sayı
NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan basketbol efsanelerinden Wilt
Chamberlain'den sonra 2005-2006 sezonunda Toronto Raptors'a
karşı attığı 81 sayı ile dünya ikinciliği kazandı. Çin'de düzenlenen 2008
Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri Millî Basketbol Takımı
ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz
Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmeyi başarı hanesine
ekledi.
Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört
defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına 44 sayı attığı maçta
Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu.
Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında
üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştı. Ayrıca 15 kez 11'i ilk
takım olmak üzere, NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de
NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmişti.
Emeklilik zamanı
12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan play off
maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci
geçirdi. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıktı. 13
Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.
Senaryosunu Kobe Bryant'ın yazdığı 'Dear Basketball' (Sevgili
Basketbol) adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri
(Oscar) gecesinde 'En İyi Kısa Animasyon'
ödülüyle taçlandırılmıştı. Kariyerinde sayısız
başarıları olan Kobe; kişiliği, aile hayatı ve
mütevazılığıyla da gönüllere taht kurmuş
bir sporcuydu.
Vefatı
26 Ocak 2020 tarihinde bindiği
helikopterin düşmesi sonucu kızıyla
birlikte hayata gözlerini yuman
Kobe Bryant dünya çağındaki tüm
hayranlarını yasa boğdu. Dünya
basketboluna kattığı tüm başarı ve
güzellikler için Kobe’ye Teşekkür ederiz.
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KADİM ŞEHİRLER arrow-circle-left

KIRIM
KARADENİZ’DE ESKİ BİR TÜRK ŞEHRİ

Türk boylarından Tatarların yüzyıllardır yerleşik olduğu Kırım toprakları,
günümüze kadar çeşitli badirelerden geçse de hala doğal güzelliklerini koruyor.
En parlak dönemini Osmanlı zamanında yaşayan bu kadim şehrimizi mercek
altına alıyoruz.

B

atı ve güneyden Karadeniz, doğu ve
kuzeyden Azak deniziyle çevrili, 9 km.
genişliğinde 20 km. uzunluğundaki bir
berzahla karaya bağlanan Kırım yarımadası
26.140 km2
genişliğinde bir yüz
Armyansk
ölçümüne sahip.
UKRAYNA Dzhankoi
Yarımadada
güneybatıdan
KIRIM
Yevpatoria
kuzeydoğuya ve
Saky
batıdan doğuya
Simferopol
doğru uzanan dağ
Bakhchysarai
Alushta
silsilesi en fazla
Sevastopol
Yalta
yükseldiği kesimlerde
1500 metreyi aşar.
34

Bazı kesimleri denize dik iner. Dağlık alanların
üzerindeki yaylaların gerisinde ise düzlük bozkır
kesimi bulunmaktadır. Bu dağlar aynı zamanda
zengin su kaynaklarına sahiptir, kuzeybatı ve kuzey
istikametinde çeşitli ırmaklar
buradan çıkar. Bahçesaray,
Akmescit, Karasubazar
Azak Denizi
gibi eski Kırım şehirleri bu
dağların kuzey eteklerinde
ırmak havzalarında yer alır.
Kerch
Feodosiya

RUSYA

Karadeniz
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Kırım Hanlığının
Osmanlı’ya Geçişi
Coğrafi özelliklerine
değindiğimiz Kırım'ın tarihi

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

çok eskilere
dayanır. 1441
yılında kurulan
Kırım Hanlığı
1475 yılında,
Giray Han
döneminde,
Osmanlı
hâkimiyetine
girer. Uzun
yıllar Osmanlı
hâkimiyetinde
kalan şehir,
1768-1774 Osmanlı-Rus
Savaşı’nda düştü. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
ile Kırım bağımsızlığını ilan etti.
1783 yılında Kırım Rus çarlığı tarafından işgal edildi.
Bu işgalden
sonra
ise Kırım
Tatarlarının
zorlu süreci
başladı.
Zaman
içinde Naziler
tarafından da
işgal edilen
Kırım’da
sürgünler
oldu ve Kırım
Tatarları
mevcut

nüfusunun
yarısını bu
sürgünlerde
kaybetti. 1954
yılında Kırım
Ukrayna’ya
bağlandı. 1988
yılında Ukrayna
hükümeti
tarafından
alınan kararlar
neticesinde Kırım
Tatarlarının
vatana dönüş
izinleri verildi. Kendi hükümetlerini kurma
aşamalarını yaşayan Kırımlılar, 2014 yılında
tekrardan Rus işgaliyle karşı karşıya kaldılar.
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Dünyanın
En Uzun
Troleybüs Hattı
Akmescit’te!
Köklü bir tarihi
olan Kırım yolu
düşenleri hiç de
hayal kırıklığına
uğratmayacak
güzellikte bir
şehir. Şehrin
merkezi olan
Simferopol
(Akmescit)
35
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denize kıyısı olan ve dünyanın en uzun
troleybüs hattına sahip bir sahil kenti.
Aluşta kasabası ise tam bir tatil cenneti
diyebiliriz. Yerlilerin ve turistlerin ilgisini
çeken kasaba kum güneş ve deniz
üçgeniyle cazibe merkezi oluvermiş.
İbadethaneleri ile Ünlü Bahçesaray
Bahçesaray Kırım’ın en bilindik
kasabalarından biri. İçinde birçok
cami, kilise ve manastır barındıran
kasaba buram buram tarih kokuyor.
Bahçesaray’da başlıca gezilecek yerler;
Orta Cuma Camii, Tahtalı Camii,
Zincirli Medrese, Ermeni Manastırı.
Sivastopol önemli bir donanma kenti.
2. dünya savaşındaki direnişi nedeniyle
şehre kahraman unvanı verilmiş.
Şehrin en gösterişli yapısı ise Kırım
Han Sarayı’dır. Şehrin en eski yapısı
olması sebebiyle yolu buraya düşenlerin
kesinlikle görmesi gerekir.

Kırım'ın en büyük camisi olan Juma-Jami Camii, Kırım'ın Yevpatoria
kentinde bulunmaktadır. 1552-1564 yılları arasında inşa edilmiş ve
Mimar Sinan tarafından tasarlanmıştır.

Bunların yanında mağaraları,
kanyonları, çarlık sarayları ve
vadileriyle turistlerin ilgi odağı olan
şehir keyifli kültürel tatil için mutlaka
gidilip keşfedilmesi gereken bir rota.
En son huzurlu günlerini atalarımızın
zamanında yaşayan Kırım’a,
Türkiye’den en kalbi selamlarımızı
iletiyoruz.
36
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ffüs‘ün
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, aylık gençlik dergisi Tene
ödüllü bulmacasını çözüp hediye kazanan gençleri belediyede ağırladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Teneffüs dergisinden
konser bileti kazanan öğrencileri belediyede misafir ederek,
biletlerini takdim etti. Çekmeköy Belediyesi’nin tarih, genel kültür,
edebiyat, spor, teknoloji, sanat ve güncel konulardan oluşan
dopdolu içerikle hazırladığı ve ilçedeki liselerde dağıttığı aylık
gençlik dergisi Teneffüs hediye vermeye devam ediyor. Ödüllü
bulmacayı çözüp, şifresini yollayanlar arasından seçilenler, kitap,
sinema, tiyatro, konser bileti gibi hediyeler kazanıyorlar.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ocak sayısında Şiddete
Hayır şifresini çözerek gönderen ve kura sonucu ödül kazanan
beş öğrenciyi okul müdürleri ile birlikte belediyede misafir etti.
Gençlerle sohbet eden Başkan Poyraz, ”Bizi gençlerle buluşturan
dergimizde bugüne kadar kitap, sinema bileti verdik. Bu ayki
hediyemiz Mustafa Sandal’ın Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki
konseri için çift kişilik biletti. Dergimiz gibi hediyelerimizi de güncel
tutacağız. Gençler bizi takip etmeye devam etsin,” dedi.

İLK YURDA ÖZLEM

Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu
öğrencileri, Doğu Türkistan'a seslendi.
Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platform öğrencileri, Doğu
Türkistan’da zulme uğrayan ve asimile edilmeye çalışılan insanlar
için bir araya geldi. Türkiye Yazarlar Birliği'nde gerçekleşen
programda Doğu Türkistan'dan gelen ve Türkiye'de öğrenimine
devam eden lise öğrencisi İmran Sadai'nin okuduğu şiiri Doğu
Türkistan’da kar kütlesi altında kalıp vefat eden Resulullah adlı
çocuğa armağan etti. Programa Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı
Mahmut Bıyıklı, şair ve yazar Ali Ural, öykücü Naime Erkovan katıldı.
Açık Fikir Platformu’nda gönüllü olarak görev alan lise öğrencisi

Rabia Özay, “Ben çok mutluyum, bu programı Doğu Türkistan
zulmüne bir başkaldırı, bir ses çıkarış olarak görüyorum.
Arkadaşlarımız şiir okudular, bende fotoğrafları yorumlarken çok
duygulandım. Bu yaşadıkları zulme çoğu ülkenin ses çıkarmaması
bizi çok üzüyor. Bu programı bir umut olarak, bir yardım olarak
düşündük arkadaşlarla. Hem mutlu hem de kalbimiz buruk bir
şekilde yaptık bu programı. Çok teşekkür ederim emeği geçen
herkese” şeklinde konuştu.

dergiteneffus.com

37

BİLİM arrow-circle-left

Hem Deha Hem Azim Örneği
Bir Bilim İnsanı

Yaşadığımız yüzyılın en önemli
bilim insanlarından biri o. Aynı
zamanda geçirdiği hastalık sebebiyle
tekerlekli sandalyeye mahkûm olmasına
ve konuşamamasına rağmen azimle
hayata tutunmuş özel bir hikâye!

İ

ngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve
yazar Prof. Dr. Stephen Hawking, 8 Ocak 1942
yılında doğdu. 8 yaşındayken Londra'dan 20 mil
uzaktaki St Albans'a gitti. 11 yaşında St Albans
okuluna kayıt oldu. Buradan mezun olduktan
sonra babasının eski okulu Oxford
Üniversitesi kolejine devam etti.
Babasının tıpla ilgilenmesini
istemesine karşın, o
matematiği seviyordu.
Fakat okulun
matematik bölümü
mevcut değildi. Bu
yüzden onun yerine
fizik öğrenimi
görmeye başladı.
Üç yıl sonra doğa
bilimlerinde
birinci sınıf onur
madalyasıyla
ödüllendirildi.

çalışmak üzere Cambridge’ye gitti. O zamanlar
Oxford'da evren bilimi üzerine çalışma yoktu
Cambridge'de danışman olarak Fred Hoyle'u istemesine
karşın Dennis Sciama atanmıştı. Doktorasını aldıktan
sonra ilk önce araştırma asistanı, daha sonra
Gonville and Caius College'de profesör
asistanı oldu.

Hawking daha
sonra kozmoloji
(evrenbilim) üzerine
38
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Newton’dan sonra bir ilk
1973'de Gökbilim
Enstitüsünden
ayrıldıktan sonra
Stephen Hawking,
Uygulamalı
Matematik ve
Kuramsal Fizik
bölümüne geçti.
1979'dan sonra
matematik
bölümünde
Lucasian
matematik
profesörü oldu.
Bu profesörlük
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1663 yılında üniversite parlamento üyesi olan Henry
Lucas tarafından kurulmuştu. İlk olarak Isaac Barrow
sonra 1669'da Isaac Newton'a verilmişti.
Hawking, evrenin temel prensipleri üzerine
çalıştı. Roger Penrose ile birlikte
Einstein'ın Uzay ve Zamanı kapsayan
Genel Görelilik Kuramının, Big
Bang'le başlayıp karadeliklerle
sonlandığını gösterdi. Bu
sonuç Kuantum mekaniği ile
Genel Görelilik Kuramı'nın
birleştirilmesi gerektiğini
ortaya koyuyordu.
21. yüzyılın en büyük
buluşu
Bu yirminci yüzyılın
ikinci yarısının en büyük
buluşlarından biriydi. Bu
birleşmenin bir sonucu da
karadeliklerin aslında tamamen
kara olmadığını, fakat radyasyon yayıp
buharlaştıklarını ve görünmez olduklarını
ortaya koyuyordu. Diğer bir sonuç da evrenin bir
sonu ve sınırı olduğuydu. Bu da evrenin başlangıcının
tamamen bilimsel kurallar çerçevesinde meydana geldiği
anlamına geliyordu.
Stephen Hawking
1960'ların başında
21 yaşındayken
tedavisi olmayan
amyotrofik
lateral skleroz
(ALS) hastalığına
yakalandı. Motor
nöronların
zamanla yüzde
seksenini
öldürerek sinir
sistemini felç
eden; ancak
beynin zihinsel
faaliyetlerine
dokunmayan bu
hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya
mahkûm etti. Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana
sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş,
yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde
insanlarla iletişim kurabiliyordu.

2600 kelimelik özel bilgisayarla konuşabildi
Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında
çevresinden ve ailesinden büyük destek almaktaydı.
Konuşmak istediği anda, elindeki elektronik
aleti sıkarak, sandalyesine bağlı
özel bilgisayarının ekranına,
dakikada ortalama 10 kelimeyi
sıralayabiliyordu. Bu sessiz
konuşan dehanın, özel
bilgisayarının hafızasında
yaklaşık 2600 kelime
bulunmaktaydı. Böylece
herhangi bir kelimeyi
söylemek istediğinde
ekrana yazabiliyordu.
Sağlıklı insanların
konuşmalarında kullandığı
kelime sayısı da 2500
civarındadır. Dolayısıyla
Hawking, duygularını
ifade etmede kelime sıkıntısı
çekmemişti. Bunca rahatsızlığı ve
fiziki duruma karşın verdiği mücadele ve
dünyaya kattıkları Hawking'in ne kadar azimli
olduğunun göstergesi oldu.
Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen
Stephen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan
sonraki en büyük
dahi olarak
görülüyor. Stephen
Hawking'in başlıca
eserleri; Zamanın
Kısa Tarihi, Kara
Delikler, Büyük
Tasarım, George ve
Kırılmayan Şifre.
Ünlü bilim
insanına veda
Ünlü İngiliz Bilim
İnsanı Stephen
Hawking 13 Mart
2018 tarihinde
76 yaşında ülkesi İngiltere'de vefat etti. Stephen
Hawking'in henüz 21 yaşındayken yakalandığı ALS
hastalığında dolayı vefat ettiği düşünülüyor. Bilim
dünyasına yaptığı katkılarla, içinde bulunduğumuz
yüzyıla damgasını vuran Hawking’i saygıyla anıyoruz.
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Dünya’da Kaosa Sebep Olan Virüs

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve ölümlü vakaların her geçen gün arttığı Korona
virüsüyle ilgili araştırmamızı ve Çin’deki vatandaşlarımızı tahliye eden Nakliye
uçağının yüreklere dokunan hikâyesini Teneffüs okurları için kaleme aldık.

K

orona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan
büyük bir virüs grubudur. Nadir durumlarda,
bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı
durumdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Bu
virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına
benzer şekilde, hafif ve orta derecede
üst solunum yolu hastalıklarına
sebebiyet verebilirler. Korona
virüsü semptomları arasında
burun akıntısı, öksürük,
boğaz ağrısı, muhtemel
baş ağrısı ve bazen de
birkaç gün süren ateş
sayılabilir. Bağışıklık
sistemi zayıf olan
ileri yaştakiler ve
çok genç olanlar
için virüsün zatürre
veya bronşit gibi çok
daha ciddi solunum
yolu hastalıklarına
sebep olduğu
saptandı.
40

Korona Yayılıyor
Dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü, Çin'den sonra
diğer ülkelere de sıçradı. Krizin boyutu artarak devam
ediyor. Virüsün bulaştığı insan sayısı gün geçtikçe
çoğalıyor
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Çin’den Yayılan Virüs
Hayvan pazarından
geçtiği düşünülen
virüsün tam nerden
geldiği ve nasıl bir
tedavi yöntemi
uygulanacağı
bir muamma
olurken, Çin bu
konu hakkında
olağan üstü
uygulamalarla
çözüm buluyor.
Virüsün ortaya
çıktığı söylenen
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Türkiye Gerekli Tedbirleri Aldı
Ülkemizde de çeşitli spekülasyonlara sebep olan Korona
virüsüne karşı çeşitli önlemler alınıyor. Bizler de kişisel
temizliğimize önem göstererek ve sağlığımızla ilgili gerekli
önlemleri alarak solunum yollarıyla ilgili hastalıklardan
korunabiliriz. Henüz bilindik bir tedavisi olmayan ve
sürekli mutasyona uğrayan Korona virüsünün ne zaman
durdurulabileceğini ise şimdilik zaman gösterecek.

ÇİN’DEKİ
VATANDAŞLARIMIZI
TAHLİYE EDEN KOCA
YUSUF UÇAĞININ
HİKÂYESİNİ BİLİYOR
MUSUNUZ?
Vuhan şehrine girişler çıkışlar kapatılırken güvenlik
asker tarafından sağlanıyor.
Virüs Çin Ekonomisini de Vurdu!
Bu virüsten ötürü Çin ekonomik olarak da büyük bir
darbe gördü. Birçok firma Çin’deki şubeleri kapatma
kararı aldı ve ülkeye uçuşlar azaldı. Gidişatın böyle
devam etmesi durumunda Çin ekonomisinde virüsün
ağır hasarlar bırakacağı uzman görüşleri arasında.
Biyolojik Savaş mı?
Çin'i ve buradan yayılmasıyla birlikte dünyayı zora
sokan bu virüs için ortaya atılan bir başka iddia da
biyolojik savaş. Peki, bu biyolojik savaş da neyin nesi?
Biyolojik savaş; yıllar içerinde zaman zaman ülkelerin
birbirine karşı kullandığı, üzerinde uygulanan ülkeye
ciddi zarar veren bir savaş yöntemi. Laboratuvar
ortamında geliştirilen virüs zarar verilmek istenilen
ülkeye sızdırılıp o ülkede ciddi kayıplar verdirip ülkenin
dışarı ile bağlantısı kesmede en etkin yöntemlerden biri.
Yıllar içerisinde SARS, H1N1, Kırım Kongo Kanamalı
ateşi gibi virüslerin laboratuvar ortamında geliştirilip
yayıldığı tespit edilmişti. Korona virüsünün de böyle
bir laboratuvar ortamında geliştirildiği tezi gitgide
kuvvetleniyor.

Korona virüsünün Çin’de ortaya çıkması ile birlikte
ülkeler o bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için
seferber oldular. Türkiye de hem kendi vatandaşları hem
de Azerbaycan dâhil birkaç ülkenin de vatandaşları için
tüm imkânlarını seferber etti. A400M tipi nakliye uçağı
ve özel korunaklı kıyafetleriyle oluşturulan uzman bir
ekip Çin’e gönderildi.
Uçağın ismi Koca Yusuf ve bu ismin çok kıymetli bir
hikâyesi var. Koca Yusuf topraklarımızda yetişmiş en
başarılı güreşçilerden biri. Aldığı başarılarla insanların
dikkatini çekip bizi uluslararası organizasyonlarda
da temsil etmesi için ikna ediliyor. Başta ‘gâvurlarla
müsabakaya katılmam’ dese de ülkemizin bu alanda da
ileriye taşınması gerektiğine kani gelip Avrupa’ya gidiyor
ve orda da çeşitli başarılar elde ediliyor Nihayetinde
Amerika’ya çağrılıyor ve orda da yenilmez olarak tarihe
damgasını vuruyor.
Sıra Türkiye’ye dönüş vaktinde. Bindiği gemi batıyor
ve Koca Yusuf filikalardan birine binmek istiyor fakat
heybetli ve cüsseli olduğu için kendisini, batırır diye
filikalara almıyorlar. Koca Yusuf, binemediği filika
yüzünden vefat ediyor. İşte Çin’e giden o nakliye
uçağının ismi bu yüzden Koca Yusuf! Çünkü kimse
geride kalmasın, vatanından uzakta terkedilmesin diye.
Koca Yusuf adlı nakliye uçağı bu ismi aldığı günden beri
vatandaşlarımızı ülkemize getirmeye devam ediyor.
Tıpkı Koca Yusuf gibi sırtın yere gelmesin Türkiye!

dergiteneffus.com

41
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Milli Mücadelenin
Kadın Kahramanlarından
Gerek kişiliği gerek Milli Mücadele dönemindeki
yiğitliğiyle Türk tarihine damga vurmuş
kadınlarımızdan Halide Edib’i tanımaya
ne dersiniz?
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882'de İstanbul'da doğan Halide
Edib Adıvar, babasının isteği
üzerine Batılı tarzda bir eğitim
almak için Üsküdar Amerikan Kız
Koleji'nde
okudu.
Orada Rıza
Tevfik’ten
(Bölükbaşı)
Fransız
edebiyatı
dersleri aldı
ve Doğu'nun
mistik
edebiyatını
dinledi.
Sonradan
evlendiği
Salih
Zeki'den de
matematik
dersleri
alıyordu.
Koleji 1901'de bitirdi. 1908 yılında
gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar
yazmaya başladı. 1909'dan sonra eğitim
alanında görev alarak öğretmenlik,
müfettişlik yaptı.
Balkan Savaşı yıllarında
hastanelerde çalıştı. Gerek
bu çalışmaları, gerekse
müfettişliği sırasında
İstanbul semtlerini
dolaşması, ona çeşitli
kesimlerden insanları tanıma
fırsatını verdi. 1919'da
Sultanahmet Meydanı'nda,
İzmir'in işgalini protesto
mitinginde yaptığı etkili
konuşma ünlüdür. 1920'de
Anadolu'ya kaçarak
Kurtuluş Savaşı'na katıldı.

arrow-circle-right İZ BIRAKANLAR
Kendisine önce onbaşı, sonra da
üstçavuş rütbesi verildi. Savaşı izleyen
yıllarda Cumhuriyet Halk Fırkası ve
Atatürk ile siyasi görüş ayrılığına düştü.
1917'de evlenmiş
olduğu ikinci kocası
Adnan Adıvar ile
birlikte yurtdışına
çıktı. Fransa ve
İngiltere'de yaşadı.

şey Batı’nın kılık kıyafetiyle değil bilgi
sistemiyle örnek alınması gerektiğiydi.
Çağının ötesinde yaşamış bir kadın
olarak Halide Edib, bizlere örnek
olması gereken başarılara imza atmıştı.
Kadınlar Günü vesilesi ile tarihimizde
iz bırakmış, vatanı için şehit ya da
gazi olmuş tüm kadınlarımızı saygı ve
rahmetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad
olsun!

Amerika'da
Columbia
Üniversitesi,
Hindistan'da
Delhi İslam
Üniversitesi'nde
konuk öğretim
üyesi olarak
dersler verdi.
1939'da
Türkiye'ye döndü.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İngiliz Filolojisi Kürsüsü Başkanı oldu.
1950'de milletvekili seçildi. 4 yıl sonra
tekrar üniversiteye döndü. Ölümüne
kadar kürsü başkanlığı görevini
sürdürdü.

Halide Edib Adıvar, 9 Ocak 1964
yılında İstanbul'da 80 yaşındayken
böbrek yetmezliği
nedeniyle yaşamını
yitirdi. Cenazesi,
Merkezefendi
Mezarlığı'na
defnedildi.
Geride bıraktığı
eserlerde vurgulamak
istediği en önemli
dergiteneffus.com
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Ş E H İ T

E D İ L E N

MEHMET SELiM KiRAZ
Cumhuriyet Savcısı
1969-2015

44
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E S U R

S A V C I M I Z

Eli kanlı teröristlerce hunharca katledilen savcımızı
Teneffüs dergisi olarak sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

S

avcı Mehmet Selim Kiraz 1969
Siirt doğumlu. Aslen Siirtli olan ve
yaklaşık 40 yıl önce Mersin'e göç
eden Hakkı-Saadet Kiraz çiftinin
altı çocuğundan biriydi. Mersin İmam
Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kiraz
öğrenimini sürdürebilmek için bir dönem
terzilik bile yapmıştı. İstanbul’dan önce
Osmaniye’de görev yapıyordu. Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK)
yaz kararnamesi ile Gaziosmanpaşa
Adliyesi’nden Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi’ne atandı.

görevini yürütürken 31 Mart
2015 tarihinde çalışma odasında
görevi başında şehit edildi.
Avukat kılığında geldiler

Berkin Elvan davasını soruşturuyordu
14 yıllık savcı Kiraz, 2014 yılının Ekim ayında Berkin Elvan
soruşturmasına da dördüncü savcı olarak atanmıştı. Kiraz’a
ayrıca Gezi Parkı dosyaları verilmişti. Elvan ile ilgili dosyanın
dışında, Gezi Parkı’nda
yaralanan şahısların da
aralarında olduğu çok sayıda
kişinin soruşturma dosyasını
yürütüyordu.

DHKP-C terör örgütü üyesi 2
kişi avukat gibi hareket ederek,
aranmadan silahlarıyla 31
Mart 2015'te öğlen saatlerinde
Çağlayan'daki İstanbul Adalet
Sarayı'na girdiler. Örgüt üyeleri
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol,
Gezi odaklı eylemler sırasında
hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın
ölümüne ilişkin soruşturmayı
da yürüten Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz'ın 6. katta
bulunan makam odasına girdi. Makam odasında saatlerce
savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin tutan örgüt üyeleri akşam
saat 10 sıralarında savcımızı
şehit ettiler.

Bu davalar üzerinde çok sıkı
çalışıyordu. Yakınları da onun
ne işi olursa olsun büyük
titizlikle yaptığını söylerdi her
zaman. Bu davalar üzerinde
çok durması birilerinin canını
sıkmış olmalı ki İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki
dergiteneffus.com

Rahmetle yâd ediyoruz
Kıymetli savcımızın ardından
Çağlayan Adliyesi’nin
adı Mehmet Selim Kiraz
yerleşkesi olarak değiştirildi.
Tüm ülkeyi yasa boğan bu
ölüm Hak dava için canının
veren tüm vatan evlatlarını
da aklımıza getirdi. Allah
hepsine rahmet eylesin.
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MART'TAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Mart ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
EDEBİYATA SOKAĞI TAŞIYAN YAZAR

Hüseyin Rahmi Gürpınar
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 Türk edebiyatında saygın bir yere
sahip eserleri geride bırakan Hüseyin Rahmi Gürpınar 8 Mart
1944 yılında bizlere veda etti. Ruhu şad olsun!

BU DÜNYADAN BİR TURİST ÖMER GEÇTİ

Sadri Alışık

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 sora 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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TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ YÜZÜ

Halit Akçatepe

Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit
Karay Mektebi'nde okudu. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken
çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint
Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1.5 yıl Ankara’da askerlik
yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak,
Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te
Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına
adını altın harflerle yazdırdı. Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve
annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında birçok yapımda rol
almış oyunculardandı. Hababam Sınıfı’nda öğretmen Paşa Nuri
karakterini canlandıran kişi ünlü oyuncunun öz babasıydı. İki kez
evlenen Halit Akçatepe 3 çocuk babasıydı. 31 Mart 2017 tarihinde
İstanbul'da 79 yaşında kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını
kaybeden usta oyuncuyu sevgiyle yâd ediyoruz.

HAZİN SONLU KÜÇÜK HANIM

Belgin Doruk

28 Haziran 1936’da Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu kısa
süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınır. Annesi bir sinema
tutkunudur ve Belgin henüz 5 yaşındayken annesiyle sinemaya
gitmeye başlar. Gençlik yıllarında ise bir dergiye oyuncu olmak
için fotoğraflarını gönderir. Nitekim yarışmaya kabul edilir ve
babası bu duruma kızar. Annesinin desteğiyle finale kalıp birinci
olur. Henüz 16 yaşındayken sinema hayatı başlar. Hem Türkiye’de
hem Avrupa’da güzellik yarışmalarında dereceler alır. İki kez
evlilik yapar ve bu evliliklerden 2 çocuğu olur. Fazla kilolarından
kurtulmak için içtiği ilaçlar onu akıl hastanesinde yatmak zorunda
bırakır. 27 Mart 1995’te kalp krizinden vefat eden ünlü oyuncu
hayatının son yıllarında maddi problemlerle yaşamıştır. Bir
döneme damga vuran güzel oyuncuyu saygıyla anıyoruz.
dergiteneffus.com
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YOKUŞ AŞAĞI
Ailecek Avusturya Alplerinde çıktıkları kayak tatilinde büyük bir çığ tehlikesi atlattıktan
sonra Billie ve Pete, hayatlarını ve birbirlerine karşı olan hislerini gözden geçirmek
zorunda kalır. Böylece hayatları bambaşka bir kargaşaya doğru yol alır.
Vizyon Tarihi: 06 Mart 2020
Film Türü: Komedi, Dram | Yönetmen: Nat Faxon, Jim Rash
Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto,
Zach Woods, Kristofer Hivju

MY SPY

FANTASY ISLAND

“My Spy”, ciddi bir CIA
ajanına (Dave Bautista)
odaklanıyor. Ajan, gizli bir
görev kapsamında bir
aileyi gözetlemeye
gönderilir. Ajanın kaderi
ise dokuz yaşında
olmasına rağmen
yaşından olgun davranan
ailenin kızı Sophie’nin
(Chloe Coleman)
ellerinde olacaktır.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2020
Film Türü: Komedi, Aile.
Yönetmen: Peter Segal.
Oyuncular: Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal,
Ken Jeong.
Senaryo: Erich Hoeber, Jon Hoeber.

48

Hayal Adası, eğlenmek için
bir adaya giden bir grup
insanın yaşadıkları
konu ediliyor. Bir grup
insan, gönüllerince
eğlenecekleri,
hayallerindeki birçok şeyi
gerçekleştirebilecekleri
Fantasy Island’a gider.
Fakat adada onları
bekleyen düşlediklerinden
oldukça farklıdır. Karanlık
temalar ve doğaüstü
olaylarla karşı karşıya
kalan insanlar, hayatta
kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
Vizyon Tarihi: 6 Mart 2020
Film Türü: Korku | Yönetmen: Jeff Wadlow
Oyuncular: Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael
Rooker, Charlotte McKinney, Portia Doubleday, Kim Coates
Senaryo: Jillian Jacobs, Christopher Roach, Jeff Wadlow
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MART 2020'de
Çekmeköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nde
Sahnelenen ÜCRETSİZ Tiyatro Oyunlarına
Hepinizi Bekliyoruz:)

MART

Yetişkin Tiyatrosu Oyunlarına
12 Yaşından Küçük Çocukların Getirilmemesini
Önemle Rica Ediyoruz.
dergiteneffus.com
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DOGAL AFETLERE
NE KADAR HAZIRLIKLISIN?

TEST arrow-circle-left

Depremden yangına, selden çığ felaketine kadar her biri başımıza gelebilecek
doğal afetlere karşı toplum olarak tedbirler almalıyız. Peki, sen bu konuda
ne kadar donanımlısın?

1

Polis, İtfaiye, ambulans ve diğer durumlar da hızlı ve acil aramalar hangi numarada toplanmıştır?

110
2

Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı

Sahil
Güvenlik

Emniyet Genel
Müdürlüğü

Çığ

Tüp Patlaması

Tsunami

Riskli bölgelere
yoğun ağaç
dikilmeli

Bu bölgelere derin
çukurlar açılmalı

O bölgelere evler
yapılmalı

Deprem anında hangi alana yaklaşmamalıyız?

Asansör
50

Acil Çağrı
Merkezi

Sel, toprak kayması ve çığ gibi doğal afetlerden gelecek hasarları en aza indirmek için ne yapılabilir?

Duvardan barikat
yapılmalı

5

112

Aşağıdakilerin hangisi doğal afet değildir?

Deprem

4

114

Deprem olduğunda ve deprem olmadan önce en güvenilir bilgi akışını sağlayan kurumumuz hangisidir?

T.C. İçişleri Bakanlığı

3

155

Açık Alan

Beyaz eşyaların yanı
dergiteneffus.com

Kolon Yanı

arrow-circle-right TEST

6

Çığın altında çıkarılmış bir insan için hangisi yapılmaz?

Üzeri yorganla
örtmek

7

Vücut sıcaklığını kademeli
olarak artırmak

Pilli aydınlatmalar
kullanmak

4452

Su vanasını
kapatmak

5896

4524

Sel sırasında veya sonrasında hangisi yapılmalıdır?

Yüksek ve korunaklı
bir yerde beklemek

10

Ortam Karanlıksa Priz ve
Elektrik Anahtarı Kullanmak

Doğal afetlere karşı alınacak önlemler kaç numaralı yasayla sabitlenmiştir?

5001

9

Aşırı ısı vererek
vücudu ısıtmak

Deprem anında veya sonrasın hangisi yapılmaz?

Doğalgaz vanasını
kapatmak

8

Oda sıcaklığında
tutmak

Araçla anında olay
yerini terk etmek

Sel suları içinde
yürümek

Sel sularında
yüzmek

Hangisi ev yapmak için uygun bir zemindir?

Dere yatağı

Fay hatları üzeri ve yakını

Yamaç arazileri

Sert-kaya zemin

DEĞERLENDİRME
1-3 DOĞRU CEVAP VARSA
AMAN DİKKAT!

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
KÖTÜNÜN İYİSİ!

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA
SANA BİR ŞEY OLMAZ!

Allah korusun bir deprem olsa öylece
donakalırsın ya da acil bir durumda ambulans
çağırman gerekse numarayı hatırına
getiremeyebilirsin. Sonuçta hayatımızda birden
doğal afetler olabilir. Biran önce gerekli
tedbirler için bilgi edinmelisin.

Bildiğin belli başlı şeyler hayat kurtarır mı
bilemeyiz ama doğal afet işi şakaya
gelmez. Bizce bu konuda derinlemesine bilgi
edinmek için çok da fazla bekleme.

Muhtemelen güvenlik önlemlerine önem veren,
sağlığına dikkat eden ve insan canının ne kadar kıymetli
olduğunu bilen birisin. Teneffüs dergisi olarak
seni kutluyoruz. Bildiklerini etrafındaki
daha az bilgili insanlarla paylaşmalısın.

1-D

2-A

3-C

4-B

5-A

6-D
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7-C

8-B

9-A

10-D

İnsan Tabiat tan
UzaklaştIkça
Kalbi KatIlaşIr.

beklenti
üzer

iYiLiGE GÜCÜN YETMEZSE
BARi KÖTÜLÜK YAPMA.
-

?
r
a
v
i
s
e
n
n
i
l
e
Bir
.
ı
r
a
l
k
a
m
r
a
p
i
k
Tabi

HAKKIMIZI
ARAYALIM DEDİK,
MEŞGULDÜ.

şu hayatta gülmemi isteye
n
tek insan fotoğrafçıydı
o da parasını istedi zaten.

www.
D er g i T e n e ff us
.com
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK
SİNEMA BİLETİ

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ
BİZE GÖNDEREN OKURLARIMIZ,
"ÇEKİLİŞLE" SİNEMA BİLETİ KAZANIYOR!
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Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left

ALTIN

KARBON

ANTİMON

KOBALT

ARGON

KROM

ARSENİK

KSENON

ASTATİN

LANTAN

AZOT

NEODİM

BAKIR

NEON

BİZMUT

NİKEL

ÇİNKO

OKSİJEN

DEMİR

PLATİN

GÜMÜŞ

RADON

KALAY

TELLÜR

54

dergiteneffus.com

DUR YOLCU! prak,

to
Bilmeden gelip bastığın bu
Bir devrin battığı yerdir.
iz yığın,
Eğil de kulak ver; bu sess
yerdir.
Bir vatan kalbinin attığı

