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Ayşe Begüm Onbaşı
ve jimnastik hakkında...

KADİM ŞEHİRLER

Yeryüzüne kondurulmuş
şahane şehir MARAKEŞ

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Adından sıkça söz ettiren genç
yetenek Eli Türkoğlu konuğumuz oldu

spor akademileri
öğrenci adayları;
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HAZIRLIK
başarıyı
bizimle
yakalayın
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Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Nisan ayında yeniden büyük bir aşkla görevimin başında sizlerle
buluştuğum için çok mutluyum. Başkanlık görevimin devamı için bizlere
destek veren, yanımızda olan, daha iyi hizmetler için bize geri dönüşler
sağlayan bütün vatandaşlarımıza ekibim ve şahsım adına teşekkür
ediyorum.
Teneffüs Dergisi ile siz gençlerle buluşmak ve dergimizi ilgiyle takip
ettiğinizi bilmek bizlere enerji ve çalışma azmi veriyor. Yeni dönemde de
siz gençlerle olan projelerimizi ve etkinliklerimizi büyük bir kararlılık ve
heyecanla sürdüreceğimizden hiç şüpheniz olmasın.
Çekmeköy’ün Geleceği Gençler,
Her sayımızda olduğu gibi Nisan ayında da okumaktan keyif alacağınız bir sayı çıkarmaya çalıştık. Kapağımızda
sizleri Yeşilçam’ın usta oyuncusu Erol Taş karşılıyor. Gezelim Görelim sayfamızda şöyle bir Emirgan’a Lale
Festivali’ne uzanıyoruz. Güzel Kelimeler Mekânı köşemizin bu ayki misafiri ise Kut kelimesi. Nisan aynı zamanda
zaferlerin de ayı. Kut’ul Amare ve Lozan Zaferi’ni bu vesileyle tebrik ediyorum. Kadim şehirlerde bu kez durağımız
Marakeş ve spor sayfamızda konuğumuz başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı…
Yeni sayılarda birbirinden renkli ve ilgi çekici içeriklerle görüşmek dileğiyle hepinizi gözlerinizden öpüyorum.
Keyifle ve Teneffüs ile kalın...

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI
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Yeni bir kelimeyle
karşınızdayız : KUT,
ne demekmiş, buyrun birlikte
öğrenelim:)

Nisan ayında içinizi ısıtacak
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.
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LEZZET DURAĞI

TARİHTE NİSAN

Bahara özel, orman meyveli
labneli kanepe ile lezzet
durağındaki molanıza
keyif katın:)

Tarihte nisan ayında neler
yaşanmış neler. Merak ediyorsanız
sayfamıza bekliyoruz.

14

16

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik

GÜNCEL

Gazi Osman Paşa'yı
tanıyoruz.

Batmaz denilen Titanik, Atlas
Okyanusu'na gömüldü.
Tarihin en kanlı gemi kazası
hakkında bilinmeyenler...

21

DUVAR

TEKNOLOJİ

Bu duvarın harcında
gençlik var:)

Japonya, atık uyduları yıldız olarak
kaydıracak.

28

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

32

FİLM REPLİKLERİ

İZ BIRAKANLAR

20

İstanbul'un en güzel kareleri,
en güzel kadrajları
sizin makinenizden
çıksın:)
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22
DOSYA

30

Kötü rollerin iyi adamı Erol Taş'ın
gerçek hayattaki yumuşak kalpli
hikayesini kaleme aldık.

TENEFFÜS OKUR
Birbirinden eğlenceli içerik
Teneffüs Okur sayfamızda
sizi bekliyor. Bu ay, sizden gelen
fotoğraflarla çok daha
renkli.

36
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FENOMEN

SİNEMA Bİ'MOLA

TİYATRO

Bu ayki konuğumuz
Hadi Be TV'nin renkli sunucusu
Emre Saygı:)

Nisan 2019'da hangi filmler vizyona
giriyor, bir göz atalım.

"Felatun Bey ile Rakım Efendi"
Devlet Tiyatroları,
Yeni Oyun.
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KÜLTÜR SANAT

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Kültür ve sanat dünyamızın
değerlerini tanımaya
devam ediyoruz.
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Son günlerde adından sıkça söz
ettiren genç yetenek, Eli Türkoğlu
konuğumuz.
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

42

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

KADİM ŞEHİRLER

44

DANIŞMA KURULU

Yeryüzüne kondurulmuş
şahane şehir : MARAKEŞ

46

SPOR

GEZELİM GÖRELİM

İnsan vücudunun sınırlarını yeniden
keşfettiren spor "Jimnastik".

Muazzam bir gezinti için adeta bir
cennet : Emirgan Korusu

50

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

Hem eğlencel, hem de ödüllü
birbirinden keyifli testlerimizle,
hem eğlenin hem de sürpriz
hediye kazanma
şansı yakalayın.

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

53

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.
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Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

EĞLENCE

52

Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı

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

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

dergiteneffus.com
www.dergiteneffus.com

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

GÜZEL
KELİMELER
MEKÂNI

Kut
Üç farklı anlamı bünyesinde
barındıran Kut, Türkçe bir kelime.
İsim manasında kullanıldığında, devlet iradesinde güç
ve yetki bakımından sahip olunan üstün kudret anlamına gelen
sözcük aynı zamanda mutluluk demek. Kut’un mitolojik bir karşılığı
da var: İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket!
İslam öncesi Türk kültüründe hâkimiyetin kaynağı olarak
kağanlık sistemi vardı. Hükümdarın yönetme hakkı ilahi bir güce
dayanıyordu. Göktanrı inancında hakim anlayış bu sebeple kut
anlayışıdır.
Günümüzde kut anlayışını çağrıştıracak nelerimiz var dersiniz?
Bayramlarda birbirimizi ‘kut’larız. Dostlarımız evlendiğinde
‘kut’lamadan geçemeyiz. Bir de tarihimizde İngilizlere diz
çöktürdüğümüz bir zaferimiz var:
KUT’ÜL AMARE!
Bu zaferin şanlı Kahramanı Halil Kut Paşa’yı bu vesileyle
rahmetle anıyoruz…
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KUYUCAKLI YUSUF
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf ’u Aydın Cezaevi’nde yatarken tanımıştır. Onun
trajik aşk öyküsünü de ondan dinlemiş olmalı. Yalnız bu öyküyü, gözlemlerine
dayanarak bir Anadolu kasabası ortamında verir. Bu ortam, Sabahattin Ali’nin
çocukluk yıllarını geçirdiği Edremit ile çevresidir. Romanda yöre gerçekleriyle
toplumsal gerçekler iç içe geçmiştir. Kasaba yaşamının betimlenişindeki canlılık,
etkisini Sabahattin Ali’nin gözlem gücünden alır.

YÜZYILLIK YALNIZLIK
Gabriel Garcia Marquez
Yazarın bizzat kendisi, "Yüzyıllık Yalnızlık'ı yazmaya başladığımda, çocukluğumda beni
etkilemiş olan her şeyi edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol bulmak istiyordum.
Çok kasvetli kocaman bir evde, toprak yiyen bir kız kardeş, geleceği sezen bir büyükanne ve mutlulukla çılgınlık arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek bir yığın hısım
akraba arasında geçen çocukluk günlerimi sanatsal bir dille ardımda bırakmaktı amacım. Yüzyıllık Yalnızlık'ı iki yıldan daha kısa bir sürede yazdım, ama yazı makinemin
başına oturmadan önce bu kitap hakkında düşünmek on beş, on altı yılımı aldı.
Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile kıpırdatmadan, sanki yalnızca gördüğü
olağan şeylermiş gibi anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan şeyin,
onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik olduğunu kavradım. Yüzyıllık Yalnızlık'ı büyükannemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım. Bu romanı dikkat ve keyifle
okuyan, hiç şaşırmayan sıradan insanlar tanıdım. Şaşırmadılar, çünkü ben onlara hayatlarında yeni olan bir şey anlatmamıştım, kitabımda gerçekliğe dayanmayan tek cümle
bulamazsınız." Sözleriyle anlatıyor kitabını…

GUGUK KUŞU
Ken Kesey
“Bu dünya… Güçlülerin dünyası arkadaş! Var oluş ritüelimizin temelinde, güçlünün zayıfı
yutarak daha da güçlenmesi yatıyor. Buna göğüs germeliyiz. Doğrusu da bu zaten. Doğal
dünyanın bir kanunu olarak kabul etmeyi öğrenmeliyiz bu gerçeği. Bir tavşan bu ritüelin
içindeki rolünü kabullenir ve kurdu güçlü beller. Kurt yakınındayken tavşan kendini savunmak için sinsileşir, korkaklaşır, atikleşir, kendine delik kazar ve saklanır. Böylece sebat
eder ve hayatını sürdürür. Yerini bilir. Kurda asla ve asla meydan okumaz. Akıllılık olur
mu hiç öylesi? Söylesene, olur mu?”
Amerikalı yazar Ken Kesey’nin en önemli eseri kabul edilen ve aynı isimle sinemaya
uyarlandığında büyük ses getiren Guguk Kuşu, en kısa tabirle, bir düzene başkaldırma
hikâyesidir. Akıl hastanesindeki mahkûmlar onca yıldır kendilerine dayatılan düzeni
açıkça sorgulamaya başladıklarında her şey hızla değişime uğrayacaktır…
dergiteneffus.com
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Bahara Özel

LABNELİ ORMAN MEYVELİ KANEPE
Nisan ayı içimizi ısıtacak yeni tatları da beraberinde getiriyor. Hem hafif hem leziz kanepeler aynı zamanda görsel bir sunum şovu
hazırlamak isteyenler için mutlaka denenmesi gereken bir tarif.

Ma lzemeler

-- 4 dilim ekmek
-- Labne peyniri
urulmuş
-- 1 Su bardağı dond
orman meyveleri
ersini
(frambuaz, yaban m
& böğürtlen)
ları
-- Taze nane yaprak

x2

x15dk

HAZIRLANIŞI

Dili mle nm iş ekm ekl eri niz in üze rin e lab ne pey nir
i naz ikç e
yed irin . Or ma n me yve ler ini ekm ekl eri n üze rin
e ser piş tir in
ve son ola rak nan e yap rak lar ı ile ka nep ele
rin izi süs ley in.
Kiş i say ısın a gör e ma lze me niz in ad edi ni art tır
ara k da ha
fa zla ka nep e ha zır lay ab ilirs iniz . Af iye t ols un
:)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
FUAT OKTAY ÇEKMEKÖY’DE
düzenlenen
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çekmeköy’de Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
Belediye Başkanı
“Halk Buluşması”na katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Çekmeköy
Ahmet Poyraz ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı tarafından karşılanan
t etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini bekleyen Çekmeköylüler ile sohbe

Ayrıca şehirlere yaptıkları hizmetlerden söz eden Oktay, “Şehirlerimizle ve şehirlerimize hizmet eden kadrolarımızla gurur duyuyoruz, Allah hepsinden razı olsun. İki kıtanın göz bebeği bu aziz
şehre hizmet eden herkesten de Allah razı olsun. En başta güzel
İstanbul'un havasından suyuna, temizliğinden sosyal hizmetlerine
hangi sıkıntılar yaşadığını çok iyi bilen bir liderimiz var. Daima İstanbul'un derdiyle dertlenmiş, İstanbul, Türkiye ve Millet sevdalısı
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul’da yaptığımız hizmetler
neticesinde; artık 25 yıl öncesinin İstanbul’u yok. Ondan eser bile
yok. Bazılar tekrar hatırlatmaya çalışıyor. Gerçi hatırlıyoruz da. Şişli'deki çöp bidonlarını görünce hatırlıyoruz" dedi.

işi gönül işi' diyoruz. Biz bu şehri dünyanın kalbi olarak görüyoruz.
İstanbul geçtiğimiz 17 yılda dünyanın en iddialı büyük projelerine
ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerini her zaman hissettiklerini
ifade etti. Poyraz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yolda
ilerlemekte devam ediyoruz. Ama bir şeyi özellikle 15 Temmuz’dan
sonra altını çizerek söylüyorum. 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi karşısında o silahların karşısında elinde en ufak bir sopası dahi
olmadan göğsünü siper eden bu millet için bu bayrak için ezan için
hainlerin karşısına çıkan güzel Çekmeköy insanının çöpünü bile toplamak şereflerin en büyüğüdür” şeklinde konuştu.

31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’yla çok daha güçlü bir icraat döı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra esnaf ziyaretleri
nemine girileceğini söyleyen Oktay, “Konuşmak kolay. Yıkmak ko- Cumhurbaşkan
pideleri vatandaşlara ikam eden Oktay, Sultan Murat
lay. Bu şehre yeniden Sinan olmak mesele. Bu şehre gönül vermek, yaptı. Kestiği
Meydanı’nda vatandaşlarla çay içti.
eser kazandırmak mesele. Bu iş bir aşk işi. Bu yüzden 'Memleket Caddesi Cami

dergiteneffus.com
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TARİHTE NİSAN arrow-circle-left

Endülüs
İslam
Yönetimi
Sona Erdi!

ABD’nin
İLK
BAŞKANI

30 Nisan 1492 – İSPANYA

20 Nisan 1789 – ABD

Endülüs İslam yönetimi sona erdi ve
bölgedeki Müslümanlar ile Yahudiler sınır
dışı edildiler. Ülkeden kovulan çoğu insan
Osmanlı yönetimine sığındı. Osmanlı her
dönemde olduğu gibi o yıllarda da
ülkesini terk etmek zorunda kalan
insanlara sahip çıkmıştı.

George Washington,
ABD’nin ilk başkanı
oldu.

Radarın
Atası
İcat
Edildi

30 Nisan 1904 – ALMANYA

Batmaz
Dedikleri
Gemi
Battı

15 Nisan 1912 – İRLANDA

Radarın atası sayılan bir alet
Alman Fizikçi Christian Hülsmeyer
tarafından geliştirildi. Radyo dalgalarını
kaydedebilen cihaz için Kraliyet Patent
Dairesi’den onay alındı.
Bu cihaz aynı zamanda radarın
büyük dedesi sayılır.

İrlanda’nın Belfast tersanesinde
üretilen yolcu gemisi RMS Titanik,
Kuzey Atlantik’te bir buz dağına
çarparak okyanusa gömüldü.
Titanik’in enkazına olaydan ancak
73 yıl sonra ulaşılabildi.

Mutlu
Yıllar
Robinson

25 Nisan 1719 – İNGİLTERE
Dünyada birçok dile çevrilen,
Daniel Defoe’nun romanı Robinson
Crusoe, Londra’da basıldı. Kitap,
dünyayı gezmek isteyen
başkahramanın seyahati sırasında
başına gelenleri anlatıyordu.
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Tarihçiler
Konferansı
Başladı

İlk
Olimpiyat
Oyunları

6 Nisan 1896 – YUNANİSTAN
Modern anlamdaki ilk
Olimpiyat Oyunları Atina’da
oynanmaya başladı
ve 15 Nisan 1896 tarihine
kadar müsabakalar
devam etti.

1 Nisan 1903 – İTALYA
Uluslararası Tarihçiler Konferansı
Roma’nın ev sahipliğinde başladı.
Konferansın şeref başkanlığı
görevini Nobel ödüllü Alman
tarihçi Theodor Mommsen
üstlendi

En Uzun
Asma
Köprü

Bizans’ın
Kalbi
Kuşatıldı

6 Nisan 1453 – TÜRKİYE

5 Nisan 1998 – JAPONYA

Sultan Mehmed, ordusuyla
birlikte Konstantiniye
şehrini kuşattı. Artık hazırlıklar
tamdı ve ya Sultan Mehmed
bu şehri alacaktı ya da
bu şehir
Sultan Mehmed'i!

Şikoku Adaları ile Honşu Adalarını
birbirine bağlayan ve dünyanın en
uzun asma köprüsü olarak kabul
edilen, 1991 metre uzunluğundaki
Akashi Kaikyo Köprüsü
hizmete açıldı.

Bölüşemeyince
Subay
Atadılar

Süveyş
Kanalı
Projesi
Başladı

7 Nisan 1906 – FAS

25 Nisan 1859 – MISIR

Kuzey Afrika’nın incisini aralarında
bölüşen Fransa ve İspanya’ya,
Almanya karşı çıkınca Fas’ın
bölüşülmesi bir süre ertelendi.
Ülkenin yönetilmesi için Fransız
ve İspanyol subaylardan oluşan
bir polis örgütü kuruldu.

Mısır Akdeniz kentlerinden Port
Said’de Süveyş Kanalı’nın yapımı
için çalışmalara başlandı.
Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine
bağlayan kanal 163 kilometre
uzunluğunda.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Girl

Kitap yazmak istiyorum,
yaralı bir ruhu anlatan...

The Big Bang Theory

Fizik sınavın nasıl
d

Newton girse büt
ünlemeye
kalabilirdi

ı?

Baba Candır

- Çay Kaç TL
- Vaov! Çılgın bir kampanya.
12
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- Bir çay bir lira, iki çay iki lira.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

Supernatural

Gerçek mutluluk..

Gece yarısı uyanıp
sabaha çok
var diye sevinmek
tir.

.

The Wisdom of Winnie the Pooh

Günlerden "bugün".

Bugün günlerden ne?

Ölü Ozanlar Derneği

- Kitap okur musunuz ba
y Anderson ?
- Ama biz hissediyoruz
.

dergiteneffus.com

- Okumuyorum. E
ksikliğini de
hissetmiyorum
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İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

P L E V N E ’ N İ N U N U T U L M A Z D İ R E N İ Ş Ç İ S İ K A H R A M A N

GAZI OSMAN PAsA!

Bugün Bulgaristan sınırları içerinde yer alan eski bir Osmanlı şehri var: Plevne!
93 Harbi sırasında bu şehri canı pahasına koruyan ve Ruslar ile girdiği çatışmalarda 3 kez direnmeyi başaran Mareşal Gazi Osman Paşa’nın hayatına mercek
tutuyoruz…
Asıl ismi Osman Nuri olan kahramanımız 1832 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi. İstanbul Kereste Gümrüğü’nün Kâtibi Mehmet Efendi ile Şakire
Hatun’un tek erkek çocuğu Osman, küçük yaşlarda babasının yanına
gelerek önce Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nde eğitim gördü ardından da
Mekteb-i Harbiye’ye girerek buradan 1853 senesinde mezun oldu.
Osmanlı’nın Kırım Savaşı’na girmesiyle birlikte Rumeli’deki orduya sevk edilen başarılı Osmanlı subayı burada
gösterdiği yararlılık sebebiyle 21 Mart 1855 tarihinde mülazım-ı evvelliğe (üsteğmenliğe) yükseltildi.
Savaşın bitmesiyle İstanbul’a dönerek erkânıharp
sınıfında eğitime devam etti ve burada kıdemli
yüzbaşı oldu.

Plevne Zaferi

1866 yılında Girit’te patlak veren Rum isyanı sırasında üstün başarı ve fedakârlıklar göstererek
Albaylığa yükselen Osman Paşa aynı zamanda üçüncü dereceden Mecidiye nişanı almaya
da hak kazandı. 1868’de bu kez Yemen’de askeri
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başarılar kazandı ve Tuğgeneral rütbesine terfi etti- dışarı çıkma) çıkmaya karar verdi fakat bu süreçte
rildi. 1873’de Tümgeneral rütbesini alarak İstanbul yaralandı ve Ruslara esir düştü. Osman Paşa’nın müthiş direnişinden ve kahramanlığından etkilenen Rus
Merkez Kumandanlığı’na atandı.
Çarı kendisine çifte kartal nişanı takdim etti.
2 Temmuz 1876’da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan
eden Sırp Prensi Milan’ı yenilgiye uğratarak Mareşal Esir hayatı bittikten sonra İstanbul’a dönen Gazi Osrütbesine ulaşan tecrübeli Osmanlı askeri, 24 Nisan man Paşa, 14 Mart 1878 tarihinde Hassa Ordusu müşavirliğine getirildi ve vefatına kadar bu görevinde
1872 tarihinde Ruslarla girişilen savaşta 25.000
kaldı. Ölümünün ardından bile yerine başka kimse
kişilik kolordusu ile Plevne’ye hareket etti.
atanmadı.

Plevne’den vazgeçmeyen komutan

Plevne’ye varır varmaz şehrin etrafında siperler ve
toprak tabyalar kazdırarak tarihte eşine az rastlanan
bir savunma gösteren Osman Paşa, 250 bin düşman
askerinden oluşan birliğe 60 bin kişilik kahraman
Osmanlı ordusu ile karşı koymayı başardı. Rus kuvvetleri takviye alarak ikinci kez saldırıya geçti fakat
Mareşalimiz bu saldırıyı da püskürtmeyi başardı. III.
Plevne Muharebesi’nden de alnının akıyla çıkmayı
başaran Osman Paşa’ya bu gayreti sebebiyle Gazi unvanı verildi.

Askeri şahsiyetinin yanı sıra siyasi meselelerle de ilgilenen Osman Paşa, İngilizlerin baskılarına karşı yurt
içinde Müslüman unsurları örgütledi, Yıldız Sarayı’nda ordunun ıslahıyla ilgili komisyon çalışmalarına
katıldı.

Gazi Osman Paşa iyi derecede Arapça, biraz da Fransızca ve Farsça biliyordu. Osman Paşa, Sultan Abdülhamid tarafından çok takdir ediliyordu. Bu sebepten
iki kızını da Paşa’nın oğullarıyla evlendirmişti. Gazi
Osman Paşa, 5 Nisan 1900 tarihinde 68 yaşında vefat etti. Türbesi, kendisini çok seven ve saygı duyan
Rusların şehirdeki kaleyi dördüncü kez kuşatması Padişah II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı. Cenaüzerine yiyecek ve mühimmat sıkıntısı çeken Osman zesi Fatih Camii avlusuna gömüldü. Mekanın cennet
Paşa, kaleden dışarıya huruç hareketiyle (yararak olsun Mareşal Osman Paşa!

GAZİ OSMAN PAŞA’NIN ANISINA
BESTELENEN PLEVNE MARŞI
Tun a neh ri akm am diy or.
Etrafım ı yık ma m diy or.
Şan ı büy ük Osm an Pas a,
Ple vne 'de n çık ma m diy or.
Olu r mu böy le olu r mu ?
Evl ât bab ayı vur ur mu ?
Siz i mil let hai nle ri,
Bu dün ya size kal ır mı?
Düş ma n Tun a'y ı atla dı.
Karako llar ı yok lad ı.
Osm an Paş a'n ın kol und a,
Beş bin top birden pat lad ı.
Kılı cım ı vurdum taş a.
Taş yar ıldı baş tan baş a.
Askerin le bin ler yaş a.
Nâm -ı büy ük Osm an Paş a!
dergiteneffus.com
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TiTANiK
BATMAZ DENİLEN

ATLAS OKYANUSUNA GÖMÜLDÜ
Çoğumuz Titanik’in hikâyesini Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı
meşhur Titanik filminden biliyoruz. İzleyiciyi soluksuz bir şekilde ekrana
kilitleyen bu başyapıt aynı zamanda barındırdığı aşk hikâyesiyle de her birimizi
mest etmeyi başardı. Peki, Titanik nasıl yapıldı? Yola nasıl çıktı ve nasıl battı?
İşte detayları…
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Titanik, 1910 yılında yapımına başlanıp 1912
yılında yapımı biten 269 metre uzunluğundaki
ve 53 metre yüksekliğindeki yolcu gemisiydi.
Geminin aynı zamanda 23 metre eni ve 3.547
kişilik yolcu kapasitesi vardı. 66.000 ton ağırlığındaki gemide 892 mürettebat çalışıyordu.
Geminin kaptanlığını ise Edward John Smith
üstlenmişti.
Nisan 1912’de, İngiltere’nin Southampton limanından kalkarak Newyork’a doğru yola
çıkmıştı. Heybetli gemi, Atlas Okyanusunda
New Foundlan’ın güneyinde yoğun sis sebebiyle fark edilemeyen bir buz dağına çarparak
okyanusa gömüldü. 1514 yolcunun yaşamını
yitirdiği bu trajedide sadece 921 kişi hayatta
kaldı.

Yolcular Donarak Vefat Etti
Ölü sayısının fazla olmasının en temel sebebi
olarak filika eksikliği gösteriliyor. Birçok kişi
filikalara binemediği için okyanusta soğuktan
donarak hayatını kaybetmiş. Titanik, tarihe en
kanlı gemi kazası olarak geçmiş ve buz dağına

çarparak batan ilk gemidir. Titanik’in enkazına kazanın ardından hemen ulaşılamadı ve
ne yazık ki battıktan 73 sene sonra okyanusun
derinliklerindeki gemiye ulaşıldı.

Bir Başyapıt
1997’de yönetmenliğini ve yapımcılığını James Cameron’un yaptığı batan geminin hikâyesi gemide yaşanan bir aşk hikâyesi ile birleştirilerek filmleştirildi. Bu film o döneme
kadar tarihin en çok bütçe harcanıp en iyi
hasılat yapılan filmi oldu. Teknolojinin hız
kesmeden devam ettiği dönemlerde Titanik,
insanoğlunun doğaya karşı bir gövde gösterisiydi aslında. Bu düşler gemisinin yolcuları
arasında Jack isimli bir ressam ile Rose adında
genç güzel bir kız da yer alıyordu. İkili bu yolculuk esnasında tanıştılar ve aralarındaki sınıf
farkına aldırmaksızın birbirlerine âşık oldular.
Titanik’in buz dağına çarpmasıyla gelişen
olaylar ve bu ikilinin aşk hikâyesi filmde ön
plana çıktı. Film 11 Oscar kazanarak da başarısını kanıtladı.

dergiteneffus.com

17

GÜNCEL arrow-circle-left

Titanik İle İlgili Bunları
• Filmde gemi batarken çalmaya devam eden müzisyenler
herkesin dikkatini çekmiştir. Bu sahne senaryo icabı değil
gerçekte de yaşandı. Titanik’in müzisyenleri insanları sakinleştirmek için gemi batana kadar çalmaya devam ettiler.
• Titanik kazasından bir gün önce yolcularla bir filika tatbikatı yapılması planlanmıştı ama bilinmeyen bir sebepten iptal
edilmişti.
• Titanik’in boyutları o kadar büyüktü ki sadece kazan dairesinde görevli 176 kişi kazana kömür atma işiyle uğraşıyordu.
• Eğer çarpılan buz dağı sadece 30 saniye önce fark edilebilseydi bugün Titanik faciası diye bir olayı okumuyor olacaktınız.
• Buzdağına çarpan geminin batması 2 saat 40 dakika sürdü.
Sürenin yeterince uzun olma sebebi 30 mühendisin insanların kaçabilmesi için gemiyi çalışır halde tutma çabaları.
Tabii bu yüzden kendi hayatlarını feda ettiler.
• Geminin 4. bacası aslında gerçek değildi tamamen sahteydi.
Bu bacayla geminin sadece daha heybetli ve simetrik görünmesini istemişlerdi.

18
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BİLİYOR MUYDUNUZ?
• Titanik faciasından sağ kurtulup memleketine dönen bir
Japon kendi ülkesinde diğerleriyle birlikte ölmediği için
korkak ilan edilip dışlandı.
• Gemide bir düzine yeni evli çift vardı. Balayı için gemi seyahati tercih etmeleri sonlarını da getirmişti.
• Titanik gemisi buzdağına çarparak batan tek okyanus gemisidir.
• Titanik filminin bütçesi, geminin kendi yapım bütçesinden
daha fazla.
• Titanik gemisinin sahibi şirket, gemideki müzisyen personel
üniformalarını getirmediği için bunların bedelini personelin
ailelerinden tahsil etmiş.
• Titanik batmadan tam 14 yıl önce, Morgan Romertson isimli bir yazar ‘batırılamaz’ olarak lanse edilen Titan isimli bir
geminin hikâyesini yazmış. Hikâyeye göre bu gemi de bir
buzdağına çarparak batıyormuş. Kazadan önce yazılan bu
hikâyenin kaza ile bu derece benzerlik göstermesi sizde de
çok tuhaf değil mi?

dergiteneffus.com

TİTANİK 2 GELİYOR!
1912’de batan Titanik’in aslına
uygun inşa edilecek replikası
Titanik 2, 2022’de sefere çıkacak.
Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive
Palmer tarafında 2012'de ortaya atılan
fikir çeşitli mali problemlerden dolayı
hayata geçirilememişti ama şimdi
projeye yeniden başlanacağı açıklandı.
Palmer'ın sahibi olduğu Blue Star Line
şirketi, Çin'de inşa edilecek 269
metre uzunluğundaki 10 katlı
geminin 21'nci yüzyıl teknolojisiyle
donatılacağını duyurdu. Buharlı değil,
dizel elektirkli motorlu yapılacak
gemi, Titanik gibi İngiltere'nin
Southampton limanıyla New York
arasında sefer yapacak. Ancak
Titanik’ten farklı olarak dünyayı da
dolaşacak. Geminin 500 milyon
dolara mal olması bekleniyor.
19
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FIRÇALAMADAN
YAT MAYIN!
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KASiFiN NOT DEFTERi
Japonya Atık Uyduları

YILDIZ OLARAK KAYDIRACAK!
Japonya’da yeni kurulan bir işletme, “siparişle yıldız kaydırma” işine giriyor. Dünya tarihinin ilk yapay
meteor yağmuru 2020 yılında Hiroşima semasında oluşturulacak...

Tokyo merkezli ALE adlı firma çalışmaların son aşamasına gelindiğini açıkladı. Firmanın yörüngeye
oturtacağı iki küçük uydu, hedef bölgeler üzerinde,
atmosfere girdiklerinde parlak ışık çıkararak yanacak
küçük toplar salacak. Bu ateş toplarının her biri de
gökyüzünde yapay bir yıldız kayması oluşturacak.

teor yağmuru oluşturabilecekleri kaydedildi. Her uyduda 400 adet küçük top olacak. Ancak topların hangi
materyallerden yapılacağı sır gibi saklanıyor. Uydunun atmosfere fırlattığı her top, ışık saçıp yanarak,
gökyüzünde yıldız kayması görüntüsü oluşturacak.
Firma, 400 topun, en az 20-30 etkinlik için yeterli olacağını da belirtti. Uydular ise yörüngede 2 yıl boyunca
kalacak. Özel yıldız kayması siparişinin fiyatı henüz
belli değil. Ancak ALE’nin uydular ve malzemeler için
20 milyon dolar harcayacağı göz önüne alındığında
çok da ucuz olması beklenmiyor.

İlk uydu, 2019 Mart ayında Japonya Uzay Ajansı tarafından fırlatılarak yörüngeye oturtuldu. İkinci uydu
ise 2019 yılı Temmuz ayında özel bir firma tarafından
yörüngeye taşınacak. 2020 Şubat ayında da Hiroşima
üzerinde yapay meteor yağmuru oluşturulacak. Tarihin ilk yapay meteor yağmuru için Hiroşima’nın seçilmesinde, havasının açık olmasının yanı sıra kentin Öte yandan aynı firma, halen yörüngede olan ancak
artık kullanılmayan uyduları da dev yıldız kayması
özel sembolik tarihinin de etkili olduğu belirtildi.
oluşturmak için kullanma projesi üzerinde de çalışıAmerika Bülteni’nde yer alan habere göre ALE açıkla- yor. ALE açıklamasında, bu tür çöp uyduların, atmosmasında, uydularda yeterli stokları olacağı ve gelecek fer içine itilerek yanmasını sağlamayı ve böylece yıldız
siparişlere göre dünyanın her tarafında, siparişle me- kayması oluşturmayı planladıklarını belirtti.
dergiteneffus.com
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Kötü Rollerin İyi Adamı

EROL TAS
gerçek hayattaki yumuşak kalpli hikayesi...

22
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Yeşilçam’ın efsaneleşen kötü adamı Erol
Taş’ın gerçek hayattaki yumuşak kalpli
hikâyesini merak ettiniz mi hiç? Kendine
has gülüşüyle hafızalarımıza kazınan usta
oyuncunun hayatını sizler için araştırdık.
1926 yılının Şubat ayında Erzurum’da doğan Erol Taş,
henüz iki yaşındayken babasını kaybetmiş. Bu yüzden
de annesi Nefise hanımla birlikte memleketlerinden
çıkıp İstanbul’un yolunu tutmuşlar. Büyük şehirdeki
herkes gibi geçim derdi Taş ailesinin de sorunları arasındadır ve Erol Taş, eğitimini bırakarak İstanbul’un
çeşitli yerlerinde hamallık ve tezgâhtarlık yapmaya
başlar.
Çocuk denecek yaşlarda çalışma hayatına giren usta
oyuncunun bir de boks sevdası vardır. Gençlik yıllarında boksörlük de yapan Taş, 1947 senesinde Türkiye ve İstanbul ikinciliği kazanır. Sonrasında ise 3 yıl
sürecek askerlik dönemi başlar.
Askerden dönünce Cankurtaran’daki iplik fabrikasına
işçi olarak giren Erol Taş, arada sırada işten kaytarıp
gizli gizli film setlerine gider. Orada çekimleri izlemek
hayatındaki en mutluluk verici şeylerden biri olmaya
başlamıştır. Bu film seti kaçamakları aynı zamanda
kendisinin hayatında bir dönüm noktası olmuştur.

Film setini serserilerden korudu,
oyuncu oldu!
Erol Taş verdiği bir röportajında Yeşilçam’a
girişini şu şekilde anlatır: "Lütfi Akad o
bölgede bir film çekiyordu. Biz de işten
kaytarıp çekimleri izliyorduk arkadaşlarla.
Günlerce süren çekimlerden birinde mahallede oturan birkaç serseri, film ekibine
musallat olup onları rahatsız etmeye başladı.
Film ekibini korumak için birkaç arkadaşımla birlikte, serserilerle kavgaya giriştik ve
Lütfi Bey'in yanında onlara bir güzel dayak
çektik. Serseriler toz oldu tabi. Lütfi Akad
daha sonra haber göndermiş bana, 'Bir kavga sahnesi var, gelsin oynasın' diye. Böylece
sinema hayatım başladı. Filmdeki rolümü
diğer yönetmenler de beğendi ve ardı ardına
teklifler gelmeye başladı."
dergiteneffus.com
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Film setinde giriştiği kahramanlık onu hayatında bir
başka noktaya taşımıştır artık. Kötü adam rollerinin
ve kavga sahnelerinin aranan oyuncusu olması çok
sürmez ve çeşitli filmlerden teklifler gelmeye başlar.
İrili ufaklı 200 filmde rol alan Erol Taş, bunlardan
6 tanesinde başrol oyuncusu olarak sahne almıştı.
18 Ağustos 1965’te usta oyuncunun eşi amansız bir
hastalıktan dolayı vefat ediyor ve bu tarihten sonra Erol Taş, 3 çocuğuyla baş başa kalıyor. Onlara
hem annelik hem de babalık yapıyor. Güler, Gönül
ve Metin isimli çocuklar annelerini hastanede sandıklarından babaları onlara annelerinin eksikliğini
hissettirmemeye çalışır. Sadece çocukların bakımıyla
değil evin işleriyle de ilgilenir. Yemek hazırlamaktan
çamaşır yıkamaya kadar her türlü işi çoğu zaman
yetiştiremese de gayretle yapmaya devam eder.
Tüm bunlar yaşanırken Erol Taş aynı zamanda birçok ödül almıştı ve en iyi karakter oyuncusu olarak
gösteriliyordu. O ise çocuklarının yanında daima neşeli olmaya çalışıyordu. Şöhrette, parada pulda gözü
yoktu. Hayatında her şeyden önce çocukları geliyordu. Sinemayı bıraktıktan sonra Fatih Cankurtaran
Meydanı’nda Erol Taş kahvesini işletmeye başladı.
1998 senesinde geçirdiği kalp krizine kadar kahvesini işleten koca yürekli bu adam gelen misafirleriyle
her zaman yakından ilgilenmiş ve sert görünüşünün
altındaki pamuk kalbini her daim ziyaretçilerine hissettirmeyi başarmıştır. Ruhun şad olsun büyük usta!

"
"Susuz Yaz
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EROL TAS'ın

OYNADIĞI BAZI ROLLER

Hayat Kavgası'nda (1964 - Tunç Başaran)
dediği dedik bir baba

Susuz Yaz’da (1963 – Metin Erksan)
hapisteki kardeşini düşünmeyen Osman

Devlerin Kavgası'nda (1965 - Kemal Kan)
kötü kardeş

şlerin
Maskeli Beşler ve Maskeli Be
Dönüşü'nde (1968 - Yılmaz
Atadeniz) bir Meksikalı
dergiteneffus.com
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reç)

Öksüzler'de (1973 - Ertem Gö
Dilendirici

Alınyazısı'nda (1986 - Orhan Elmas)
Eski Bir Külhanbeyi
26

Gelin Kız'da (1970 - Orhan Elmas)
Oba Beyi

gisi vardı.
Erol Taş'ın çocuklarına karşı büyük sev
duğu yemek de
Onlara kendi elleriyle hazırlayıp sun
bunun bir göstergesi.
dergiteneffus.com
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“BANA TAŞ DEĞİL
EKMEK ATIYORSUNUZ!”
Yeşilçam’ın en iyi karakter oyuncularından Erol
Taş, 1985 tarihinde TRT’ye verdiği bir röportajda rolünden dolayı insanların onu sahnede
taşlamalarına farklı bir yorum getirmişti: “Geçen senelerde katıldığım bir galada, taş ve sopa
yağmuruna tutuldum. Ya o kadar kötü bir roldü
ki ben bile zaman zaman kendimden iğreniyordum. Sahneye çıktım, daha 'Merhaba' demeden
taş, şişe, sopa ne varsa bir anda üzerime attılar.
Beyaz gömleğim kanlar içinde kaldı. Seyirciye
baktım, bir taraftan da ağlıyorum. ‘Hepinize
müteşekkirim, siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz’ dedim. O yüzden mutluyum.”

İSTANBUL’DA SAMİMİ
BİR MEKÂN: EROL TAŞ
KAHVESİ
Erol Taş sinemayı bıraktıktan sonra
İstanbul Fatih’te Cankurtaran
Meydanı’nda bir kahveci işletmeye
başlamıştı. Bu kahvehane günümüze
a
kadar ulaşmıştır. Mahallenin ortasınd
kurulu tren istasyonu manzaralı bu
ada
sıcak mekanda özellikle kış günleri ort
turka
nostaljik bir soba yanıyor. Fonda Ala
sini
FM çalıyor ve isteyen kitabını gazete
vesiokuyor isteyen 40 yıllık hatırı ile kah
ise
ni yudumluyor. Salebi harikadır çayı
n
tavşan kanıdır. Duvarlarını Yeşilçam’ı
daki
unutulmaz isimleri süsler. Bu mekan
ziyi
sedirlerden birine oturduğunuzda ma
iyi
şöyle bir yad etmeniz ve kötü rollerin
iniz
adamı Erol Taş’ı saygıyla anmanız em
ki içinizde tatlı bir huzur bırakacaktır.
dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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BAŞARILI İNSANLAR

NİSANUR HANLI

GÖNDERDİKLERİ
İMİZE
FOTOĞRAFLARLA DERG
KATKIDA BULUNAN
OKURLARIMIZA
TEŞEKKÜR EDERİZ :)

- HER GÜN OKURLAR
- YAPICIDIRLAR
- DEĞİŞİMİ SEVERLER
- KOLAY AFFEDERLER
- FİKİRLER HAKKINDA
KONUŞURLAR
- SÜREKLİ ÖĞRENİRLER
- BAŞARISIZ OLDUKLARINDA
SORUMLULUĞU ÜSTLENİRLER
- AMAÇLARI VARDIR

ÖDÜLLÜ BULMACAYI ÇÖZDÜLER, ŞİFREYİ BİZE GÖNDERDİLER :)
ULUÇAY
EDA KÜÇÜK

KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

Semanur Nurcan
Sevde Nur Yunuslu
Ecem Ekşi
Kübra Karabul
Hasan Argün

•
•
•
•
•

Kadir Kara
Betül Şirvan
Ulvi Yavuz Ceylan
İclal Yiğen
Kevser Yakup

Siz de
mak
Ödül Kazan
iz ?
İster misin
Ödüllü
53. Sayfa'daki
izi
Bulmacamız S
Bekliyor :)

ARDA KELEŞ
30

dergiteneffus.com

BAŞARISIZ İNSANLAR
- HER GÜN TV İZLERLER
- SÜREKLİ ELEŞTİRİRLER
- DEĞİŞİMDEN KORKARLAR
- İNANILMAZ KİNCİDİRLER
- İNSANLAR HAKKINDA
KONUŞURLAR
- HER ŞEYİ BİLİRLER
- BAŞARISIZ OLDUKLARINDA
BAŞKASINI SUÇLARLAR
- AMAÇLARI YOKTUR

ŞEVVAL SARIYER

ZERDA

ARSLAN

SENA SERİN

EROL KARA
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lik
Önce televizyonda muhabir
tforma
yaparken sonra dijital pla
ı Gazeteci
geçmeyi tercih eden başarıl
rarlarını,
Emre Saygı ile hayatını, ka
sıl
kariyer basamaklarını na
nçlere
tırmandığını ve tabii ki ge
tavsiyelerini konuştuk.
Keyifli okumalar...

Kariyer Aşamalarını
Doğru Geçmezsen
Sonunda Hüsrana
Uğrarsın!
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Önce bilmeyenler için Emre Saygı profili çizecek sorulardan başlayalım. Yaş kaç? Eğitim durumu ne? Memleket
nere?
Yaşım 33 ama hem ilgi alanlarımdan hem de içimdeki enerjiden 20'lerin başında hissediyorum diyebilirim. Eğitim
durumuna gelince üniversitede Gazetecilik, yüksek lisansta
da Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Memleket 3 kuşaktır
İstanbul, medeni durumsa evli, mutlu ama henüz çocuksuz :)
Habercilikte dosya
haber dönemini yeniden başlatacak deniyordu senin için.
Önce Muhabirlik
yıllarını, sonra
neden vazgeçtiğini
anlatabilir misin?
Muhabirlik benim
lise çağlarından
itibaren hayalimdi.
Zaten karakterimde
sürekli bir sorgulama, araştırma,
yanlış gittiğini düşündüğüm bir şeylerle ilgili aksiyona geçme hali vardı
ama okuduğum kitaplar ve çevremde gördüklerimle bu daha
da derinleşti. Ne yapabilirim sorusunu hep sordum kendime.
Gazeteci olursam hem olayların içinde olarak konulara daha
hâkim olabileceğimi hem de mesleğin getirdiği imkânlarla o
yanlış gittiğini düşündüğüm konularda değişim ve gelişime
ön ayak olabileceğimi düşündüm ki mesleğimi yaptığım sürede sizlerin de bahsettiği o dosya
haberlerle oldum da.
İkinci soruya gelecek olursak
aslında sebep sonuç ilişkisi daha
rahat anlaşılacaktır. Ben ve benim
gibi olan arkadaşlarım her ne kadar kişisel olarak çabalasak da maalesef, birileri ya da bazı kurumlar
"gazetecilik" mesleğini değersizleştirdi. Bu öylesine bir noktaya geldi
ki bugün ne sokaktaki vatandaş
ne de medya patronları gazeteciye
saygı duymuyor. Hal böyle olunca
üst konumda olan meslek büyükleri
habercilik tarzlarını sadece kendi
koltuklarını korumak için kullanır
hale geldi ve biz muhabirlere gerçek gazetecilik yapmak için ne manevi ne de maddi imkân
kalmadı. Bizler de kendimize yeni alanlar bulmak zorunda
kaldık, benim yeni alanımsa dijital medya oldu.

İnternette bir şeyler yapayım dediğin anı hatırlıyor musun? Bugün çok önemli bir markanın sponsorluğunda yola
devam ediyorsun ve ünlü isimleri ağırlıyorsun; hatta ertesi
gün gazetelerde senin röportajından bir şeyler okuyoruz.
Bu macera nasıl başladı ve nasıl bugünlere geldi?
Tabi ki hatırlıyorum. O dönem haber merkezinde olan yöneticim benden ‘Kahvenin 5 Faydası’ haberi yapmamı istemişti.
Telvesini buzdolabına koyun koku alır, yok efendim yüzünüze
sürün ödemi engellesin ve türevleri. O an koskoca Show TV
haber bülteninde geldiğimiz nokta
bu mu, ben hem eğitim hem de
meslekte geçen yıllarımı bu haberleri yapmak için mi verdim, diye
düşündüm ve arayışa girdim.
Ne yapabilirim diye araştırdım, düşündüm, kendi içimde tartıştım. En
iyi bildiğim iş soru sormaktı ve ben
de bunun üzerine gitmeliyim dedim. Ve karar aşamasına geldiğimde
öyle bir iş yapacağım ki Türkiye'nin
alanında en ünlü oyuncuları, şarkıcıları, sporcuları, yazarları, sanatçıları,
televizyoncuları gibi her meslek gurubundan isimleri davet edip, onlara
merak ettiklerimi soracağım dedim.
Tabi bu öyle yapacağım demekle olmuyor, projelendirmem, iş
modelini kurmam ve bu modeli bir sponsorla partnerlik kurarak ilerletmem gerekiyordu. Sonuçta ben de evime ekmek
götürmeliyim. Çok şükür onun da üstesinden geldim, sadece
Türkiye'nin değil dünyanın en büyük kahve markasını ikna
ettim ve o gün bugün birlikte Hadi Be TV Youtube kanalını
devam ettiriyoruz.
Tek başına mısın
yoksa bir ekip var
mı?
İşin en başında
tek başımaydım,
her şeyi kendim
yaptım. Konuk,
kamera, kurgu, sunuculuk aklına ne
gelirse yani. Ama
işin içine sponsor
girip, bütçemiz
olunca hemen
bir ekip kurdum.
Şuan işin farklı
noktalarında sorumluluk üstlenen 10 kişi var, sağ olsunlar onlar da en az benim kadar sahipleniyor Hadi Be TV markasını
.
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Programında misafir ettiğin isimler arasından bize birkaç
tane sayar mısın?
Bugüne kadar yaklaşık 500 program çektik. Her biri benim
için birbirinden değerli. Ancak okuyucular için birkaç isim
vermek gerekirse, son dönemde ağırladığımız konuklarımızdan Ata Demirer, Aleyna Tilki, Serdar Ortaç, Gülben Ergen,
Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, İrem Derici, Sarp Apak,
Demet Akbağ,
Gonca Vuslateri gibi isimleri
sayabiliriz.
Fenomenlerin
günlük yaşamları nasıl oluyor? Şöhret sizi
değiştirdi mi?
Açıkçası ben
verdiğim her
röportaj da ya da
sohbet ortamlarında üstüne basa
basa söylüyorum.
Ben Fenomen ya
da Youtuber değilim. Bu söylem içeriği ve formatı o yapılara
uygun ve bununla tanınan insanlar için geçerli olabilir. Ancak
ben ilk gazeteciliğimle tanındım ve bugün de farklı bir iş
yapmıyorum aslında. Yine soru sorup birileri ya da bir konu
hakkında merak edilenleri konuşuyorum. Dolayısıyla mesleğim için en doğru etiketin programcı ya da gazeteci olduğunu
düşünüyorum.
Şöhrete gelince de, beni
yakından tanıyanlar
çok iyi bilir ki konum
olarak hangi aşamaya gelirsem geleyim
yaşam biçimim ya da
çevreye bakışım değişmez, değişmedi de.
Çünkü ben yaptığım
hiçbir işi tanınır olmak
için yapmadım, ben
sevdiğim işleri yaptım
o da beraberinde bir
popülarite getirdi.
Onun da şöhret denecek kadar çok büyük kıvamda
olmadığını düşünüyorum.
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Çoluk çocuk herkes internette kendini kaybetti; herkes
internet fenomeni olma peşinde. Konunun uzmanı olarak
tavsiyelerinizi alıp gençlere iletmek isteriz.
Öncelikle herkes istediği ve hayal ettiği şey ne ise onu yapmalı. Ancak amaçları ünlü olmak, zengin olmak, popüler olmak
değil yaptıkları şeyi doğru düzgün yapmak olmalı. İnternet
muhteşem bir mecra, buyursun her bir genç kardeşim
gelsin bu alanı değerlendirsin.
Sonuna kadar da destekliyorum. Ama ne yapacaklarını
iyi bilsinler. O görüp özendikleri fenomenler gibi olmak
isterken, kendilerini maymun
edip, rezil olurlar ondan
sonra psikolojilerini toparlayamazlar da. Bu söylediklerim sadece sosyal medyada iş
yapmak isteyenler için değil,
kariyerinin henüz başında
olan tüm kardeşlerim için
geçerli. İş hayatında her şey
malzeme ve doğru kullanımla alakalı.
Örnekleyelim istersen.
Menemen yumurta, domates ve biberle yapılır. Sen bu malzemelerden farz et ki yumurtayı çıkardın, sabaha kadarda
uğraşsan ortaya menemen çıkmaz. O yüzden genç arkadaşlarımız ilk önce beyinlerini doğru malzemeyle dolduracak ki
günü gelip yemek yapmaya
hazır olduklarında elleri
malzemeyle dolu olsun.
İkinci aşama malzemenin doğru kullanımı, eğer
domatesten önce yumurtayı
tavaya atarsan yine olmaz,
bulamaca döner. Demek ki
neymiş, elinde doğru malzeme olsa bile nasıl kullanacağını öğreneceksin, yoksa
başarı gelmez.
Ve son aşama sabır. Hepsini
doğru sırada tavaya attın,
ama sabretmedin altını iyice
açtın ocağın eline menemene benzer bir oluşum çıkar
ama ekmeği bandırıp ağzına attığında bayağı kalitesiz bir
tat alırsın ve kimse yemek istemez o menemeni. İşte kariyer
de böyle bir yolculuk, aşamaları doğru geçmezsen, sonunda
hüsrana uğrarsın.
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ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ
HİZMETE BAŞLADI

Devlet Hastanesi
Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi’nde yapımı tamamlanan 200 yataklı Çekmeköy
Poliklinik hizmetleri vermeye başladı.

Hizmetin ilk gününde hastanede görev yapan hekimleri ve tedavi
için hastanede bulunan vatandaşları ziyaret eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çekmeköy’de yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemiz için son derece önemli olan bir sağlık
yatırımı da tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Resmi açılışını daha sonra gerçekleştireceğimiz hastanemizin ilçemize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum. Şuan poliklinik hizmetleri veren hastanemiz tefrişatı ve atamaları tamamlandıktan sonra tam kapasiteyle

Çekmeköy’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. İnşallah
çok kısa bir süre içerisinde Mimar Sinan Sağlık Kompleksi, Doğa
ASM ve Köroğlu ASM ve Bağımlılık Merkezi’ni vatandaşlarımızın
hizmetine sunacağız” dedi.
Çekmeköy Belediyesi, mahallelerden hastaneye ücretsiz servislerle
ulaşımı sağlıyor.

SOĞUKPINAR 12 NO’LU ASM AÇILDI
Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilen
Soğukpınar 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Soğukpınar Mahallesi’nde Çekmeköy Belediyesi tarafından mekân tahsisi ve
tefrişatı yapılan 12 numaralı Aile Sağlığı Merkezi, mahalle halkının kullanımına
sunuldu. Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı
açılış törenine; AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr.
Süzan Sandıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yeni bir sağlık yatırımını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen
Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz şunları söyledi: “Her mahallemiz
bir aile sağlığı merkezi olacak diyerek işe başlamıştık. Bugün 32. Sağlık yatırımının açılışını yapıyor olmanın, verdiğimiz sözleri fazlasıyla tutuyor olmanın
huzurunu yaşıyorum. Devlet hastanesinin açılışı için gün sayarken, 7 aile sağlığı
merkezimizin yapımı da devam ediyor. Bazı mahallelerimize birden fazla merkez
kazandırmış olduk. 5 yıldır hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Erenköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Polikliniği gibi açtığımız 5 önemli poliklinik de
sadece ilçemizin değil, bölgemizin de önemli bir ihtiyacını karşıladı” dedi.
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BEYAZ PERDE

Öldür Beni Sevgilim
Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir
çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o
heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de
bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük
bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun
için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur... Şenol Sönmez’in yönetmen
koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet’i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad
Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Şenol Sönmez
Senaryo: Murat Dişli
Oyuncular: Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu

Avengers:
Endgame

Hababam Sınıfı
Yeniden

Infinity War'la korkunç titan
Thanos amacına ulaşmış ve
evrenin yarısını yok etmişti.
Russo Kardeşler'in yeniden yönetmen koltuğunda
oturduğu Avengers: Endgame'de evrenin sevilen kahramanları Captain Marvel'ı
da yanlarına alarak her şeyleri pahasına Thanos'a karşı
mücadeleyi sürdürecekler.

Yeşilçam klasikleri arasında
yer alan Hababam Sınıfı'nın
yeniden çevrimi Hababam
Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin yeniden karma
eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce
gelen sınıfın yaşadıklarını
anlatıyor.

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely
Oyuncular: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans,
Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Jeremy Renner,
Josh Brolin, Karen Gillan, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Elizabeth Olsen,
Tom Holland, Sebastian Stan, Katherine Langford, Don Cheadle

Yönetmen: Doğa Can
Anafarta
Senaryo: Evren Erdoğan,
Ayşe Balıbey
Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi
Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı
Pınar Kaya, Fırat Albayram
VİZYON TARİHİ : 5 Nisan 2019
Tür: Komedi

VİZYON TARİHİ : 25 Nisan 2019
Tür: Macera, Aksiyon, 3 Boyutlu
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VİZYON TARİHİ : 1 Mart 2019
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FELATUN BEY iLE
RAKIM EFENDi

Yazan : AHMET MİTHAT EFENDİ
Oyunlaştıran : SELÇUK SOĞUKÇAY
Yöneten : SELÇUK SOĞUKÇAY
Müzik : ALİ OTYAM
Sahne Tasarımı: M. NURULLAH
TUNCER-SENEM GELDİ

Kostüm Tasarımı: CANAN GÖKNİL
Işık Tasarımı: MURAT İŞÇİ
Efekt Tasarımı: ERSİN AŞAR
Hareket Düzeni: YASEMİN GEZGİN YAVUZCAN
Yardımcı Yönetmen: ARDA AYDIN
Yönetmen Yardımcıları : SELİN İŞCAN-YAĞMUR
DAMCIOĞLU
Süre: 160 dk. / İki Perde
Oyuncular: Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever,
Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah
Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri
Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu,
Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin
Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Tuğçe
Açıkgöz, Zeynep Ceren Gedikali

OYUNUN KONUSU
19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından
Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası
itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla
gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer
kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden
sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen,
gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve

bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir
ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer
ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış
batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.
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NISAN AYINDA DOKULEN
GONUL YAPRAKLARI
Kültür Sanat sayfamıza bu ay yine birbirinden kıymetli isimler misafir oluyor.
Nisan ayında aramızdan ayrılan duayenleri saygı ve özlemle anıyoruz.

20. YÜZYILIN EN
BÜYÜK YAZARLARINDAN
GABRIEL MÁRQUEZ
6 Mart 1927 tarihinde Kolombiya’da doğan dünyaca ünlü yazarın tam ismi Gabriel José de la Conciliación García Márquez.
Usta kalem Latin Amerika’da Gabo lakabıyla tanınıyor ve geçtiğimiz yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak nitelendiriliyor. Yazar, romancı, hikâyeci ve oyun yazarı yönleriyle tanına
Márquez, 1972 tarihinde Neustadt Uluslararası Edebiyat Ödülü’nü ve 1982 tarihinde Nobel Edebiyat ödülünü almaya hak
kazandı.
Yazar ilk romanı Yaprak Fırtınası’nı 1952 yılında kaleme aldı.
Ardından 1961’de Albaya Mektup Yok, 1962’de Hanım Ana’nın
Cenaze Töreni, 1967’de Yüzyıllık Yalnızlık romanlarını okurlarıyla buluşturdu. Yüzyıllık Yalnızlık kitabı şuanda dünya klasiklerinin arasına girmiştir.
Kocaman Kanatlı İhtiyar Adam, İyi Kalpli Erendira, Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk ve daha birçok esere imza atan
usta isim dünya sinemasındaki pek çok filmin de senaristliğini
üstlenmiş. Oyunculuğuyla takdir kazanan Gabriel Márquez, 14
Nisan 2014’te 87 yaşında Meksika’da vefat etti. Vefatının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı kendisi için “Bugüne kadar
yaşamış en büyük Kolombiyalı” sözlerini dile getirdi.

EDEBİYATIMIZIN SINIR
TANIMAZ İSMİ : SABAHATTİN ALİ
Yazar ve Şair Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 tarihinde Kırklareli’nde dünyaya
geldi. İstanbul’da Muallim Mektebi’ni bitirir bitirmez Yozgat’ta öğretmenlik yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yabancı dil öğrenmesi için
yurtdışına gönderilen ilk isimler arasında yer aldı. Almanya’da dil fakültesine başladı fakat bir zaman sonra ülkemize geri döndü. Türkiye’ye geldikten
sonra Bursa’da öğretmenliğe başladı ardında da Aydın’da Almanca öğretmeni olarak çalıştı. Bir dönem çeşitli siyasi suçlamalardan Sinop Cezaevi’ne
gönderildi ve burada günümüzde de herkesçe bilinen ‘Aldırma Gönül’ şarkısının sözlerini yazdı. 1935’te eşi Aliye hanımla evlendi ve Filiz adında bir
kız çocukları oldu. 1940’larda yazdığı Kuyucaklı Yusuf romanı o dönemde
büyük tartışmalara yol açtı. Birçok kez askere alınan Sabahattin Ali, II. Dünya Savaşı için tekrar askerlik yapmaya gittiğinde Kürk Mantolu Madonna
isimli meşhur eserini kaleme aldı. 2 Nisan 1948’de aramızdan ayrılan Sabahattin Ali’nin eserleri son yıllarda çok satanlar listesinin her zaman başında
yer alıyor. Kendisini saygıyla anıyoruz.
38

dergiteneffus.com

arrow-circle-right KÜLTÜR SANAT

SİYAH BEYAZ FİLM GİBİ
BİRAZ: KAYAHAN!
Türk Pop Müziği’nin önde gelen isimlerinden Kayahan Açar,
29 Mart 1949 tarihinde İzmir’de doğdu. Besteci ve söz yazarı Kayahan çocukluğunu Ankara’da geçirdi ve daha sonra
İstanbul’a yerleşti. Kızının okulu sebebiyle İstanbul’da uzun
süre yaşasa da asıl oturduğu yer, bütün cadde ve sokaklarına
Kayahan’ın şarkılarından isimler verilmiş olan Gömeç’teki
Sevgi Köyü’ydü. Kariyeri boyunca her albümünü bir slogan
ile piyasaya sürdü ve ünlü sanatçılara eserler verdi. 1991’de
‘Yemin Ettim’ albümünü, 1993’te ‘Son Şarkılarım’ albümünü, 1995’te ‘Benim Penceremden’ albümünü, 1996’da ‘Canımın Yaprakları’ albümünü, 2000’de ‘Beni Azad Et’ ve ‘Gönül
Sayfam’ albümlerini çıkardı. 1989 ve 1990 yıllarında Türkiye
adına Eurovision Şarkı Yarışması’na katıldı. 1986’da ‘Geceler’
isimli şarkısıyla Uluslararası Müzik Yarışması’na katıldı ve
Altın Portakal ödülünü kazandı.
1990’da kendisine ilk kez kanser teşhisi kondu ve uzun yıllar
bu hastalıkla mücadele etti. Kayahan, küçük hücreli akciğer
kanseri sebebiyle 3 Nisan 2015’te aramızdan ayrıldı. Ondan
geriye dilden dile dolaşan unutulmaz şarkıları kaldı.

BABACAN TAVIRLI
USTA OYUNCUMUZ
EKREM BORA
7 Mart 1932 tarihinde Ankara’da doğan Ekrem
Bora’nın asıl adı Ekrem Şefik Uçak’tır. Türk sinema ve
dizi oyuncusu, 1953 yılında Yıldız Dergisi’nce düzenlenen bir sinema ve artistik yarışmasında birinci oldu.
Derece almasına rağmen herhangi bir projede yer
almadan askere gitti ve döndüğünde Alın Yazısı
filmini çekti. Oynadığı karakterlerle büyük beğeni
toplayan Bora 7 Mayıs 1968’de Gül Hanımla evlendi
ve 3 kızı oldu. Ekrem Bora yanı zamanda 1966 Antalya
Altın Portakal Film Festivali’nde, En İyi Erkek Oyuncu
Ödülüne; 28. Antalya Film Şenliği’nde ise yine En İyi
Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Babacan tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan usta oyuncu 1 Nisan
2012’de kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Saygı ve
özlemle anıyoruz.
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son günlerde
adından sıkça
söz ettiren genç
yetenek

ELI
TURKOGLU

"Allah herkese bir kader yazmış
ve ben de kendi yolumda
ilerliyorum!"

Bu Benim Öyküm’ isimli şarkısıyla müzik
dünyasına hızlı bir giriş yapan
Eli Türkoğlu ile hayatını, müziğe nasıl
başladığını ve gelecek planlarını
konuştuk.
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Bu Benim Öyküm’ diyerek müzik piyasasına giriş yaptın.
Peki, nedir senin öykün? Eli Türkoğlu kimdir, bize biraz
kendinden bahsedebilir misin?
Müzik piyasasına genç yaşta girebildim ama müziğe
çocukken başladım. İlk şarkımı 3 yaşımda okudum ve benim
öyküm hayatımda hep müzik oldu. Müzikle hayatıma devam
ettim hep bundan sonra da müzik olacak!
Genç yaşında birçok yeteneğin olduğunu görüyoruz.
Gitar ve piyano çalmak da bunlardan bazıları. Nasıl
başladı müzik yolculuğun? Yola çıkmadan önce ilk
desteğini kimden aldın?

da çalıştığım isimler: Söz-Gözde Ançel, Müzik- Buray,
Yönetmenimiz Mustafa Özen, Aranjörümüz Osman Çetin.
Bir sonraki çalışmada senin söz ya da bestelerini görebilir
miyiz? Bu anlamda çalışmaların var mı?
Eskiden kendi bestelerim güzel şarkılarım vardı ama şu an
yazmıyorum.Belki onların içinden en güzelini seçip insanlara güzel bir şekilde sunabilirim
Gelecek planlarından bahsedelim biraz da. Müzikle ilgili,
müzik hayatınla ilgili planlar yaptın mı? En büyük hayalin
nedir?

Gitar ve piyanoyu kendim öğrendim. Kendi kendimi geliştirdim müzikle alakalı her şeyde, fenomen yaptığım müziği
insanlara tanıtmak için instagramda videolar paylaşmaya başladım ve ilk desteğimi kendimden aldım.

Gelecekle ilgili planlarım ilerde bundan da güzel şarkılar
yapmak belki ilerde bir arabesk albümü yapabilirim. Büyük
sahnelerde konser verme fikri de hayallerim arasında.

Türkiye’ye gelişin nasıl oldu? Artık burada
yaşamaya karar verdiğini biliyoruz. Müzik
eğitimine devam edecek misin?

Senin kendine örnek aldığın ya da ilham
aldığın Türk sanatçılar kimler?
Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses.

Türkiye’ye gelişim de instagram üzerinden
oldu. İnstagramda videolar paylaştıkça takipçi oranımın bayağı yükseldiğini gördüm.
O sıralar beni popüler sayfalar paylaştıkça
Darkndark Music şirketi tarafından keşfedildim. Daha sonra Türkiye’ye, İstanbul’a geldim.
Eğitimime inşallah devam edeceğim.

Son dönemde yaşlarınızdan dolayı
Aleyna Tilki ile bir benzerlikten bahsediliyor? Sen neler düşünüyorsun çok genç
yaşta müzik piyasasında olmakla ilgili?
Herkesin kendi yolu var ve bu yolda başarılı
olmak için yaş olması gerekmiyor. Allah
herkese bir kader yazmış herkese bir yol
çizmiş. Ben de kendi yolumda ilerliyorum. Herkes için hayırlısı neyse o olsun
diyebilirim.

İlk albümde kimlerle çalıştın? Şarkı yayınlandıktan sonra gelen ilk tepkiler nasıldı?
Henüz bir albümüm yok, tekli single çalışması “ Bu Benim Öyküm” ile adım attım ve
bayağı başarılı oldu. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz insanlar Tuğçe Kandemir, Mustafa
Özen, Özkan Meyden ve Alican Özbuğutu
gibi çok değerli isimler. Şarkıya olan tepkiler çok güzeldi herkesin kendi öyküsü
olduğu için şarkı herkes tarafından sevildi.

Son olarak seni canlı dinlemek, görmek isteyen hayranların için bize
verebileceğin bir konser takvimin
var mı?
Şu anda bir konser takvimimiz
yok ama en yakın zamanda hepsinin duyurusu olacak. Beni sevenler beni takipte kalsın, izlesinler.
Hepsine buradan kucak dolusu
selamlar sevgiler...

İkinci single çalışman “Yokluğunun
Ertesi” kısa zaman önce yayınlandı.
Nasıl gidiyor? Bu albümde kimlerle
çalıştın?
İkinci şarkımızda güzel gidiyor, bu single
dergiteneffus.com
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Ye r y ü z ü n e Ko n d u r u l m u ş B i r C e n n e t

MARAKES
Rengarenk duvarların süslediği labirent sokaklar, portakal ağaçlarıyla süslü bulvarlar ve bizdeki
Kapalı Çarşı’yı andıran meşhur pazar yerleriyle bambaşka bir dünyayı keşfetmeye hazırsanız şahane şehir
Marakeş karşınızda!
1062 yılında Fas Sultanlığı’nın ilk başkenti olarak kurulan şehir, Sahra Çölü’ne açılan kervan yollarının da kuzey kapısı aynı
zamanda. Eski ile yeninin büyüleyici yorumuyla harmanlanmış Marakeş tepeden
tırnağa kızıl tonların hâkimiyetinde olduğundan kente aynı zamanda ‘Kızıl Şehir’
diyorlar. ‘Güney’in İncisi’ ya da ‘Mücevheri’
gibi sıfatları da ruhunda barındırıyor bu Afrika kenti…
Şehrin kuruluş amacının, Dern Dağı’nda
yaşayan Berberi kabilelerini kontrol altında
tutmak olduğu düşünülüyor. Birinci altın
çağını Ali b. Yusuf zamanında yaşayan şehir,
güvenli bir bölgede olup ana yolların kesiştiği yerde bulunduğundan kervanların uğrak
yeriydi. Bu sebeple tüccarların ve sanatçıların tarih boyunca bu şehre yolu pek çok kez
düşmüştür.

İslam ülkelerine model bir merkez
Araştırmalar 12. yüzyılda şehrin nüfusunun
yarım milyona yaklaştığını gösteriyor. Yine
bu yüzyılda Marakeş, kendisinin batısında
yer alan İslam ülkelerinin (Cezayir, Tunus,
Endülüs vb.) merkezi haline getirilmeye
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çalışılmıştı. Bu sebeple şehir çeşitli mimari
eserlerle çevrelendi; birçok filozof, âlim ve
edip şehre davet edildi.

Marakeş’te Fransız Sömürüsü
Yüzyıllar içinde çeşitli iktidar savaşlarının
yaşandığı Marakeş’te ihtişam her dönemde
görülüyordu. Marakeş halkı 30 Mart 1912
tarihinde Fransızların himayesine girdiler ve
aynı yılın Eylül ayında Fas toprakları artık
Fransız sömürgesi olmuştu. Fransızlar sömürge idaresi boyunca Rabat’ı başkent olarak kullandıklarından Marakeş bu yıllardan
sonra ikinci plana düşmüştü. Fas’ın bağımsızlığından sonra Marakeş önemli bir turizm
cenneti haline geldi.
Günümüzde Fas’ın hemen hemen bütün
kentlerinde Fransız sömürüsünün izlerini görmek mümkün. Halkın Fransızcası ne
yazık ki çoğu zaman ana dillerinden daha
iyi vaziyette. Marakeş şimdilerde nüfusuyla
Fas’ın en büyük dördüncü şehri olma özelliğine sahip. İhtişamlı sarayları, rengârenk
çiçek bahçeleri, tajinli kuskuslu mutfağıyla
Afrika’nın nadide şehirlerinden biri olarak
ziyaretçilerini bekliyor.
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Türkleri sevgiyle kucaklayan şehir
Osmanlı’nın Tunus’a kadar uzanan eli sayesinde Fas topraklarında Türkler çok
seviliyor. Bu sebepten midir bilinmez fakat
herhangi bir Fas şehrine Türkiye’den vizesiz
gidilebiliyor. İslam mimarisinin farklı ve lezzetli örneklerini bünyesinde barındıran bu
masal şehre gün batımını izleyebilmek için
mutlaka bir uğrayın deriz.

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

MARAKEŞTE GÖRÜLMESİ
GEREKEN YERLER

MARAKEŞ’İN GEÇİM
KAYNAKLARI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kütübiyye Camii
Marakeş Müzesi
Majorelle Bahçeleri
Bahia Sarayı
El Badi Sarayı
Menara Bahçeleri
İbn Yusuf Medresesi
Kasba Camii
Mevâsîn Çeşmesi
Cilâvî Sarayı ve Surlar

El Sanatları
Deri İşlemeciliği
Dövme Demir İşçiliği
Bakır İşçiliği
Dokumacılık
Tahta oymacılığı
Seramik İşçiliği
Kuyumculuk

ÜNLÜ FRANSIZ RESSAMIN MARAKEŞ’TEKİ BAHÇESİ
1919 yılında hastalığı sebebiyle
Marakeş’e taşınan dünyaca ünlü Fransız
Ressam Jacques Majorelle, kendi evinin
bahçesine, dünyanın farklı yerlerinden
getirdiği egzotik bitkiler ve süs havuzlarıyla döşeli bir alan yaptırıyor. Bu ev ve
bahçesi bugün şehre yolu düşen misafirlerin en uğrak ziyaret yerlerinden biri
haline gelmiş vaziyette. Bahçenin görünümünü izleyip verdiği huzuru hissedince, Marakeş denince akla ilk gelen
yerlerden olmasını hiç yadırgamıyorsunuz doğrusu…

dergiteneffus.com
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İNSANA VÜCUDUNUN SINIRLARI

Jimnastik
Esnek ve sağlıklı bir vücut için yapılan sporların başında gelen Jimnastik kökeni çok
eskilere dayanan bir uygulama. Teneffüs dergisi olarak sizler için Jimnastiğin tarihini
ve başarılı sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı’nın hikâyesini araştırdık. Keyifli okumalar :)

Jimnastik; vücudun fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla
düzenli olarak aletli veya aletsiz yapılan tüm egzersizlere verilen isimdir. Jimnastik sporunun kökenleri eski Yunan uygarlığına kadar dayandırılabilir.
O dönemde sadece soylu sınıfın çocukları jimnastik yapabilirdi.

Ayşe Begüm
ONBAŞI

2001 yılında Manisa'da
doğdu. 3 yaşında sporla
tanıştı.

1450’li yıllardan 1800’lü yıllara kadar eğitim aracı olarak görülmeyen jimnastik 19. yüzyılda popülerleşmeye başladı. 1811
yılında Berlin’de ilk açık hava jimnastik alanı açılarak
Alman halk jimnastiğinin temeli atılmıştır. Alman Friedrich
Ludwig Jahn, günümüzde yaygın olan artistik jimnastiği
biçimlendirmiştir.
Jimnastik, Olimpiyatlara Dâhil Ediliyor
Vücut egzersizlerinden oluşan Jimnastik, ilk
kez 1900 yılında Paris Olimpiyatları’na dâhil edilerek profesyonel hale getirilmiş.
Türkiye’de ise jimnastik 1868’de Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nin kurulmasıyla başlamış. Fransa’dan getirilen beden eğitimi öğretmeni Monsieur Curel,
modern jimnastiği Türkiye’ye getiren
ilk kişi olmuştur.
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NI YENİDEN KEŞFETTİREN SPOR

JİMNASTİKTE GURURUMUZ
AYŞE BEGÜM ONBAŞI
2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğan Ayşe
Begüm Onbaşı sporla 3 yaşındayken tanıştı. Ufak yaşlarda bale eğitimi alarak başlayan yolculuğunda öğretmenlerinin dikkatini çekmiş ve jimnastiğe yönlendirilmiş.
Şuan 18 yaşını dolduran genç sporcumuz 11 yaşından
beri milli formamızı başarıyla taşıyor. Bayrağımızı birçok müsabakada dalgalandıran Ayşe Begüm kızımızın
bazı başarıları:
• 2015’de Meksika’daki Dünya Şampiyonası’nda
12-14 yaş grubunda dünya üçüncülüğü.
• 2016’da Kore’de düzenlenen Aerobik Dünya Şampiyonası’nda 15-17 yaş grubunda altın madalya.
• İspanya’da ve Portekiz’de düzenlenen Akdeniz
Gençler Şampiyonası’nda üç altın madalya.
• Yurtiçi ve yurtdışında altmışın üzerinde madalya.
Ayşe Begüm Onbaşı, ülkemizin gelecek vadeden sporcularının başında geliyor. Kendisine bu yolda her daim
başarılar diliyoruz. Bayrağımızı başarılarınla dalgalandırmandan gurur duyuyoruz Ayşe! İyi ki senin gibi
genç yeteneklere sahibiz.
dergiteneffus.com
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EMiRGAN
M U A Z Z A M

B İ R

G E Z İ N T İ

İ Ç İ N

Bu ay, İstanbul Avrupa Yakası’nın boğaz şeridinde yer alan ve her mevsim
göz dolduran bir koruluğa çeviriyoruz rotamızı. Özellikle lâle mevsiminde
ziyaretçilerine rengârenk bir ortam sunan Emirgan Korusu’ndan söz ediyoruz.
İstanbul Sarıyer’de konumlanan Emirgan
Korusu, boğaz kıyısında 47.2 hektarlık bir
alana yayılmış vaziyettedir. Çevresi yüksek duvarlarla çevrili bu doğal güzellik,
17. yüzyılda Osmanlı hükümdarı Sultan
IV. Murad tarafından yaptırılarak İranlı
Emir Güne Han’a hediye edilmiş.
Korunun ismi önceleri Feridun Bahçeleri diye geçiyormuş sonradan Emirgan
Korusu adını almış. Tarihte pek çok kez
el değiştiren bahçe, 19. yüzyılda Sultan
Abdülaziz tarafından Mısır Hıdivi İsmail
Paşa’ya tahsis edilmiş.
Korunun içine 1871-1878 tarihleri arasında 3 köşk yaptırılmış ve bu köşkler
günümüzde hala ziyaret edilebiliyorlar.
Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk
olarak adlandırılan bu yapılarda bugün
koruyu ziyaret eden misafirler soluklanıp kahvelerini içebiliyorlar. 1940 yılında
kamulaştırılan park, çeşitli çevre düzenlemelerinden sonra halkın ziyaretine
açılmış.
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KORUSU
A D E T A

B İ R

C E N N E T
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Emirgan’da Lale Şöleni
Son yıllarda koruya Lale Festivali kapsamında yaklaşık 211 farklı
türde 2.308.000 lale dikiliyor. Bahçeyi bu dönemde ziyaret
edenlerin hayranlıklarını gizlemesi mümkün değil. Buram buram
lale kokusu eşliğinde ister sporunuzu yapın, ister korunun her bir
köşesinde fotoğraflar çekilerek mutlu anılarınızı dondurun.
İstanbul’un kalabalığından uzaklaşarak biraz kafa dinlemek
isteyenler yanlarına ufak bir kilim alırlarsa korudaki çimenlikte
kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir ya da arkadaş gruplarıyla hoş
sohbetler edebilirler. Korunun içerisinde ayrıca piknik alanları ve
koşu / yürüyüş parkları bulunuyor. Size ise sadece hoşlandığınız
aktiviteyi seçip hayata geçirmek kalıyor!
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HEM EĞLENCELİ
HEM DE ÖDÜLLÜ
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BİNLERCE İNSANIN ÇÖZEMEDİĞİ TESTLERİN
.bel.tr
DOĞRU CEVABINI dergiteneffus@cekmekoy
ADRESİNE GÖNDER,
SÜPRİZ HEDİYELERDEN BİRİNİ
KAZANMA ŞANSI YAKALA!
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TAŞDELEN YENİDOĞAN KAVŞAĞI
YAPIMI BAŞLIYOR

Taşdelen’de Şile Yolu’nun alta alınacağı bir dal-çık yapılarak Yenidoğan Sapağı
trafiği düzenlenecek.

kşehir
Çekmeköy Belediyesi’nin girişimleri ile İstanbul Büyü
de, Sırrı Çelik
Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak proje
düzenleneBulvarı ve Yenidoğan sapağının Şile yolu girişleri
u göz önüne
cek. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğ
çalışmada,
alınarak, trafik sorunu oluşmaması için planlanan
Şile yolunun alta alındığı dal-çık yapılacak.
e bağlantı
Proje ile ayrıca Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi’n
giriş verilecek.
yolu açılarak, Alemdağ bölgesine Şile yolundan
mize büyük bir
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İlçe
ı olarak ilçeulaşım yatırımı daha yapılıyor. Artan nüfusa bağl
irimizi alıyoruz.
mizde trafik sorunu olmaması için önceden tedb
herkesten
Taleplerimize kulak vererek, bu projede emeği olan
Allah Razı olsun” dedi.

ÇAVUŞBAŞI CADDESİ SERİNDERE VADİ PARK
KAVŞAĞI YAPIMI BAŞLADI
Çekmeköy’ün yeni dönem projeleri arasında yer alan Serindere Vadi Park’ın kavşak
düzenleme çalışmaları başladı.

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, Şehit
Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı ve Seyir Tepesi’ni yeşil
koridorla birbirine bağlayacak Serindere Vadi
Park Projesi’nin kavşak düzenleme çalışmaları
başladı. Köyiçi Deresi ıslah çalışmaları çerçevesinde planlanan projede, Merkez Mahallesi dere
boyu, spor ve dinlenme alanlarına dönüşecek.
Projenin içerisinde yer alan Çavuşbaşı Caddesi
Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı mevkii kavşak
çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. 15 bin metrekarelik bir alanın
bedelsiz kamuya geçtiği projeyle, cadde ve
sokak bağlantıları geometrik kavşak çalışmasıyla
düzenlenecek. Asgari 6 ay içerisinde

tamamlanması planlanan çalışma ile
Çavuşbaşı Caddesi trafiği akıcı hale
getirilecek.

dergiteneffus.com

51

52

dergiteneffus.com

QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
OKUYUCULARIMIZ KAZANIYOR!
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