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Tüm maçlarını nakavt ile
kazanıyor : Büşra Işıldar

GEZELİM GÖRELİM

Alem-i Cihan'ın yönetim
merkezi Topkapı Sarayı

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Konuğumuz, Türkiye'nin sevilen kişisel
gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak
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Merhaba Sevgili Gençler,
2018 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. 2019’un ilk günlerinde bütün
enerjimizle ve siz gençlerden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz.
Ocak ayı dilerim ki hepimiz için dinamik, başarılı ve eğlenceli geçsin.
Teneffüs’ün bu sayısında yine dopdolu bir içerik sizleri bekliyor.
Kapağımızda yer alan usta sanatçı Barış Manço’yu keşfettiğinize hiç
pişman olmayacaksınız ve hikâyesini okuyunca kendisini çok
seveceksiniz. Topkapı Sarayı’nı bu ayki gezi turunuza mutlaka alın diye
sizlere özel bir inceleme yazısı yayınladık. Bilim sayfamızda ise zaman
yolculuğu meselesine paradokslar açısından yaklaştık. Cemal Süreyya’yı,
Halide Edip’i, Arif Nihat Asya’yı ve Şair Nefi’yi sayfalarımızda misafir
ettik. Ödüllü bulmaca sayfamıza bakmadan geçmeyin ve bu ay önerdiğimiz kitaplara mutlaka göz atın.
Kıymetli Gençler,
Her biriniz bizim geleceğimizsiniz ve hepinizle teker teker gurur duyuyoruz. Dergimize
gösterdiğiniz samimi ilginin karşılığını her sayıda sizlere eğlenceli içerikler oluşturarak
vermeye çalışıyoruz. Şubat’ta yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın…

AHMET POYRAZ
Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI
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Yeni yılın ilk kelimesiyle
karşınızdayız : MEYMENET
ne demekmiş, buyrun birlikte
öğrenelim:)

Kış mevsiminde içinizi ısıtacak
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.

10

LEZZET DURAĞI

TARİHTE OCAK

Buz gibi kış mevisiminde ne iyi gider
diye düşündük. Narlı Çikolata
yapmaya karar verdik:)

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

14
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FİLM REPLİKLERİ

16

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik

İZ BIRAKANLAR

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Kazım Karabekir Paşa'yı
tanıyalım.

Geleceğin en popüler 3D yazıcı
mühendisi olmaya ne dersiniz?

18

19

20

GÜNDEM

TEKNOLOJİ

Seveninden çok, sevmeyeni olan
uygulamayı mercek altına aldık.
TikTok!

Kâşifin not defterinden dökülen ilginç
bilgiler, yazımızda.

DOSYA

26

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

30

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

28

7'den 77'ye Türkiye'nin Barış Abisi.
Barış Manço ile zamanda
yolculuğa çıkıyoruz.

TENEFFÜS OKUR
Birbirinden eğlenceli içerik
Teneffüs Okur sayfamızda
sizi bekliyor:)

34
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FENOMEN

SİNEMA Bİ'MOLA

TİYATRO

Bu ayki konuğumuz eğlenceli
videolarıyla dikkat çeken
Çekmeköy'lü fenomen
Efe Uygaç.

Ocak 2019'da hangi filmler vizyona
çıkıyor, bir göz atalım.

Efe Erkekli'nin performansı ile
TAMAMEN DOLUYUZ
harika bir oyun.
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KÜLTÜR SANAT

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Kültür ve sanat dünyamızın
değerlerini tanımaya
devam ediyoruz.
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Türkiye'nin sevilen kişisel gelişim
uzmanı Aşkım Kapışmak ile keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

40

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

BİLİM

44

DANIŞMA KURULU

Evvel zaman içinde Paradoxlar.
Bu konuyla ilgili film
önerilerimiz de var.
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SPOR

GEZELİM GÖRELİM

Büşra Işıldar, tüm maçlarını
nakavt ile kazanıyor!

Topkapı Sarayı'nda bir geziye çıkmaya
ne dersiniz ?
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Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

EĞLENCE

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Rengini seç, zayıf ve güçlü
yönlerini öğren.

53

52
KARİKATÜR

ÖDÜLLÜ BULMACA

Mert Dolapçıoğlu ile kahkaha dolu
yolculuğumuz devam ediyor.

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

54

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
VENNA REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.

dergiteneffus.com
www.dergiteneffus.com

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

GÜZEL
KELİMELER
MEKÂNI

Meymenet

Arapça kökenli meymenet kelimesi uğur anlamına gelir.
İyi özellik ve nitelikler için kullanılan bu kelime bizim
toplumuzda daha çok olumsuz ekiyle birlikte kullanılıyor.
Yeri gelir aksi, huysuz ve suratsız kimseler için
meymenetsiz deyiverir dilimiz lakin gönlümüzün
hep meymenetli kimselerle karşılaşmasıdır
muradımız…

Bir de kız gördük on altısında sevilmeyi özler
Meymenet Sokağı eğri büğrüydü ama loştu
Görseniz loştu.

Turgut Uyar
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KIRMIZI PAZARTESİ
Gabriel Garcia Marquez
Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış
bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago
Nasar'ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli. Kırmızı Pazartesi,
yalnızca bir cinayetin arka planını değil, bir halkın ortak davranış
biçimlerinin portesini de çiziyor. Böylece, sonuna dek ilgiyle
okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz roman, bir toplumsal ruh
çözümü niteliği de kazanmış oluyor.

SEMERKANT
Amin Maalouf
"Titanic'te Rubaiyat! Doğu'nun çiçeği Batı'nın çiçekliğinde! Ey Hayyam!
Yaşadığımız şu güzel anı görebilseydim!" Amin Maalouf, "Afrikalı Leo"dan sonra bu kez Doğu'ya, İran'a bakıyor. Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ının
çevresinde dönen içiçe iki öykü... 1072 yılında, Hayyam'ın Semerkant'ında
başlayan ve 1912'de Atlantik'te bit(mey)en bir serüven... Bir elyazmasının
yazılışının ve yüzlerce yıl sonra okunurken onun ve İran'ın tarihinin de
okunuşunun öyküsü / tarihi...

HUZUR
Ahmet Hamdi Tanpınar
Huzur'un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini
"huzur"a kavuşturacak bir "iç nizam"ı aramaktadır. Eserde hastalık,
ölüm, tabiat, kozmik unsurlar, medeniyet, sosyal meseleler, çeşitli ruh
halleri ve estetik fikirler iç içe verilir. Ancak bütün bunların üzerinde
romana hâkim olan Mümtaz'la Nuran'ın aşklarıdır. İstanbul, bu aşkın
yaşandığı çevre olmaktan çıkarak, âdeta bir roman kahramanı gibi
ele alınır. Huzur için, belli bir dünya görüşüne, bir hayat nizamına
kavuşamamış Cumhuriyet aydınlarının "huzursuzlukları"nı dile
getiriyor denebilir.
dergiteneffus.com
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Ma lzemeler

-- 80 gram bitter çikolata
-- 1 su bardağı ayıklanmış
kurulanmış nar tanesi

HAZI RLANI ŞI
Bitter çikolatanızı benmari usulü eriterek
oda sıcaklığında 15 dakika kadar bekletin.
Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve bekletilmiş
çikolatanızı 3-4 mm kalınlığında olacak şekilde
kâğıdın üzerine yayın. Ayıkladığınız nar tanelerini
çikolatanın üzerine eşit miktarda serpiştirin
ve soğuması için buzluğa atın. Donan narlı çikolatayı
dilediğiniz şekillerde parçalara ayırarak tüketin.
Yanında mis gibi tarçınlı salebi unutmayın deriz :)
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KİTAP FUARI BİNLERCE
VATANDAŞI AĞIRLADI

Çekmeköy Belediyesi’nin Madenler Meydanı’nda “ Önce Oku” sloganıyla açtığı
kitap fuarına vatandaşlarının ilgisi yoğundu.
Madenler metro durağının da bulunduğu meydanda
22 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında vatandaşlara
hizmet veren kitap fuarına 135.565 vatandaş katıldı. Fuarında 69 yayın evi, 120 yazar ve birbirinden
kıymetli eserler vatandaşlarla buluştu.
Bu yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarının amacına
ulaştığını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “Eğitim vadisi Çekmeköy’e yakışır bir fuar
oldu. 10 günlük bir sürede 135.565 vatandaşımızı
fuarda ağırladık. 7’den 70’e büyük bir ilgiyle ziyaret
edilen fuarımız inşallah bundan sonraki yıllarda da
vatandaşlarımızla buluşacak” dedi.

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz Türk Kızılayı’nın
Çekmeköy Belediye binasında
gerçekleştirdiği kan bağışı
kampanyasına katıldı.
Çekmeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile
Çekmeköy Belediyesi’nde düzenlenen kan bağışı
kampanyasına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve belediye çalışanları kayıtsız kalmadı.
Başkan Poyraz önderliğinde yüzlerce personel kan
bağışında bulundu.

dergiteneffus.com
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Kara
Ahmet
Şampiyonlar
Şampiyonu!

National
Geographic
Society
Kuruldu

10 Ocak 1900 – FRANSA

27 Ocak 1888 – ABD

Paris’te düzenlenen Dünya
Baş Pehlivanlığı Şampiyonası’nda
milli gururumuz Kara Ahmet
ﬁnalde rakibini yenerek
‘Şampiyonlar Şampiyonu’
unvanını aldı.

Dergileri ve belgeselleriyle
adından sıkça söz ettiren ve
dünyanın neredeyse her yerinde
bir okur ve izleyici kitlesi bulunan
National Geographic Society
Washington’da kuruldu.

Isaac
Newton
Dünyaya
Geldi

Jül Sezar’ın
İç Savaş
Başarısı

4 Ocak 1643 – İNGİLTERE

10 Ocak 49 – İTALYA

Yer çekimini bulan dünyaca ünlü
ﬁzikçi Isaac Newton dünyaya
geldi. Kendisi aynı zamanda klasik
mekaniğin de temellerini
atmış önemli bir
bilim adamıdır.

Jül Sezar, ülkesindeki iç
savaşın üstesinden gelerek
Roma’nın tartışmasız tek
hâkimi oldu. Bu durumda artık
Roma İmparatorluğu’nun da
yükselişi başlayacaktı.

Winston
Churchill’i
İSTİFA
ETTİRDİK!
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Virgin
Adaları
Satıldı

8 Ocak 1916 – İNGİLTERE

17 Ocak 1917 – VİRGİN ADALARI

İngiliz Bahriye Lordu Winston
Churchill 1. Dünya Savaşı’nda
Çanakkale’de yaşadıkları
hezimet sebebiyle istifa etti.
Çanakkale’de destan yazan
Türk ordusu sayesinde İngilizler
Gelibolu’dan çekilmeye
başladılar.

Danimarka 25 milyon dolar
karşılığında şeker kamışı
üretimi açısından epey önem
arz eden Virgin Adaları’nı
Amerika Birleşik
Devletleri’ne verdi.

dergiteneffus.com
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Divan-ı
Lügat-it
Türk
zı
Ya lmaya
Başlandı

Fidel
Castro
Afaroz
Edildi!

25 Ocak 1072 – TÜRKİSTAN

3 Ocak 1962 – KÜBA

Türk kültür ve dilinin geniş
kapsamlı ilk sözlüğü olma
unvanına sahip Divan-ı
Lügat-it Türk, Kaşgarlı
Mahmud tarafından
yazılmaya başlandı.

Papa XXIII. Ioannes, Fidel
Castro’yu aforoz etti. Amacı
Katolik Hıristiyanlarının
Castro’ya verdiği desteğin
önüne geçebilmekti.

Sultanahmet
Camii’nin
temelleri
atıldı.

Tutankamon’un

taş lahidi
bulundu.

4 Ocak 1609 – TÜRKİYE

3 Ocak 1924 – MISIR

Bugün dahi heybetini ve
ihtişamını koruyan Sultanahmet
Camii’nin temelleri atıldı.
Tamamlanması 7 yıl süren bu
kıymetli eserin Mimarlık
görevini Sedefkâr
Mehmed Ağa
üstlenmişti.

Howard Carter, Luksor’daki
tapınakta Tutankamon’un
taş lahdini buldu. Bulunan
lahit ilginç bir şekilde
mühürlenmişti.

Kırım,
Rusya
Topraklarına
Katıldı

Hindistan
Anayasayı
Kabul Etti

26 Ocak 1950 – HİNDİSTAN
1947’de Gandi’nin uğraşlarıyla
bağımsızlığını ilan eden
Hindistan anayasayı
kabul etti.

dergiteneffus.com

8 Ocak 1784 - KIRIM
Osmanlı Devleti Kırım’ın
Rusya’ya ilhakını kabul etti.
Tebası Müslüman olan bu
toprakların kaybedilmesi
Osmanlı için büyük
bir kayıp oldu.
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HABABAM SINIFI

- Onsuz nefes alamıyorum
- O kim?
- Burnum.
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HARRY POTTER

- Sen asla ölmezsin bi
liyor musun Malfoy ?
+ Çünkü dünya malı dü
nyada kalır Mal-foy

- Nedenmiş o?

BEHZAT Ç

Araba çok iyi abi. Mesela şimdi kaza yapsak,
Dört yerden aynı anda hava yastığı çıkıyo
12
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Çarp la bi yere şu hava yastıklarını deneyelim.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

ESARETİN BEDELİ

Bütün dünya vazgeç
dediğinde,
umut fısıldar…

Bir kez daha dene.

SHERLOCK HOLMES

Bu da seni paha biçilemez bir arkadaş kılıyor.

Sende sessiz kalma yeteneği var Watson.

ŞARK BÜLBÜLÜ

- Adınız ne?
+ Ay ne değişik bir isim

- Şaban
+ Yoo yıllardır hep aynı ism

dergiteneffus.com

i kullanıyorum.
13

KAZIM
KARABEKİR
PASA
İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

DOĞU FATİHİ

23 Temmuz 1882’de
İstanbul’da dünyaya gelen
Kazım Karabekir,
Milli Mücadele döneminin
en önemli simalarından
biriydi. Jandarma Subayı
Mehmet Emin Paşa
ve Havva Hanımın oğlu
Karabekir,
Türkmenlerin Avşar
koluna bağlı
Karaman’ın Kasaba
(bugün Karabekir ilçesi
olarak biliniyor)
köyündendi.

14
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Fatih Askeri Rüştiyesi ve Kulesi Askeri Lisesi’nde eğitim
gördükten sonra Harp Akademisi’ni önemli başarılarla
bitirerek Kurmay yüzbaşı sıfatıyla
görevine başladı. Bu yıllarda
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
kuruluşunda da yer aldı. II.
Meşrutiyet ilan edildikten sonra
Edirne’deki 3. Ordu tümenine
atandı ve 31 Mart ayaklanmasında görev aldı.
Kazım Karabekir Paşa’nın
Mustafa Kemal ile tanışması,
Hareket Ordusu’nun İstanbul’a
gelişi sırasında mola verilen
Yeşilköy’de vuku buldu.
Bu karşılaşma Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasına
gidilen yolda önemli bir
ayrıntıydı.
Yarbay unvanı ile Cihan Harbi’nde görev yapan Kazım
Karabekir, bu sırada Albaylığa yükseltildi ve Bağdat,
Çanakkale, Kut’ul Amare, Kafkasya gibi cephelerde
savaştı. Paşanın asıl tarihi rolünü Milli Mücadele
yıllarının başlamasında ve orada üstlendiği başarılarda
görüyoruz. 19 Nisan 1919’da, Mustafa Kemal’den önce
Trabzon’a çıkarak örgütlenmeyi başlayan büyük
komutan, kendisinden 1 ay sonra Anadolu’ya gelen
Atatürk ile Milli Mücadeleyi beraber planlamıştır.
İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal’i görevinden

almasının ardından, Kazım Karabekir bu emre itaat
etmemiş ve “emrinizdeyim Paşam” diyerek bir nevi
Milli Mücadelenin yolunu açmıştı. Kendisine
“Kahramansınız Paşam!” dendiğinde hemen “Hayır!” derdi,
“Kahramanlık, görevin bittiği
yerde başlar.”
Karabekir Paşa Cumhuriyet
sonrası dönemde siyasi iktidarla
anlaşmazlık yaşadı. Bu durum
kendisine pahalıya patladı ve
Milli Mücadele döneminde
yaşadıklarını anlattığı kitabından dolayı İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı ve siyasetten
uzaklaştırıldı. Bu durum
tarihimizde Paşalar Çekişmesi
olarak isimlendiriliyor.
Milli Mücadele’nin kahramanlarından Kazım Karabekir,
tarihimizdeki en önemli figürlerden biri oldu. 26 Ocak
1948’de Ankara’da hayatını kaybeden Doğu’nun Fatihi
Kazım Karabekir Paşa, Devlet Mezarlığı’na defnedildi.
Kendisini vefatının 71. yıl dönümünde şükranla ve
minnetle anıyoruz. İyi ki senin gibi vatansever
paşalarımız vardı Kazım Paşa!
Gönüllerdeki yerin her daim sevgiyle kalacak.

dergiteneffus.com
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GELECEĞİN EN POPÜLER

3D YAZICI MÜHENDİSİ
OLMAYA NE DERSİN?

3 boyutlu yazıcı teknolojileri son yılların en fazla dikkat çeken
teknolojilerinden! Bu sebeple 3D Üretim Mühendisi mesleğine sahip kişilerin
değer kazanması herkesin beklediği bir durum diyebiliriz.
Son zamanların en büyük buluşlarından 3D Yazıcı,
1986 yılında Chuck Hull isimli Colorada mezunu bir
fizikçi tarafından geliştirildi. 3D Yazıcı insan beyni
tarafından tasarlanan dijital ortamdaki çizimleri
somut hale getirebiliyor.
Yazıcı mühendisi tarafından ortaya konan
fiziksel objeler için 3 boyutlu özelliğe sahip
model ve tasarım gerekli. Bunun için 3D olarak
çizilen ürünün gerekli bileşenlerin kullanılmasıyla
katman katman ekleme yapılarak fiziksel hale
getirilmesi sağlanır. Çizimsiz bir şekilde işlemin
yapılabilmesi söz konusu olmamakla birlikte çok
farklı özelliklere sahip 3D yazıcı teknolojileri de
mühendisleri tarafından kullanılmaktadır.
16

3 boyutlu yazıcı teknolojileri alanındaki girişimler
özellikle tekstil, sağlık, yemek gibi konularda önemli
gelişmelerin gerçekleşeceğini bize şimdiden
haber veriyor. 3D üretim mühendisliği ile gelecekte
üretimi, seri üretimden kurtarıp kişiye özel bir hale
getirebiliriz.
Üretim olaylarının gelecekte çok hızlı ve ekonomik
olması bu alandaki çalışmaların daha fazla
artmasına sebep olacak. Bu meslek sahipleri bu
piyasaya erken girmenin avantajını yaşayarak
geleceğin en gözde mesleklerinden birini yapıyor
olacaklar.

dergiteneffus.com
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3D Yazıcı Mühendisi Şartları
3D yazıcı mühendisi olunabilmesi için öncelikli
olarak makine ve teknolojik gelişmelere bağlı
olarak üretimlerin takip edilmesi gereklidir.
Bununla birlikte her geçen gün çok daha yaygın
kullanılacağı tahmin edilirken iş imkânları da
artış eğilimindedir. Çok yüksek maaş seçenekleriyle
iş bulabilen mühendislerin ortaya koyduğu hizmet
alımlarında ise maliyet öne çıkmaktadır. Çok büyük
yapılı işletmelerle anlaşmalar yapılmasına gerek
kalmadan 3 boyutlu olarak hazırlanmış modellerin
kısa süre içinde ekstra bir kalıp olmaksızın ortaya
çıkmasını sağlamaktadır. Home Office tarzında
çalışılarak da 3D yazıcı mühendisi olunabilir.
Ülkemizde Sabancı Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Lisans Üstü programı olarak 3D Üretim
Mühendisliği bölümünü açtı. 3D Üretim Mühendisi
yüksek lisans programına girebilmek için genellikle
üniversitelerin Makine veya Endüstri Mühendisliği
programından mezun olmanız gerekiyor.

3D Yazıcı Mühendisi İşlemleri
Öncelikle 3 boyutlu tasarımların modelleme
işlemleri yapılır. Tarama sistemleri ile birlikte
oluşturulan bilgisayar datası üzerinden çeşitli
programlar kullanılmaktadır. Oluşturulan modelin
belirlenmesiyle birlikte STL dosya formatına
dönüştürülmesi yapılabilmektedir.
Ardından obje katmanlar halinde üst üste modelin
serilmesi sağlanır. Çeşitli yöntemlerle katmanların
oluşumu tamamlanırken ortaya çıkacak boyutsal
hatalar için de yüzey iyileştirmeleri 3D yazıcı mühendisi tarafından yapılır. Sonrasında geliştirmelerin
tamamlanmasıyla işlem gerçekleşirken kullanılan
programlar ve sistemler büyük ölçüde belirleyici
olmaktadır.

dergiteneffus.com
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SEVENİNDEN ÇOK
SEVMEYENİ OLAN
UYGULAMA

Son dönemlerin en popüler uygulaması
TikTok, ne olduğunu anlayamadan bir anda
hayatımıza giriverdi. Uygulama analiz
sitelerine göre Türkiye’de 10 milyondan fazla
insan TikTok uygulamasını kullanıyor.

Ülkemizde bu kadar yaygın kullanılan müzikli danslı
video yükleme uygulaması aslında Youtube reklamları
sayesinde bu seviyelere ulaştı. 1 milyon dolarlık bir
anlaşmayla musical.ly’yi bünyesine katan TikTok,
kullanıcılarına hazır ses, video efekti ve ses klipleri
sunarak 15 saniyelik videolar hazırlamalarına imkan
sağlıyor.

BilimArşivi
@bilimarsivi

Biri uzaylı dansı yapar moda olur. Biri arabadan
düşüp fotoğraf çeker moda olur. Milyonlarca
manyak TikTok denen bataklığın içine düşer.
Umarım böyle yapa yapa hepinizin sonu gelir
ve dünya daha güzel bir yer haline gelir.

Tik Tok

Türkiye’de durum öyle vahim noktalara geldi ki artık
sevenlerin tepkilerinden çok uygulamayı sinir bozucu
bulup sevmeyenler yorumları konuşulur oldu. Biz de sizler için uygulamayı sevmeyenlerin görüşlerini derledik.
yasincim grçktn mi
@onuoyleyapma

TikTok uygulaması hayatımıza kapkara bir
bulut gibi çöktü, youtubedan şarkı dinliyim
diyosun başında reklamda, instada geziniyim
diyosun 3 postta bir sponsorlu, twittere giriyim
diyosun burada da aynı videoların dalgası geçiliyo.
Kanserli hücre gibi. Ur resmen, pis.
1.039

533

Ali Gül

@avaligul

TEDAŞ

@tedaselectricas

TikTok videosu paylaşan, dublaj yapanların,
vatandaşlıktan atılma ihtimali yok mu hiç,
en azından lüzumsuzlara elektrik vermekle
uğraşmayalım, bezdik ve midemiz bulanıyor
artık.
5.692

Tik Tok ile bir kez daha ortaya çıktı ki, 20.yy'da
Anadolu'da bizlerden gizlenen nükleeer bir felaket
yaşanmış.
5.097

TAKO

@takostate

hoslandigim kisiyi tiktok videolarinda gormusum
gibi bir gun
861
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KASiFiN NOT DEFTERi

2019 yılına göz açıp kapayıncaya
kadar geldik. Tabii teknolojik
gelişmelere de göz açıp kapayıncaya
kadar yenileri eklenmekte.
Yılın ilk teknoloji
trendlerini sizler
için derledik.

Gemi Yakıtı için
Ölü Balıklar

Okyanusa yönelik ilginin artmasıyla birlikte çevresel etkilere
yönelik bir endişe oluşmaya başladı. Norveçli bir şirket, çevreye
verilen zararı azaltmak için balık artıklarının çözüm olabileceğini
düşünüyor.
Norveç fiyortlarına ve arktik bölgesine düzenlediği gezilerle bilinen
Hurtigruten adlı şirket, bir gemi filosunda yakıt olarak sıvılaştırılmış biyogaz kullanacak. Biyogaz ölü balıklardan ve diğer organik
atıklardan üretiliyor.

“Gemilerimiz doğanın gücüyle hareket edecek”
125 yaşındaki Norveçli şirket 17 gemi işletiyor. Şirketin planı 2021’e
kadar bu gemilerden en az altısını biyogaz, sıvılaştırılmış doğal gaz
ve büyük bataryalarla çalıştırmak. Hurtigruten CEO’su Daniel Skjeldam “Rakiplerimiz ucuz ve çevreyi kirleten ağır yakıtlar kullanırken
bizim gemilerimiz doğanın gücüyle hareket edecek. Biyogaz gemicilikte kullanılabilecek en doğa dostu yakıt ve çevreye büyük avantajlar
sağlayacak. Diğer gemi şirketlerinin de bu alanda bizi takip etmesini
dileriz.” şeklinde konuştu.

Google’ın Siri’sine (Asistant)
Türkçe Dil Desteği Geldi
Uzun süredir Türkçe dil desteği beklenen
Google’ın dijital asistanı “Google Assistant”,
nihayet bu desteği kazandı. Şu anda aralarında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
Japonca, Korece, İspanyolca ve Portekizcenin
yer aldığı Google Assistant, artık Türkçe dil
desteği de veriyor.

dergiteneffus.com

XDA Developers’da yer alan habere göre,
Google Assistant’ın 2018 bitmeden Türkçe
desteği vereceği belirtiliyordu. Google Assistant, Türkçe’ye ek olarak platformunu Urduca
ve Tamilce gibi 14 yeni dil ile daha buluşturacak. Google Assistant, Beta testleri tamamlandıktan sonra Türkçe de dâhil olmak üzere
14 farklı dilde kullanılabilecek.
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7’den 77’ye

TÜRKİYE’NİN
BARIŞ ABİSİ
20
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Barış Manço deyince herkesin yüzünde
munis bir tebessüm beliriverir. Şarkıları
dillerden düşmeyen ve her daim gönüllerde
kurduğu tahtında oturabilen bir ismin
hikâyesini ve pek bilinmeyen özelliklerini
Teneffüs okurları için derledik.
Bugünlerde orta yaşlarında olan insanlar Barış
Manço’nun program sunduğu vakitlerde “Adam
Olacak Çocuklar”dı. Yaptığı televizyon programlarında çocuk misafirlerinin yeteneklerini keşfe çıkan
bir kâşif oluverirdi; ekvatoru, hayvanat bahçelerini
ve tarihin bilinmeyenlerini gezdirirken de bir seyyah
edasındaydı sanki…
Türkiye’de her kesimden insanın gönlünde yer
edinmiş usta sanatçımız 2 Ocak 1943 tarihinde
İstanbul’da dünyaya geldi. O yıllar II. Dünya
Savaşı’nın gündemde olduğu tarihlerdi ve ailesi ona
tam da dünyanın ihtiyacı olan bir isim verdi: BARIŞ!
İşte ona dair pek bilinmeyenler…

Adam Olacak Çocuk
Programından

Barış ismi Türkiye’de ilk kez
kendisine verilmişti.

dergiteneffus.com
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Tam adı, Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço'dur.

Kariyerinde sayısız eser veren nadir
sanatçılardandı. Aralarında günümüzde dahi
güncelliğini yitirmeyen 200’e yakın beste yapmıştı.

Bestelediği şarkılar Arapça, Bulgarca, Flemenkçe,
Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca
ve Yunanca ’ya çevrildi. Bu şarkılardan en ünlüsü
hepimizin yakından bildiği “Domates, Biber,
Patlıcan” eseridir.

Koleksiyona büyük bir ilgisi vardı.
Gittiği ülkelerden toplamda 310 tane fotoğraf
makinesi biriktirmişti.
22

Müzik, Barış Manço için aile mirasıdır çünkü
annesi de İstanbul Radyosu ve Konservatuarı’na
yıllarını vermiş bir hocaydı.

56 yıllık hayatı boyunca 12 altın ve 1 platin kaset
ödülü aldı.

Gül Pembe şarkısını 13 yaşındayken kaybettiği
babaannesine yazmıştı

Barış Manço arşiv yapmayı da çok severdi. Toplam
60 ciltlik gazete arşivi 1962 yılından vefatına kadar
biriktirdiklerini kapsıyordu.

dergiteneffus.com

arrow-circle-right DOSYA

Barış Manço’nun bıyık bırakma sebebi Hollanda’da
geçirdiği bir trafik kazası sonucu dudağının
üzerinde yarık oluşmasıydı. İlginç bıyıklarıyla
kendi döneminin en tarz sanatçılarındandı.

Manço’nun en büyük sevdalarından birisi gönül
verdiği Galatasaray’dı

Müzisyen, aranjör, söz yazarı, televizyon
programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam ve
gezgin… Bu niteliklerin her birini başarıyla
taşıyabilen ender isimlerdendi.

Aile ve çocuklara hitaben yaptığı 7’den 77’ye isimli
televizyon programı 10 yıl içinde 378 kez
yayınlandığından televizyonculuk tarihine
silinmeyecek bir rekor bırakmıştır.

Barış Manço televizyon programını hep aynı
samimi anonsla bitirirdi: “Adresim çok basit:
Barış Manço, Moda, 81300, İstanbul.”

1957’de amatör olarak müziğe başlayan Barış
Manço, 1958 yılında Kafadarlar adıyla ilk müzik
grubunu kurdu ve orada ilk bestesi “Dream Girl”ü
yaptı.

1960’larda Türk Rock grubu Kaygısızlar ile
çalışmalar yapan Barış Manço bu grupta Mazhar
Alanson, Fuat Güner ve Fikret Kızılok ile
çalışıyordu. Mazhar ve Fuat daha sonra Özkan’ı da
alarak MFÖ grubunu kurmuşlardı.

1976’da Baris Mancho adıyla dünyaya açıldı.
1994’de yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanı
Adayı oldu fakat rahatsızlığı sebebiyle adaylıktan
çekildi.

dergiteneffus.com
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31 Ocak gecesi kalbine yenik düşen Barış Manço’nun vefatının üzerinden tam 20 yıl geçti.
Birkaç nesil onunla birlikte büyümüştü… Onu hayattayken tanıyamayan nesillere de birbirinden
güzel eserleri hatıra olarak kaldı. Seni özlüyoruz Barış Abi! Ruhun şad olsun…

BARIŞ’IN DİLİNDEN DÖKÜLENLER
• “Göç eden kuşlar gibi gidip gelir umutlarım.”
• "Ben öldükten sonra torunlarım ansiklopedilerde
Barış Manço'yu "sanatçı" diye okurlarsa, galiba
sanatçı olduğum da tescil edilmiş olacak. Geleceğe
ne bıraktığınız önemli. Yoksa insan yaşarken kendi
kendine "Ben sanatçıyım" dememeli."
• “Bir insandan en son ne zaman bahsedilmekten
vazgeçilirse, o insan o zaman ölmüş sayılır.”
• “İnsanın ilk öğrenmesi gereken dil, tatlı dildir.”
• “Gençlerimizin ülkemizi iyi yerlere getireceğinden
eminim; biz onlara köstek olmayalım yeter.”

OTANTİK BİR MÜZE GEZMEK İSTER MİSİNİZ?
Barış Manço’nun Kadıköy Moda’da ailesiyle birlikte yaşadığı
ev 2010 tarihinden itibaren müze olarak kullanılmaya
başlandı. Sanatçının hayranları müzeye çevrilen evini ziyaret
ederek bu otantik ortamın tadına varabiliyor. Evi ziyaret
edenler burada Barış Manço’ya ait her tür eşyayı görebiliyorlar.
Müzede sanatçının kıyafetleri, yüzükleri ve koleksiyonları da
bulunuyor. Barış Manço’nun her programını bitirirken açık
adresini vermesinden dolayı bütün Türkiye’nin ezbere bildiği
bu evde Barış Manço’yu keşfe çıkmanızı mutlaka öneririz.
Müze, pazartesi günleri hariç her gün 09:00-17:00 saatleri
arasında ziyaretçi kabul ediyor.
24
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MUTLAKA DİNLEMENİZ GEREKEN

10 BARIS MANCO SECKİSİ
DÖNENCE

DOMATES BİBER PATLICAN

GÜL PEMBE

BUGÜN BAYRAM

CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA

AYNALI KEMER

ALLA BENİ PULLA BENİ

DAĞLAR DAĞLAR

KARA SEVDA

ARKADAŞIM EŞEK

Barış Manço
Japonya'da da Çok
Popülerdi
BARIŞ MANÇO’NUN AĞZINDAN
MÜZİĞE BAŞLAMA SERÜVENİ
‘Gitarı elime aldığım gün hemen bir melodi çıkardım.
Ortaokula gidiyordum. Dersler liseye oranla nispeten
hafif olduğu için uzun süre gitar çalışmak fırsatını buldum.
Annem gitarı iyice öğrenmem için bana ders aldırmak
istedi. Fakat akorlar üzerinde çalışmak beni kısa zamanda
sıktı. Dört dersten sonra ders almaktan vazgeçtim. Annem
çaresiz bana nota dersini kendi vermeye başladı. Annemin
derslerinde kadınsı bir yumuşaklık, analık hissinden doğan
bir başkalık vardı. Sonra bana güzel sesiyle şarkılar
söylüyordu ki, asıl ben buna bayılıyordum. Bazen hafta
sonlarında sabahlara kadar annemle oturup, müzik
çalıştığımızı, müzik sohbetleri yaptığımızı bilirim. Hala da
yaparız ya. Neyse… Annemin bana bütün çalışmalarımda
büyük bir katkısı olmuştur. Bana alaturka müziği
en ince teferruatına kadar o öğretmiştir. Neyse uzatmayalım. Bizim annemle yaptığımız bu müzik çalışmaları
kısa bir zaman sonra kardeşim İnci’yi kıskandırdı. İnci’ye
hemen bir piyano alındı. Ama o maymun iştahlıydı, bu
yüzden piyano bana kaldı. Dünyalar benim olmuştu.
Keyfime diyecek yoktu artık.’
dergiteneffus.com
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Müthiş bir Ara Güler sayısı!
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heyecanlandım. Emeği geçe
(Murat Göçer - 15)

Zekâdan başım ağrıyor doktor bey

Okul başlarken

Alnuma yazdı kader silemedum

Dergimizin 53. sayfasındaki bulmacayı

KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
Şimdi
YGS'den sonra anne baba

Aralık sayımızda ödüllü bulmacamızın
şifresi olan, "MEVLANA" kelimesini
bularak bize ulaştıran okurlarımız
arasında yaptığımız çekilişte,
10 okurumuz bizden
harika bir kitap
kazandı!
Kendilerini tebrik ediyoruz!
Yeni bulmaca için sizi
53. sayfaya alalım :)

Peki sen üç yüz altmış beş gün
altı saattir ne yapıyordur?
28
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Burası nasıl güzel bir

semt?

Balat tanıtımınızı okuy
unca hafta sonumu or
aya ayırayım dedim
ve tek kelimeyle BAAY
IILLDIMM. Yeni sayıda
önereceğiniz yeri
merakla bekliyorum.
(Zeynep Büşra A
ça

r - 17)

Yüzünüze tuz atardım ama
ondan da anlamazsınız ki siz

tutunamayanlar

SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ :)))

çözerek şifreyi bize gönderen

OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mustafa Emre Kertmen
İsmail Gökçek
Abdulsamet Taner
Elif Rana Okur
Siz de
Sebahat Cin
mak
Ödül Kazan
Kadriye Özer
iz ?
İster misin
Cansu Yüksel
llü
Sayfa'daki Ödü
3.
5
Gamze Yılmaz
izi
Bulmacamız S
Betül Aydoğdu
Bekliyor :)
Salih Özker

AHAHA ÇOK GOMİK :|

dergiteneffus.com
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YOUTUB E MUHAB BETİ DENİNC E
SOHBET İN DİBİNE VURAN
FENOME N

Youtuber Olmak İçin Üniversiteyi Bekleyin!

Youtube kanalında yayınladığı videolarla herkesi güldürmeyi başaran ve özgün
içerikleriyle adından sıkça söz ettiren Çekmeköy'lü genç yetenek
Efe Uygaç ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İşte detaylar…
Öncelikle sizi kısaca tanıyalım?
Merhaba, Ben Efe Uygaç. 23 yaşındayım.
İstanbul-Üsküdar doğumluyum. İstanbul
Teknik Üniversitesinde Metalurji
ve Malzeme
Mühendisliği
3. sınıf
öğrencisiyim.

30

Youtube mecrasına ilginiz nasıl
başladı?
Aslında sosyal medyaya olan ilgim, yakın arkadaşım Berkcan Güven’in Vine kullanmasıyla başladı. Gerek benimle gerek
ailesiyle vinelar çeken Berkcan,
Vine’da fenomen oldu ve Vine
uygulamasının kapanmasıyla
beraber Youtube’a geçti. Youtube
videolarını da beraber çekmeye başladık. Sonrasında ben de
kendi Youtube kanalımı açtım.
dergiteneffus.com

EFE UYGAÇ KANALINA ABONE OLMAK İÇİN
QR KODU OKUTMAN YETERLİ :)
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Keşfedilmeniz nasıl oldu?
Az önce anlattığım gibi
aslında keşfedilmem
Berkcan’ın kanalında
birlikte çektiğimiz
videolar sayesinde oldu
ancak benim karar
verme ve kendimi
keşfetme sürecimde
Berkcan’ın videosunun
altına gelen “Efeyi daha çok
görmek istiyoruz”, “Efe sen de
kanal aç” tarzında yorumlar çok
etkiliydi.

Hangi tarzda içerikler üretmeyi
seviyorsunuz?
Talk show tarzında içerikler üretmeyi seviyorum ve şu an tamamıyla buna yöneldim.
Sohbet en keyif aldığım şey ve bunu izleyiciye yansıtmak da beni mutlu hissettiriyor.

En keyif aldığınız video çekimi
hangisiydi?
En keyif aldığım videolar “Çengel Tayfa” ile
çektiğimiz videolar, benim kanalımdaki Efe
Show konseptinin ilk bölümü en keyif
aldığım video diyebilirim kesinlikle.

Video çekimleri sırasında varsa bir
enteresan anınız bizimle paylaşır
mısınız?
Var tabii. Berkcan’ın kanalına bir gün boyunca kelepçeli kalmak tarzında bir video
çekmiştik. Şimdi ben anlatmayayım çünkü her anı ilginç, videoyu izlerseniz bayağı enteresan şey görebilirsiniz...
Gerçekten Allah kimseyi
bir gün boyunca kankasına kelepçeli bırakmasın :)
Çekimlerde hangi
ekipmanları
kullanıyorsunuz?
Yani çekime göre değişiyor. Bir
vlog çekerken el kamerası ve hatta
telefon bile yeterken, klip çekiminde drone,
alexa falan bile kullandığımız oluyor.

dergiteneffus.com
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Beğendiğiniz ya da örnek aldığınız
Youtuberlar kimler?

Gelecekte farklı projeler var mı?

Gelecekteki projem mühendislikle ilgili
şeylere dayanıyor aslında ama sosyal medya
Beğendiğim çok Youtuber yok. Berkcan
beni bırakmadığı sürece ben de sosyal
Güven’in kanalını beğeniyorum, zaten bu
medyayı bırakmayı düşünmüyorum.
kadar kafamız uyuşmasa bu kadar yakın
arkadaş olmazdık herhalde. Örnek aldığım bir Mühendis olduğumda dahi hayatımın bir
Youtuber değil ama insan söylemem gerekirse kenarında dursun isterim :)
Jimmy Kimmel derdim herhalde.
Son olarak dergimizin
okurlarına ne söylemek
Türkiye’deki Youtube
istersiniz?
ünlülerinde eleştirdiğiniz
şeyler neler?
Youtuber olmak isteyenler
Yani nasıl söylesem, tutan
varsa üniversiteyi
beklemelerini tavsiye edebir içeriği 50 farklı kişi çekbilirim. Çünkü hem insanmemeli bence. Ben birinin
içeriğini çalmayı saygısızlık
ların karşısına daha oturmuş
olarak görüyorum. Çünkü
bir kafa yapısıyla çıkarlar hem
de lise gibi zor bir dönemi
emek verip düşünülmüş bir şey
derslerine odaklanıp iyi bir üniversite
ve ilk yapan kişi açısından hoş değil.
Ben talk show çekiyorum ama içerik bulmam kazanarak geçirmiş olurlar. Özgün olun,
gerektiğinde de özgün olmaya özen gösteriyo- dinamik olun ve her şeyden önemlisi üretken
olun :)
rum. Mesela 5 dakika içinde Rap sanatçılarının söyleyiş şekliyle söz yazıp söylediğim bir
video çekmiştim. Youtube’da hala rastlamadı- Siz dergi çalışanlarına da beni konuk aldığınız
ğım bir içerik. Olursa böyle olmalı; bir yeteiçin çok teşekkür ederim. Benim için bir
zevkti, umarım sizin için de keyifli geçmiştir.
nek veya bir özgünlük içermeli bence.
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AK TÖRENİNDE
BAŞKAN POYRAZ BAYR
k törenlerinde öğrencilerle buluşuyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz bayra

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Şehit Ömer
Halisdemir Kız İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu ile
Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Orta Okulu’nda bayrak
törenlerine katıldı.

Okul bahçelerinde gerçekleşen bayrak törenlerinde öğrencilere
seslenen Başkan Poyraz “Yarıyıl tatiline az bir süre kaldı. İnşallah
hepiniz ailelerinizin yüzünü güldürecek güzel dereceler alırsınız.
Eğitim öğretim döneminin ikinci yarısına da dinlenmiş şekilde
girersiniz” dedi. Bayrak töreni İstiklal Marşı’nın okunması ile son
buldu. Okullarda büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Poyraz;
öğrencilerle muhabbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇEKMEKÖY MUSİKİ DERNEĞİ ATATÜRK’ÜN
SEVDİĞİ ŞARKILARI SESLENDİRDİ
Çekmeköy Musiki Derneği Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
konserde büyük beğeni topladı
Çekmeköy Belediyesi kültür sanat etkinlikleri
kapsamında gerçekleşen musiki konserine
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği
gecede musiki korosu büyük beğeni topladı.
Şef Seda Süratli yönetiminde Çekmeköylü
gönüllülerden oluşan koro 2007 yılından bugüne
musiki çalışmalarına devam ediyor.

dergiteneffus.com
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BEYAZ PERDE

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca
söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı
başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir
üç kağıda bulaşır.
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Senaryo: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven
Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Ata Demirer.
VİZYON TARİHİ : 01 Ocak 2019 Tür: Komedi, Aksiyon

Creed II: Efsane
Yükseliyor
Hayat genç boksör Adonis
Creed için denge sağlama
mücadelesi haline gelmiştir.
Bir sonraki büyük dövüşü
için aldığı eğitim ve kişisel
yükümlülüklerinin arasında
denge sağlamaya çalışan
Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan
bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek,
savaşmaya değecek olan
şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını
keşfedeceklerdir.
Yönetmen: Steven Caple Jr.
Senaryo: Cheo Hodari Coker, Sylvester Stallone
Oyuncular: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Sylvester Stallone,
Dolph Lundgren, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Russell Hornsby,
Wood Harris, Milo Ventimiglia

Robin Hood
Robin Hood, katıldığı bir
seferden dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük
dolu bir Sherwood Ormanı
ile karşı karşıya kalır. Robin
Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına
yardım ederken, bir yandan
da Nottingham Şerifi'nin
yolsuzluklarıyla savaşır.
Yönetmen: Otto Bathurst
Senaryo: Joby Harold
Oyuncular: Jamie Dornan,
Taron Egerton,
Ben Mendelsohn, Jamie Foxx, Paul Anderson, Eve Hewson.
VİZYON TARİHİ : 11 Ocak 2019
Tür: Macera

VİZYON TARİHİ : 11 Ocak 2019
Tür: Dram, Spor, Aksiyon
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TAMAMEN DOLUYUZ

Yazan: Becky Mode
Çeviren: Lale Eren Dalsar
Yöneten: Elif Erdal
Dekor / Kostüm Tasarımı:
Batuhan Bozcaada

Müzik: Orhan Enes Kuzu
Oyuncular: Efe Erkekli
Süre: 1 perde / 1 saat 25 dakika
Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri;
Umut Veren Erkek Oyuncu: Efe Erkekli - Tamamen Doluyuz
Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2017 – 2018
Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu
Efe Erkekli / “Tamamen Doluyuz”

OYUNUN KONUSU
Sam, konservatuvarın oyunculuk bölümünden mezun
bir gençtir. Kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin
en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi
olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek
ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu
cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın
bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına

üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine
yetişmeye çalışmaktadır. Üstelik bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz
kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine
düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl
işine geri dönebilecek mi?

dergiteneffus.com
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OCAK’TAN DÖKÜLEN
TAKVIM YAPRAKLARI
Muhtemeldir ki beyaz bir örtü kaplar bu mevsimde toprağı. Altında yatan gönül ehline bir
nazire edercesine… Ocak ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.

AŞKI KELİMELERLE
TARİF EDEN ŞAİR
CEMAL SÜREYA
1931 yılında Pülümür’de hayata gözlerine açan Cemal Süreya’nın asıl adı Cemalettin Seber. İkinci Yenicilerin aykırı abisi
şiire ilk adımını annesi sayesinde atmıştı. Çocuk yaşta annesini kaybedişinin ardından bu durum için “Küçük kalbimdeki kuş ölmüştü” der usta şair. Daha ilkokul yıllarında dergi
çıkarmayı kafasına koymuş ve baskı makinası azlığına
rağmen hedefine ulaşmıştı. Cemal Süreya o kadar iyi
kompozisyon yazıyordu ki sınıftaki neredeyse bütün
arkadaşlarının kompozisyon ödevlerini o yapıyordu. Futbola bayılırdı ve koyu bir Fener taraftarıydı. En sevdiği oyuncu ise Lefter’di. Süreya trajik bir biçimde üvey anne şiddetine de maruz kalmıştı. Birçok şairin aksine Cemal Süreya
sessiz ortamda yazamıyor aksine yazmak için televizyon
ya da radyo açıyordu. Tomris onun büyük aşkıydı ve
ayrılık sonrası onunla gittiği mekânların hiçbirine bir daha
gitmedi. 9 Ocak 1990’da aramızdan ayrılan şairin vefatına
bir nevi tartışırken kendisini darp eden oğlu sebep olmuştu.
“Hayat kısa, kuşlar uçuyor” dizeleriyle kendisine bu satırlardan naif bir selam olsun…

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
BİR KADIN İZİ:
HALİDE EDİP ADIVAR
Yazar, siyasetçi ve akademisyen unvanlarına sahip Halide
Edip Adıvar, 1884 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kendisi çok
usta bir hatipti. Bu husustaki marifetlerini 1919’un en çalkantılı günlerinde İstanbul halkına yaptığı ateşli konuşmalarında
görürüz. Kendisi İstanbulluları işgale karşı örgütlemek için o
dönemlerde önemli bir tabu olmasına rağmen kadın kimliği
ile öne çıkarak mücadele etmişti. Kurtuluş Savaşı’nda cephede de sivil olmasına rağmen görev almıştı ve savaş yıllarında
Anadolu Ajansı’nın kurulmasına yardım ederek gazetecilik
de yapmıştı. Ateşten Gömlek isimli kitabı Milli Mücadele yıllarını en iyi anlatan kitaplardan biridir. 9 Ocak 1964’de aramızdan ayrılan Milli Edebiyat döneminin ilk tanınmış kadın
yazarı Halide Edip’i saygıyla yâd ediyoruz.
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DİLİ YÜZÜNDEN ÖLEN
HİCVİN SULTANI: NEF’İ
17. yüzyıla damgasını vurmuş Nef ’i 1572 yılında Erzurum’a
bağlı Pasinler’de doğdu. Özellikle kaside türünde iddialı şair
dönemin diğer bütün entelektüellerini derinden etkilemişti.
Asıl adının Ömer olduğu biliniyor. Babası Sipahi Mehmed
Bey sayesinde iyi bir öğrenim gören usta şairin mahlası olan
Nef ’i, yaralı anlamına geliyor. Arapça ve Farsça dillerine olan
hâkimiyeti onu kendi alanında daha da uzmanlaştırmıştı.
Yazdığı şiirler herkes tarafından çok sevilirdi. Bununla birlikte birçok kişi hakkında yazdığı hicivler (yergi şiirleri) çoğu
zaman eleştirilmesine sebebiyet veriyordu. Nitekim hayatını
da yazdığı hicivler sebebiyle kaybetti. Huy canın altındadır derler. Nef ’i uyarılmasına rağmen dönemin önde gelen
bürokratlarını hiciv edince, hicvettiği bürokratlardan Bayram Paşa, kendisini 27 Ocak 1635’de kementle boğdurarak
öldürtüp denize attırıyor. Yeryüzünde bir mezar çok görülen
Türk şairi Nef ’i’ye bir Fatiha’yı çok görmeyelim derim.

TARİHİN ŞANLI
SAYFALARINI
ŞİİRLEŞTİREN KALEM:
ARİF NİHAT ASYA
1904 İstanbul Çatalca doğumlu Arif Nihat Asya,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat mezunlarından. Ömrü
Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs
gibi memleketlerde lise öğretmenliği yaparak geçti.
1950-1954 yılları arasında Adana’dan milletvekili
seçilerek mecliste de bulundu. Vekillik sonrası tekrar
öğretmenliğe dönen usta kalem 1962’de emekli olduktan sonra Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Nazmın her türünde eser veren Arif Nihat
Asya, şiirlerinde hece, aruz ve serbest vezin kullandı.
Milli duydular onun dizelerinde kendini hemen fark
ettirirdi. Bayrak ve vatan onun şiirlerinin baş
aktörüydü. 5 Ocak 1975’te Ankara’da aramızdan
ayrılan şairimizi, vatan sevgisini en naifçe anlatan
dizeleriyle yâd edelim:
Biz, kısık sesleriz...minareleri,
Sen, ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!
dergiteneffus.com
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TURKIYE'NIN SEVILEN KISISEL GELISIM UZMANI
ya
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Türkiye’nin her köşesinde
verdiği kişisel gelişim
seminerlerinden
tanıdığımız ünlü
yüzlerden Davranış
Bilimleri ve İlişki
Uzmanı Aşkım
Kapışmak ile sosyal
medyadan son
çıkan kitabına kadar
birçok konuyu masaya
yatırdık.
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Kendinizdeki yeteneği kaç yaşında fark
ettiniz?

Yalanlar artıyor. Herkes kendini bir başkasının yaşamı
ile kıyaslıyor bu da hırs getiriyor. Keşke daha kontrollü,
seçici ve iradeli olabilsek.

8 yaşımda insanları analiz etmeye başladım ve iş çığırından çıkınca bu alanda
kendimi geliştirmeye karar verdim. Yazmak
da bu yaşlarda başladı.

Her nesil ‘ah bu gençler, biz gençken böyle
miydik?” gibi eleştirilerle büyüyor. Kuşak
çatışması dediğimiz şeyin sebebi ne?
Genç okurlarımıza bu konuda ne tavsiye
edersiniz?

Günlük yaşamınıza nasıl yansıyor?
Yani insanlar size bir şey dediğinde
aslında ne demek istediklerini
anlıyor olmanız sıkıcı gelmiyor
mu?

Bence bizim zamanımızda demek pek
doğru değil. O zamanları yaşamamış
gençlerin bu durumu anlaması zor.
Her gelişim şimdiki zamana bağlıdır. Şimdi olanla nasıl yaşayabiliriz.
Gençler heyecanlı, tepkisel ve aceleci.
Onlar tavsiye pek sevmez, hayat sabırlı
olmayı öğretiyor onlara. Belki sadece bir uzman
olarak şunu söyleyebilirim; doğru rol modelleri
olmalı, kişisel gelişimleri önemli, özgüvenleri
ve iletişim becerilerini geliştirmeliler. Artık
adım başı özel üniversite var. Herkes
okuyor ama bir farkı olan öne çıkıyor.

Bazı zamanlar rahatsız ediyor ama ben
özel hayatı kalabalık bir insan değilim.
Seçilmiş bir yalnızlığım var. Seminer ve
işlerin dışında kalabalığa pek girmem.
Biri çok rahatsız ediyor, yalan söylüyor
ya da samimi değilse uzaklaşıyorum.
Birisinin size yalan söylediğini
anladığınızda ne yapıyorsunuz?
Üzülüyorum onun adına, tadım kaçıyor, yalanını direk
yüzüne söyleyip utandırmıyorum. Asıl niyetini anlayınca onu rahatsız edecek bir şeyle karşılık veriyorum. Yani
çıkarına uygun olmayan da zaten istediğini alamayacağını
anlayınca uzaklaşıyor. İlişkiyi ileriye taşımadan
sonlandırıyorum. Ve şimdiki zamanda çoklar.
Bir programınızda, “neyi çok isterseniz hayatınıza
onunla sınanırsınız” demiştiniz. Siz ne ile sınandığınızı
düşünüyorsunuz?

Yeni Kitabınız ‘Elma Dersem Çık’ raflardaki yerini
aldı. Eserinizle neyi amaçlıyorsunuz?
Memlekette iş sıkıntısından daha büyük bir problem var
can sıkıntısı. Artık canımız çok sıkılıyor. Elma Dersem
Çık; neşe ve mutluluğa dair bir farkındalık getiriyor.
İlim ve irfan sahibi olma yoluna ışık tutuyor. Daha
enerjik, daha sabırlı ve yaşama sevincini yönetebilmek
ile ilgili mesajlar veriyor.

Yıllar önce tüm dünyada turne yapıp herkese konuşmak
istiyordum. Çok şükür oldu. Türkiye ve dünya turnesi
yapıyorum. Bedeli ise kendimi feda etmek oldu. Bu kadar
büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Özel, aile ve sosyal
hayatımdan bedel ödüyorum. Buna da şükür.
Sosyal medya bizi değiştirdi mi? Bu hızla gittiğimizde
toplumsal yapımıza etkisi nasıl olur?
Rol modellerimiz değişiyor. Terbiyesizlik cesaret,
edepsizlik özgürlük ve saçmalamak yetenek oldu.
Sosyal medya önemli ama değerli değil. Gerçek
iletişimi sekteye uğratıyor. Aldatmalar arttı.
dergiteneffus.com
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EVVEL ZAMAN ICINDE
Zamanda yolculuk teorileri, nedensellik ve paradoks
sorularıyla dolup taşar. Modern fizikteki diğer
temel kavramlarla karşılaştırıldığında,
zaman hala büyük bir bilinmezliktir. Zaman yolculuğunu geçen
sayımızda işlemiştik. Bu
sayıda paradokslarla
karşınızdayız.
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PARADOXLAR
Eski Yunan filozoflarının ve daha öncelerin çağından beri zamanın doğası hakkında
teoriler üretilmektedir. Zamanın doğasıyla ilgilenen bazı filozof ve fizikçiler de
zamanda yolculuk ihtimalini ve mantıksal çıkarımlarını araştırmaktadır.
Paradokslar ve olası çözümleri üzerine her ne kadar kafa yorucu olsa da
bugün hala düşünülmektedir. İşte bazı paradokslar:

Büyükbaba Paradoksu
Bir kişi zamanda geriye gidebilirse, bu yolcunun bazı şeyleri
değiştirip değiştirmeyeceğinin ortaya çıkarabilmesi, zamanın
felsefe tartışmasında kendini gösteriyor. Bunun en iyi örneği
büyükbaba paradoksu ve kendi bebekliğini öldürme fikri.
Büyükbaba paradoksu varsayımsal
bir durumdur. Bu durumda, bir
zaman yolcusu geçmişe gider ve
büyükbabasını, büyükannesiyle
tanışmadan önce öldürmeye çalışır.
Eğer büyük babası ölürse, o zaman
anne ya da babası hiç doğmamış
olacak ve dolayısıyla zaman
yolcusunun kendisi de doğmamış
olacak. Bu durumda zaman yolcusu
büyükbabasını öldürmek için hiçbir
zaman diliminde geçmişe gidememiş
demektir. Zaman yolcusunun geçmişe gidip
kendisini bebekken öldürmeye çalıştığı bebek
öldürme de aynı şekilde işler. Eğer yolcu kendi
bebekliğini öldürürse, hiçbir zaman büyüyemeyecek ve
bebek halini öldürmek için zamanda geriye gidemeyecektir. Bu tartışma zaman yolculuğu felsefesi için önemlidir.
dergiteneffus.com
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Çünkü filozoflar bu paradoksların zamanda
yolculuğu imkânsız hale getirip getirmediğini
sorgulamaktadırlar. Bazı filozoflar paradoksları
cevaplama biçimi şu şekildedir: Zamanda geçmişe gitmek mümkün olabilir fakat Novikov’un
fizikteki kendi içinde tutarlılık ilkesine benzer
biçimde, geçmişi herhangi bir şekilde değiştirmek
mümkün değildir.

Zıtlıkların Uyumu
Teorisi
David Lewis'in zıtlıkların uyumu analizi ve
değişen geçmiş hakkındaki çıkarımları, herhangi bir mantıksal paradoks oluşturmadan
tek boyutlu bir zaman kavramı içerisinde zamanda yolculuk ihtimalini açıklamaya çalışır.
Lewis’in Tim örneğini düşünün.
Tim büyükbabasından nefret etmektedir ve
onu öldürmekten başka bir şey istememektedir. Tim’in tek sorunu büyükbabasının yıllar
önce ölmüş olmasıdır. Tim büyükbabasını
kendisinin öldürmesini o kadar çok istemektedir ki büyükbabasının genç olduğu 1995
yılına gitmek ve onu o zaman öldürmek için
bir zaman makinesi yapar. Tim’in büyükbabasının hala yaşadığı bir zamana gidebileceğini
varsayalım. Sorulması gereken soru: Tim
büyükbabasını öldürebilir mi?
Lewis’e göre cevap “yapabilmek” kelimesinin
kullanıldığı bağlamda yatmaktadır. Lewis,
“yapabilmek” kelimesinin, durumla ilgili olan
uygun unsurlara bağlı olarak görülmesi
gerektiğini açıklamaktadır. Tim’in bir tüfeği,
yıllarca almış olduğu bir tüfek eğitimi
42

olduğunu, açık havada düzgün bir atış yaptığını ve Tim’in tetikteki parmağını engelleyecek
hiçbir dış gücün olmadığını düşünelim.
Tim büyükbabasını vurabilir mi? Bu unsurları
göz önünde bulundurduğumuzda, Tim
aslında büyükbabasını öldürebilir. Başka bir
deyişle, tüm bu bağlamsal unsurlar Tim’in
büyükbabasını öldürmesiyle uyum içindedir. Fakat verilen durumdaki uyum hakkında
derinlemesine düşündüğümüzde en kapsayıcı
unsurları toplamalıyız.
Şimdi Tim’in evreninde büyükbabasının
aslında 1955’te değil 1993’te öldüğünü düşünün. Tim’in durumuyla
ilgili bu yeni unsur,
Tim’in büyükbabasını öldürmesinin
mevcut unsurlarla
uyumlu olmadığını açığa
çıkarıyor. Tim
büyükbabasını
öldüremez
çünkü büyükbabası gençken
değil 1993’te
ölmüştür. Bu
yüzden Lewis
şu sonuca varır:
"Tim öldürmedi
fakat öldürebilir
çünkü gerekli olan şeylere
sahip” ve "Tim
yapmadı ve
yapamaz
çünkü
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mantıken geçmişi değiştirmek imkânsızdır”
ifadeleri çelişkili değildir. İkisi de ilgili
durumlarda doğrudur. Konuyla alakalı farklı
durumlarda “yapabilmek” ve “yapamamak”
kelimelerinin kullanımı iki anlamlıdır.

PARADOX VE
SIFRE MERAKLILARINA
8 BOMBA FILM ONERIYORUZ

Peki, Tim amacını gerçekleştirirken ona ne
olmalı? Lewis, Tim’in tüfeğinin tutukluluk
yapacağına, bir kuşun uçarak Tim’i
engelleyeceğine ya da en basitinden Tim’in
muz kabuğuna basıp kayacağına
inanmaktadır. Başka bir şekilde, Tim’in büyükbabasını öldürmesini engelleyecek bazı
mantıksal evren güçleri olacaktır.
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Tüm Maçlarını Nakavt ile

BUSRA
ISILDAR

Fazla kilolarından kurtulmak için boks
yapmaya karar verdi ve hayatı değişti.
Bugüne kadarki bütün karşılaşmalarda
rakiplerini nakavt ile yenen Çekmeköylü
Büşra Işıldar başarıdan başarıya koşuyor.
Çekmeköy Okyanus Koleji’nde lise öğrencisi olan 14 yaşındaki Büşra’nın boksa başlama
hikâyesini kendi cümlelerinden aktaralım:
“Fazla kilolarımdan kurtulmak için 3 yıl önce
boksa başladım. Kilolarımı veremedim
ama birçok başarıya
imza attım. Hocam
bende ışık görünce
‘seni şampiyon yapayım’ dedi. Ben de
kabul ettim ve başladım. Geçen yıl ve bu
sene Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra
2017 Avrupa Şampiyonuyum. Yeniden Avrupa
şampiyonu olmak istiyorum. Bugüne kadar
ulusal ve uluslararası alanda yaptığım 15 maçın
44

tamamında rakiplerimi nakavtla
yendim. Hiçbirini sayıyla kazanmadım. 6 madalyam bulunuyor. Olimpiyatlara 6 senemiz var.
Hocamla bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip
olimpiyat şampiyonu
olmak istiyorum.”
Herkese spor yapmayı öneren Büşra,
derslerinin bu
durumdan olumsuz
etkilenmediğini de
her fırsatta dile getiren bir sporcu. Milli
boksörün antrenörü
Fikret Taşdemir ise Büşra'nın çok yetenekli bir
sporcu olduğunu vurgulayarak, "Büşra, kilo sorunu için gelmişti. Boksa çok yatkın olduğunu
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Kazanan Milli Gururumuz
gördüm. Bugüne kadar iki Türkiye, bir de
Avrupa şampiyonluğu elde etti. Büşra'nın
bundan sonra da çok fazla ismini duyuracağını
düşünüyorum." değerlendirmesinde
bulunmuştu.

Nitekim Büşra, Rusya’nın Anapa kentinde
düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda önce yarı finale yükseldi. Finalde
müsabakasında ise Polonyalı rakibi Oliwia
Toborek’i mağlup ederek ikinci kez Avrupa
Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Çekmeköy’de Çiçeklerle Karşılandı
Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından Avrupa
Şampiyonluğu gururunu da Çekmeköy’e
yaşatan sporcu Büşra Işıldar ve antrenörü
Fikret Taşdemir, ilçemizde çiçeklerle karşılandı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak
durmalarını sağlamak, belediye olarak onları spora yönlendirmek için önemli yatırımlar
yapıyor, projeler hazırlıyoruz. Bu süreçte ilçemize şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız
oldu. Avrupa’da bayrağımızı dalgalandırarak
gururların en büyüğünü yaşatan Büşra’ya, çok
teşekkür ediyorum” dedi.
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Sultan Fatih’in İstanbul’u aldığı gün
Roma İmparatorluğu tamamen ortadan
kalkmıştı ve âlem-i cihanı
yönetecek komutan Topkapı’nın
inşasına başlamaları için çoktan
emrini vermişti.
15. yüzyılda Sarayburnu’nun
üzerindeki tepeye yaptırılan
Topkapı Sarayı 400 yıl boyunca
Osmanlı’nın yönetim merkezi oldu.
Bugün bütün ihtişamıyla aynı
tepede süzülen kıymetli yapıyı
Teneffüs okurları için detaylıca
gezdik ve her bir karışını
sizler için yazdık.
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CİHAN BURADAN YÖNETİLDİ

PKAPI SARAYI
Saray girişindeki gelin: III. Ahmed Çeşmesi
Topkapı Sarayı’nın girişiyle Ayasofya Camii’nin
arasında kalan III. Ahmet Çeşmesi, Damat İbrahim
Paşa’nın önerisiyle baş mimar Mehmet Ağa’ya
yaptırılmıştı. 5 kubbeli kurşun çatısıyla ve renkli
mermerlerle çevrilmiş duvarlarıyla gelin misali
süzülen çeşme, sarayın misafirlerini ‘hoş geldiniz’
edasıyla karşılıyor sanki.
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Birinci Avlu: Alay Meydanı

İkinci Avlu: Divan Meydanı

Sarayın halka açık tek bölümü zamanında bu
kısımmış. I. Avlu ’ya Bâb-ı Hümâyun’dan girilir
çeşitli alaylarla törenler bu avluda gerçekleştirilirmiş. Günümüze sadece kalıntıları ulaşan Deavi Kasrı
da bu avluda yer alıyormuş. Peki, bu kasır neden
oradaymış biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı halkı
saraya arzuhallerini bu kasırdan iletiyorlarmış.

İkinci avlu devlet yönetim törenlerinin icra edildiği
bir kısımdı. Burada yapılan törenlerin en meşhuru
ulûfe dağıtımıdır. Yeniçeriler üç ayda bir bu
meydana gelir ve maaşlarını alırlardı. Divan
Meydanı’nın sağ tarafında Saray Mutfağı sol tarafında ise Adalet Kulesi, Kubbealtı (Divan-ı Hümayun
toplantılarının yapıldığı yer) ve silah koleksiyonunun
sergilendiği Dış Hazine Binası bulunuyor. Yine bu
avluda Padişah Yolu üzerindeki Bizans döneminden
kama sarnıçlar görülmeye değer doğrusu. Özellikle
gün batımında Haliç’in bir altın boynuz misali
parladığını görmek isteyenlerse mutlaka Adalet
Kulesi’ne tırmanmalı. İkinci Avlu’da yer alan
Bâbüssaâde kapısı ise artık Padişahın özel
ikametgâhının başlangıcı niteliğindeydi.

Avlunun sol tarafında Odun Ambarı Ocağı, Hasırcılar Ocağı, Aya İrini Kilisesi ve Dârphane-i Âmire yer
alırdı. Sağ tarafta ise Maliye Nezareti, Enderun
Hastanesi, Saray için ekmek ve simit imal eden
fırınlar, Has Fırın Camii, görevlilerin kaldığı mekânlar ve Cellat Çeşmesi yer alıyordu. Aya İrini Kilisesi
o dönemlerde sarayın silah deposu olarak kullanılıyordu. Kilisenin yanında saray atölyeleri vardı ve bu
atölyelerde marangozluk, kitap ciltleme, tezhip gibi
işler icra edilirdi. Orta kapı da denilen Bâbüsselâm
adındaki iki kuleli yapı İmparatorluğun ihtişamının
simgesiydi. Üzerindeki enfes hatla Kelime-i Tevhid
yazılı bu kapıdan sadece padişah atıyla geçebilirdi.
Diğer sadrazamlar ve devlet adamları bu kapıdan
geçebilmek için atlarından inmek zorundaydılar.
48

dergiteneffus.com

arrow-circle-right GEZELİM GÖRELİM

Üçüncü Avlu: Enderun Avlusu

Dördüncü Avlu

Burası kale içindeki bir iç kale gibiydi. Kâgir yapılı
bu avlunun kapıları kapandıktan sonra buraya girip
çıkmak imkânsızdı. Bâbüssaâde kapısından girince
çıkılan Enderun Avlusu’nda bizleri ilk Arz Odası
karşılar. Arz Odası’nın hemen arkasında III. Ahmed
Kütüphanesi, avlunun sağında Enderun Mektebi,
Meşkhâne, Seferli Koğuşu ve Fatih Köşkü yer alır.
Avlunun sol tarafında ise Kutsal Emanetlerin
saklandığı Has Oda, Ağalar Camii, Akağalar
Koğuşu, Kuşhane, Hazine Koğuşu, Silahdar Hazinesi
ve Kilerli Koğuşu var. Bu avluya Enderun
dendiğinden bahsetmiştik. Enderun Farsçada
‘sarayın iç kısmı’ anlamına geliyor. Padişahın,
hizmetlilerin ve saray ağalarının yaşadığı bu bölüm
aynı zamanda eğitimin de verildiği yerdi.

Topkapı Sarayı’nın gözde mekânlarından biri burasıdır. Bu kısımda Sünnet Odası, İftariye Kameriyesi,
Revan ve Bağdat Köşkü yer alır. Mermer Sofa’dan
merdivenlerle aşağıya indiğinizde Lale bahçesi sizleri
karşılar ve burada Sofa Köşkü ile Hekimbaşı kulesi
yer alır. Bu bölümden Marmara denizi yönüne inildiğinde Mecidiye Köşkü, Esvap Odası ve Sofa Camii
karşılar ziyaretçileri.

Harem
Evin dokunulmaz bölümünü ifade eden Harem
dairesi Padişahın aileleriyle birlikte yaşadığı
kısımdı. Sarayın diğer bölümlerinden yüksek
duvarlarla ayrılarak gizlenen bu bölümde üç
yüzden fazla oda, dokuz hamam, iki camii, bir
hastane, koğuşlar ve çamaşırlık vardır. Son
yıllardaki popüler tarih dizilerinde harem her ne
kadar olduğundan farklı lanse edilse de burası için
aslında kadınların Enderun’u diyebiliriz.
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RENGİNİ SEÇ

Zayıf ve Güçlü Yönleri̇ni̇ Öğren

Bu ay ünlü röportajlarında Aşkım Kapışmak’ı ağırlayınca test sayfamızda kendisinden esinlenmeden
geçemezdik. Tek soruluk test ile zayıf ve güçlü yönlerini açıklıyoruz :)

Aşağıdaki renklerden hangisi hoşuna gitti?

Yeşil

kırmızı

sarı

mavi

Güçlü Yönlerin

YESİL

Yardımseverlik
Uysal
Sadık
İyi bir dinleyici
Zayıf Yönlerin
Değişimi sevmeyen
Dakik olmayan
İşi sürekli erteleyen
Kararsız

bu durumda güçlü
yönlerin için tebrikler
genç! zayıf yönlerini
iyileştireceğine
eminiz.
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Güçlü Yönlerin
Sonuç odaklı
Hızlı karar alabilen
Karalı
Sorunları çözebilen

KIRMIZI

Zayıf Yönlerin
Sabırsız
Riskleri göze alan
Dik başlı
Çok fazla konuşan

SARI

Güçlü Yönlerin
İyimser
Gayretli
Kendini ifade edebilen
Yardım etmeyi seven
Zayıf Yönlerin
Duygularıyla hareket eden
İleriyi düşünen
Çok fazla konuşan
Çok düşünen

Güçlü Yönlerin
Düzenli
Disiplinli
Hassas
Analitik

MAVİ

Zayıf Yönlerin
Kararsız (tüm ayrıntıları bilse bile)
Ayrıntılar içerisinde kaybolan
Eleştiriye kapalı
Kötümser olabilen
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
OKUYUCULARIMIZ KAZANIYOR!

Ödüllü Bulmaca

Ocak 2019 Kitap Hediyemiz : KIRMIZI PAZARTESİ | Gabriel Garcia Marquez
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BİNNURKAYA

DENİZAKKAYA

ASUMANKRAUSE

HATİCEŞENDİL

ZİYNETSALİ

HİLALCEBECİ

ESERYENENLER

ŞEBNEMDÖNMEZ
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