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BugUn sen Cok genCsin yavrum
Hayat Umit neSe dolu, Mutlu gUnler vaad ediyor
Sana yIllar OmUr boyu

Ücretsiz Gençlik Dergisi

POSTER HEDİYELİ

SPOR

Beceri oyunlarında zirve:
BİLARDO

KADİM ŞEHİRLER

Ülkemizin en renkli
köşelerinden GAZİANTEP

ÜNLÜ RÖPORTAJI

CNN TÜRK'ün enerjik muhabiri
Fulya ÖZTÜRK konuğumuz oldu

BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Koşuşturmalı ve yoğun bir temponun ardından umarım keyifli bir 15 Tatil

AhmettPoyraz

cekmekoybelediyesi

BaskanAhmetPoyraz

geçirmişsinizdir. Teneffüs ekibi olarak tatil, kar kış dinlemedik ve sizlere dopdolu
bir sayı hazırlamak için gayret ettik.
Bu ay kapağımızda sizleri Türkiye’nin en kıymetli sanatçılarından Cem Karaca

cekmekoybeltr

cekmekoybelediyesi

karşılıyor. Dosyamızda kendisine dair bilinmezleri ve hayat hikâyesini

BaskanAhmetPoyraz

okuyabilirsiniz. Kadim şehirlerimizden güzide Gaziantep vakur duruşu
ve sonsuz medeniyet mozaiği ile zihinlerimize misafir oldu. Ekranların sevilen
yüzü başarılı muhabir Fulya Öztürk ile sizler için keyifli ve bir o kadar da içten
bir söyleşi gerçekleştirdik. Film replikleri sayfamızda geçtiğimiz günlerde

cekmekoybelediyesi

Seri_Nokta

0216

312 44 44

kaybettiğimiz Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ayşen Gruda’yı anmadan geçemezdik.
Ailesinin ve ülkemizin başı sağ olsun. Kültür Sanat köşemizde Şubat ayında aramızdan ayrılan gönül dünyamızdan isimleri
andık. İz Bırakanlar sayfamızda ise Türkiye’nin en kıymetli ve naif siyasilerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı gelecek
nesillerimize tanıtmaya ve kendisini saygıyla yâd etmeye çalıştık.
Çekmeköy’ün Geleceği Gençler,
Önümüzde uzun bir maraton bizleri bekliyor ve biz Çekmeköy Belediyesi olarak yorulmak nedir bilmeden koştuğumuz
hizmet yarışında bayrağı size en güzel şekilde teslim edeceğimiz günlere hazırlanıyoruz. Sizlere her daim inanıyor ve
güveniyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birlikte çok güzeliz. Mart ayında aynı heyecanla sizlerle buluşana dek sevgiyle kalın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

SPOR

DANIŞMA KURULU

Beceri oyunlarında zirve :
BİLARDO

Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı

"MAŞUK"
ne demekmiş, buyrun birlikte
öğrenelim:)
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Şubat ayında içinizi ısıtacak
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.
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LEZZET DURAĞI

TARİHTE ŞUBAT

Kış akşamları için Kestaneli Tart
tarifimiz var. Afiyet olsun:)

Tarihte şubat ayında neler
yaşanmış neler. Merak ediyorsanız
sayfamıza bekliyoruz.
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46
KADİM ŞEHİRLER

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik

Mozaikler şehir GAZİANTEP'i
tanıyalım.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Milli Görüş'ün Babası,
Necmettin ERBAKAN'ı
tanıyalım.

Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
olmak ister misiniz?

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

48
SİNEMA Bİ'MOLA

FİLM REPLİKLERİ

İZ BIRAKANLAR

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz
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Şubat 2019'da hangi filmler vizyona
giriyor, bir göz atalım.

TİYATRO
SUÇ ve CEZA
Kaçırılmaması gereken
harika bir oyun.

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
Genel Yayın Koordinatörü
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KAŞİFİN NOT DEFTERİ

DOSYA

ÇEVRE

Teknolojik gelişmelere yakın bakış
bu sayfada :)

Anadolu Rock Müziğinin
Efsane İsmi CEM KARACA

Sadece çevreyi değil, dünyayı
kurtarmak için SIFIR ATIK

KÜLTÜR SANAT

KARİKATÜR

Kültür ve sanat dünyamızın
değerlerini tanımaya
devam ediyoruz.

Mert Dolapçıoğlu ile kahkaha dolu
yolculuğumuz devam ediyor.

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

35

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

Bu duvar, başka duvar.
Bu duvarın harcında gençlik var :)
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EĞLENCE

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

dergiteneffus.com

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı
Muammer Özenen
Metin Yazarı

Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak
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ÜNLÜ RÖPORTAJI

BULMACALAR

Tasarım
Cem Hasip

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

Basım
Hat Baskı

Capslere konu olan enerjik CNN TÜRK
muhabiri FULYA ÖZTÜRK
ile röportaj.

Kriyojeni ile ölümsüzlük beklentisi.
Çok ilginç bir konu, okumanızı
tavsiye ederiz.

8 soru 8 cevap ve tek sonuç ile harika
bir zekâ testi sizleri bekliyor:)

Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Fatih Cömert

ÖDÜLLÜ BULMACA

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

TENEFFÜS DUVAR

Youtube Prensesi DUYGU KÖSEOĞLU
konuğumuz oldu:)
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Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

26

28

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

22

20

Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek

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

arrow-circle-right KİTAP TANITIMI

Maşuk

Sevilen, âşık olunan anlamına gelen maşuk kelimesi aslen
Arapça kökenlidir. Maşuk’un olduğu yerde muhakkak âşık da
vardır. Sevginin kendini sadece hak edene gösterdiği zamanlarda
âşık olmak da maşuk olmak da zor işti vesselam! Âşık, Maşuk’un
sevdasından kara toprağı bile göze alırdı. Maşuk ise sevilmenin
sonsuz büyüsünün tadını çıkarırdı.
Peki, siz hangisi olmak isterdiniz?
Âşık mı yoksa Maşuk mu?

“Biz sevdik, âşık olduk; sevildik,
maşuk olduk.”

İNCE MEMED
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal’in başyapıtı olarak değerlendirilen eser, Çukurova köylüsünün
ağalığa karşı mücadelesini anlatır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçer.
Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve
ağaların tüm yöreye tamamen hâkim olması üzerine bu duruma karşı
mücadele edenlerin öyküsüdür.

HZ. MUHAMMED
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L. N. Tolstoy’u ilahi bir kuvvete sahip
görüyor ve onun İslamiyet’i kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde
İslam’a güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy’un
Hz. Muhammed’in hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat
birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı.
Tolstoy, bu risale (kitapçık) ile Rus okurlarını Hz. Muhammed’in hadisleriyle
tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda 'fakirlik' ve 'eşitlik' gibi kavramları
esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına
özen göstermiştir. Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek
adalet ve eşitliğin, kardeşlik ve fedakârlığın, insana saygı ile sevginin İslam’da
olduğunu vurgulamak istemiştir…

Yunus Emre
GÜLÜN ADI
Umberto Eco
Tam anlamıyla ve her bakımdan ortaçağ dünyasını yansıtmakla birlikte
"Gülün Adı" kesinlikle çağdaş bir roman; çağdaş romana yepyeni ve uzun
soluk getiren özgün bir roman. Bir anlamda ortaçağda geçen, Hristiyanlık
düşüncesini tartışan tarihsel bir roman, bir anlamda da ustaca kurulmuş
polisiye ve sürükleyici bir öykü. Ve en önemlisi olağanüstü bir dil ve
benzeri az bulunur bir sanat yapıtı.
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LARI KESTANESIZ OLUR MU HIC- ?
KIS- AKSAM
arrow-circle-right KISA KISA...

r mısınız
Şubat itibariyle artık kara kışın ortasındayız. O nostaljik keyifleri hatırla
r doğrusu.
bilmem ama soba üzerinde pişirilen kestanenin tadını alan her daim hatırla
eye karar verdik.
Şimdilerde sobalı ev bulmak zor olduğundan kestaneyi tart haline getirm
Hazırsanız başlayalım :)

Ma lz e me le r

-- 1 yumurta sarısı
-- 1.5 su bardağı un
ik tuz
-- ½ su bardağı pudra şekeri -- Bir çimd
-- 120 gr. Soğuk küp küp doğranmış tereyağı

ÜZ ER İ İÇ İN

BULUŞMASI
GAZETECİLER GÜNÜ
az, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde,
x4
x150dk

Çekmeköy belediye Başkanı Ahmet Poyr
ilçede hizmet veren gazetecileri misafir etti.

-- 100 ml krema (soğuk)
-- ½ çay bardağı pudra şekeri
-- 3 su bardağı kestane püresi

HA ZI RL AN IŞ I
Mutfak robotu yardımıyla un, pudra şekeri ve tuzu karıştırın. Tereyağını ekleyerek kesik kesik karıştırmaya devam edin. Yumurta sarısını
da ilave ederek ekmek kırıntısı görüntüsünü alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Kırıntıları disk şeklinde toplayıp şekil vererek
streçleyin. Streçli karışımı en az 2 saat buzdolabında bekletin/dinlendirin. Pişerken kabarmaması için tart hamurunu kalıba yerleştirip üzerine
yağlı kağıt sererek nohutla doldurun.
190 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirdikten sonra üzerindeki nohutlu yağlı kağıdı alarak 10 dakika daha pişirin. Biraz soğuyunca servis
tabağına alın. Ayrı bir yerde pudra ve kremayı çırparak krema sıkma torbası ile tartın üzerine şekil verip yedirin. Kestane püresini de tartın
üzerine şekil verecek şekilde başka bir krema sıkma poşeti yardımıyla sıkın. Son olarak az pudra şekeri ile süsleyin. Afiyet olsun :)

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 10 Ocak Gazeteciler
Günü geleneğini bozmadı ve güne bölgede çalışan gazetecilerle
birlikte başladı. Çekmeköy Belediyesi’nde gerçekleşen programa;
bölgeyi iyi tanıyan, yazı ve haberleri ile 10 yıldır belediye çalışmalarını yakından takip eden gazeteciler katıldı.
“Adaylık sürecinin en başından beri Ahmet Poyraz hiç değişmedi.
Bunun nedeni nedir?” sorusuna teşekkür eden Başkan Poyraz, “10
yıl Çekmeköy’e hizmet edebilme şerefini yaşamış biri olarak, diğer
arkadaşlarıma da hep şunu dedim. Bu süreçte halkımızın halinden
anlamış, ilçemize faydamız dokunmuş, partimize yük olan değil
partimizin yükünü alan kişiler olabildiysek ne mutlu bize. Biz seçim
dönemlerinde değil, göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşla
omuz omuza çalıştığımız için böyle olduğunu düşünüyorum. Adaylık sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç kere anket yaptırmış,
yerelde tecrübeli milletvekilleri tebdili kıyafet gelip mahallelerde
vatandaşla konuşmuş. Bizim bunlardan daha sonra haberimiz oldu.
Sonuç olarak vatandaşımız samimiyetimizin farkında olduğu için
adaylık süreci böyle gelişti” dedi.
Anketlerde muhalefet seçmeni “Ahmet Poyraz’a oy veririm”
diyor
Seçim öncesi anketleri ile ilgili bilgi veren Başkan Poyraz, “Seçimde kapalı kabinde kim ne oy kullanacak kimse bunu bilemez ama
bugüne kadar yapılan 4 ankette de muhalefet partisinin seçmeni
olduğu halde Ahmet Poyraz’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde
27.5. Bu çok ciddi bir rakam. Bu duruma sokakta da birkaç kez şahit
oldum. Günün büyük çoğunluğunu ilçe içinde dolaşarak geçiren biri
olarak vatandaşın görüşlerine birebir şahit oluyorum. Bu nedenle,
sokakta temizlik yapan arkadaşımdan, kapısına gittiğimizde bizi
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samimiyetle karşılayan halkımıza, takdir ve teşekkürleriyle çalışma
şevkimizi artıranlardan, olumsuzlukları söyleyerek bize yol gösterenlere kadar herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Poyraz sözlerine şöyle devam etti; “Önümüzde Haziran seçimlerinin rakamları var. Devlet Bahçeli yine en zor zamanda ortaya
çıkarak Cumhur ittifakı ile devletini ve milletini düşündüğünü kanıtladı. Üzerinden bir yıl geçmeyen seçimlere baktığımızda Cumhur
ittifakının oranı yüzde 55’te görünüyor. Tabi biz bu süreçte bu oranı
daha da yukarı çekmek için çalışacağız.”
‘Binali Yıldırım İstanbul için büyük şans’
İstanbul ve Çekmeköy İçin Binali Yıldırım isminin büyük bir şans
olduğunu söyleyen Başkan Poyraz, ”Sayın Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanımızın ilk günden beri yol arkadaşı; çok zor zamanlarda
çok önemli görevlerde bulunarak, büyük sorumluluklar üstlenen
bir büyüğümüz. Çok ciddi bir devlet tecrübesi var ama ondan daha
önemlisi, görev aldığı zaman vatandaş arasında hiçbir ayrım yapmadan sadece çalışma odaklı bir yapısı var. Türkiye için yaptığı dev
projeleri anlatmaya zaten gerek yok, buna bütün ülke şahit. Şimdi
İstanbul için çok büyük şans var. Sayın Binali Yıldırım’la 39 ilçesi, 16
milyon nüfusu ile İstanbul şahlanacak inşallah,” dedi.
Yeni Dönem Projeleri
Çekmeköy için yeni projeler hazırlandığını belirten Başkan Poyraz, “Önümüzdeki ay ilçemiz için planladığımız yeni projelerimizle
karşınızda olacağız. İstanbul’un doğası ile ünlü yeşil ilçemizde
vatandaşlarımız için çok güzel yeşil alanlar oluşturacağız. Bunların
hazırlıklarını yapıyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE ŞUBAT arrow-circle-left

Oxford
Sözlük
İlk Kez
Basıldı

Amerika
Sinema
Endüstrisinin
Temeli
Atıldı

1 Şubat 1884 – İNGİLTERE

1 Şubat 1887 – ABD

İngilizceden İngilizceye
açıklamalı olarak hazırlanan
Oxford Sözlük, modern
lügat prensiplerine uygun
şekilde ilk kez
basıldı.

Harvey Henderson Wilcox ve eşi,
Los Angeles’ın batısındaki Hollywood
isimli çiftliklerini tapu dairesine
kaydettirip araziye, telefon, elektrik
ve su getirdiler.
Böylece Amerikan sinema
endüstrisinin temelini attılar.

İskoçya
Kraliçesi
İdam
Edildi

Sokrates
Ölüm
Cezasına
Çarptırıldı

8 Şubat 1587 – İNGİLTERE
İskoçya Kraliçesi Mary Stuart,
kuzeni Kraliçe I. Elizabeth’e
suikast girişimine
karışmakla suçlanarak
idam edildi.

Yunan felsefesinin
kurucularından Sokrates
ölüm cezasına
çarptırıldı.

Paraşüt
Üreticisi,
Kazada
Hayatını
Kaybetti.

1.Dünya
Savaşı’nda
Verdun
Kalesi

21 Şubat 1916 – FRANSA

4 Şubat 1912 – FRANSA

1. Dünya Savaşı sırasında
Verdun Kalesi’ne saldıran
Almanlar, Fransızlar
tarafından geri püskürtüldü.
Çarpışmada her iki taraf da
yüzbinlerce kayıp verdi.

Paraşüt üreten Franz Reichelt,
Paris’teki Eiffel Kulesi’nin
birinci katından (60 metre)
atladı fakat kendi yaptığı
paraşütün azizliğine
uğrayarak hayatını
kaybetti.
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M.Ö. 399 – YUNANİSTAN
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Yaser
Arafat
FKÖ
Başkanı

3 Şubat 1969 – FİLİSTİN

Kuğu
Gölü
Balesi ilk
Gösterisini
Yaptı

17 Şubat 1895 – RUSYA
Çaykovski’nin Kuğu
Gölü Balesi ilk
gösterisini
St. Petersburg’da
yaptı.

Filistin Kuruluş
Örgütü’nün (FKÖ)
başkanlık görevine
Yaser Arafat geldi.

Boğaziçi
Köprüsü’nün
Temeli Atıldı

20 Şubat 1970 – TÜRKİYE
21 pare top atışıyla başlayan
törenle Avrupa ile Asya’yı birbirine
bağlayan Boğaziçi Köprüsü’nün
temeli atıldı. Köprü, 15 Temmuz
darbe girişiminde halkın gösterdiği
şanlı bir direnişten dolayı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
ismini aldı.

Sultan
II. Abdülhamid
Han Vefat
Etti

10 Şubat 1918 - TÜRKİYE
Osmanlı Devleti’nin 34.
Padişahı, Sultan II. Abdülhamid
Han, Beylerbeyi Sarayı’nda
vefat etti.

Melik
Müeyyed
Camii’nde
İlk Hutbe

Jungfraujoch

Tüneli
Açıldı

20 Şubat 1517 – MISIR

21 Şubat 1912 – İSVİÇRE
Avrupa’nın en yüksek demiryolu
unvanına sahip Jungfraujoch tüneli
açıldı. 3457 metre yükseklikteki tünel
7 kilometre boyunca gezginleri
büyüleyen bir yolculuk yapma
imkânı veriyor.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı
fethinden sonra
Melik Müeyyed Camii’nde
padişah adına
ilk hutbe okutuldu.

dergiteneffus.com
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LEYLA İLE MECNUN

AYŞEN GRUDA / 23.01.2019

Saygıyla anıyoruz! #aysengruda

- Hayatta idealiniz var mı ?
+ İdealim yok, televizyonun
taksiti bitsin inşallah
onu da alacağız

el.tr

ekoy.b
effus@cekm
n
e
it
rg
e
d
a
n:)
erilerin vars
e ulaşabilirsi
Senin de ön
iz
b
n
e
d
n
si
adre

+ Alemlere akak mı ?
n, niye öyle diyosun.
..

- Elma da içeriz Mecnu

+ Alemden kastın ne
dir acaba? Gitçez kahv
ede çay
içicez dimi?

THE MASK

Fight Club
Fault in Our Stars

...ama ben buraya gelir gelmez
sen ikinci en iyi oldun.

İyiydin evlat, gerçekten iyiydin.

Kendini çok zorlama,
en güzel şeyler
onları en az beklediğ
inde olur.

Görünüşe göre dünya dilek
gerçekleştiren
bir fabrika değil.

Sherlock Holmes

ÇUKUR

Cinayet! Pardon cinayet mi
dedim?
Evlilik diyecektim.
Herkesin bir geçmişi var...
12

Ama bilirsiniz. Düşününce ik
isi de benzer
süreçlerdir :)

Bir de vazgeçmişi.
dergiteneffus.com
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NECMETTIN
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ERBAKAN

Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş, başarıları saymakla bitmez mücadeleci ruhlardan biriydi
Necmettin Erbakan. 29 Ekim 1926 yılında Sinop’ta doğan ve babasının görevi sebebiyle şehir
şehir dolaşan Erbakan, ilkokulu Trabzon’da birincilikle bitirdikten sonra Kabataş Erkek Lisesi’ni
kazandı. Buradan da birincilikle mezun olup İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine
Mühendisliği bölümüne kaydoldu.
Üniversite yıllarında Almanya’da Aachen Teknik
Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı ve aldığı
teklif üzerine Klockner Humboldt Deutz motor fabrikasında incelemelerde bulundu. 1954 yılında Türkiye’nin en genç doçenti unvanına sahip olan Necmettin Erbakan askerliğini tamamladıktan sonra
ülkemizde ilk milli motor fabrikasını kurdu. 1965’te
profesörlüğe yükselmesinin ardından 1969’da TOBB
(Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği)
başkanlığına seçildi. Almanya’da
bulunduğu sırada
çeşitli motorları
inceleyen başarılı
bilim adamı Alman leopar tanklarının motoruyla
ilgili çalışmalar
yaptı. Burada hazırladığı bilimsel
makalesi akademi
çevrelerinde çok
büyük yankı uyandırdı.

Devrim Arabalarında Erbakan İmzası
Son yıllarda filmi de yapılan Devrim Arabalarının geçmişi 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllara
dayanıyor. Ankara’da yapılan Sanayi Kongresi’nde
kendi kurduğu motor fabrikasından çıkan ürünleri
tanıtan Erbakan, yeni hedeflerinin Türkiye’de yerli
üretim otomobil olduğunu açıklamıştı. Nitekim bu
fikir beğenildi ve Eskişehir Demiryolları Cer
Atölyesi'nde ‘Devrim Otomobili’ adıyla ilk yerli
otomobil imal edildi.
14
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Siyasete ilk adım
Necmettin Erbakan Türkiye’ye önemli yatırımlar
yapabilmek için siyasete atılmaya karar verdi ve
Konya’dan bağımsız milletvekili adayı olup meclise
girdi. En önemli başarılarından birini 1995 yılındaki seçimlerde elde etmişti. 1 yıllık başbakanlığı
süresince Türkiye’de
ve yurt dışında
çok başarılı işlere
imza atmıştı fakat
28 Şubat askeri
muhtırası sebebiyle
istifa etmek zorunda kaldı. Siyasi kariyerinde her daim
beyefendi kişiliği
ve keskin zekâsıyla
ön plana çıkmış bir
liderdi. Kendisinin
yetiştirdiği birçok
isim bugünlerde
ülke yönetiminde
önemli görevleri yürütmekte.
Bu isimlerden en
bilindiği hepimizin yakından tanıdığı son dönemin
en güçlü siyasi figürlerinden Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Kıbrıs Fatihi Erbakan
1970’li yılların en önemli hadiselerinden biri Kıbrıs
Harekâtı’dır. Burada çıkan bir takım karışıklıkların
ardından Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’a askeri bir
harekât düzenlemiş ve oldukça başarılı bir sonuç
elde edilmişti. Herkesin “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla hafızlarına kazınan bu harekâtın hazırlık ve

dergiteneffus.com
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ÇEKMEKÖY’E HOŞ GELDİNİZ
rini
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçeye yeni taşınanlar ve dünyaya gözle
r
Çekmeköy’de açan bebekler için hazırlanan projeler ile vatandaşların misafiri oluyo

son aşamaya getiriliş süreci büyük bir kararlılıkla
Erbakan’ın gayretleri ve Ecevit’in onayı sayesinde
yürütülebilmiştir.

Bosna’ya uzanan el
Yanı başımızdaki ata topraklarımız Balkan coğrafyası çok acı bir olaya şahitlik etmişti. Sırplar ile karşı
karşıya kalan Bosnalı Müslümanlar bütün dünyanın
gözü önünde hunharca öldürülüyorlardı. Tüm
dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramına

Necmettin Erbakan büyük bir önem atfetmiş ve
gerekli yardımları yapmak için elini taşın altına sokmuştu. Bosna halkının kalbinde bu yönüyle ayrı bir
yeri olan Erbakan 27 Şubat 2011 akşamı Ankara’da
tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 3 çocuk
babası olan son yüzyılın önemli şahsiyetlerinden
Erbakan’ın cenazesi Türkiye’nin çok nadir rastladığı
bir kalabalıkla defnedildi. Bütün Türkiye’de yüzbinler bilge lideri sevgi, saygı ve dualarla son yolculuğuna uğurladılar. Mekânı cennet olsun! Türkiye için
yaptıklarına her daim minnettar kalacağız!

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek Projeleri kapsamında ilçede
her hafta en az 10 eve konuk oluyor. Mart 2016 yılından itibaren
hayata geçen “Çekmeköy’e Hoş Geldiniz” projesi kapsamında Çekmeköy’e yeni taşınan aileleri evlerinde ziyaret eden Başkan Poyraz;

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İSTİŞARE
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Çekmeköy’de faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları ile buluştu

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahme
t Poyraz, ilçede faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları ile istişare
toplantısında buluştu. 7 Tepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplan
tıya Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcıları ile Çekmeköy’de kurulu
olan Sivil Toplum Kuruluşları’nın
başkanları katıldı.
Sivil toplum Kuruluşları temsilciler
inden gelen önerileri dinleyen
Başkan Poyraz “ Geride bıraktığımı
z 10 yıl boyunca ilçemize bir
çok kalıcı eser kazandırdık. İnşalla
h yeni dönemde de aynı aşk ve
16
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ziyaret sonunda ailelere hediye paketi takdim ediyor. Paketlerin
içinde Çekmeköy’ün tarihi, coğrafi yapısı, ilçedeki kurum ve kuruluşlara ait iletişim bilgileri, belediyemiz tarafından hazırlanan Çekmeköy2023 ve Çekmeköy Çocuk dergileri, belediye hizmetlerinden
nasıl yararlanacaklarını anlatan kitapçıklar ve hediyeler yer alıyor.

gayretle halkımızın ihtiyaçlarına cev
ap verecek güzel projelere
imza atacağız. Yeni dönem hem İsta
nbul’umuz için hem de Çekmeköy’ümüz için bir şans. Peygam
berimizin (sav) hadisine mazhar
olmuş şehrimizde, Binali Yıldırım gib
i ülkemiz için kıymetli bir isimle
gelecek değişimlere hep birlikte şah
it olacağız” dedi.
İstişare toplantısı çekilen toplu hat

dergiteneffus.com

ıra fotoğrafı ile son buldu.
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GELECEKTE PSİKOLOJİMİZİ ONLAR DÜZELTECEK

DİJİTAL REHABİLİTASYON
DANIŞMANI
Arkadaşlıklar, küslükler ve hatta ilişkiler bile sosyal medyada yaşanırken dijital dünya psikolojimizi de
yakından etkiliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla mutluluk, üzüntü ya da öfke gibi duyguları
yaşıyoruz. İşte bu durum ileride psikolojik danışmanlara da bambaşka bir boyut kazandıracak.

18
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osyal medya kullanımı arttıkça mutluluk
oranı azalacak ve insanların psikologlara olan
ihtiyacı artacak. Gelecekte sosyal medya kullanımı tıpkı televizyon bağımlılığı gibi artacak ve vazgeçilmez bir kullanım alışkanlığına dönüşecek. Bu
durum bireylerde mutsuzluk, depresyon gibi yan
etkilere sebebiyet verecek. Psikolojide bu alanda
eğitim almış uzmanlar bağımlılık haline dönüşen
dijital kullanım alışkanlıkları için bireylere rahatlatıcı tedaviler uygulayabilecektir.
Dijital Rehabilitasyon Danışmanı olabilmek için
öncelikle üniversitelerin psikoloji, danışmanlık

veya eşdeğer bölümlerinden mezun olmalısınız.
Mezun kişilerin, dijital dünya dediğimiz internet
dünyası ve beraberinde getirdiği bağımlılıklar
hakkında uzmanlaşması da gerekiyor.
Bu bağımlılıklar, sosyal medya kullanımı,
bilgisayar oyunları vb. çeşitli internet aktivitelerinden oluşmaktadır. İnsanları hırs ve öfkeye sevk
eden bu tip bağımlılıklar için de mutlaka Dijital
Rehabilitasyon Danışmanlarına ihtiyaç duyulacaktır.
Dijital Rehabilitasyon Danışmanlığı için
Amerika’nın önde gelen üniversitelerinin de
desteklediği www.onlinecounselingprograms.com
üzerinden sertifika programına katılarak siz de
Dijital Rehabilitasyon Danışmanı olabilirsiniz.
Her ne kadar psikologlar arasında tartışma konusu
olsa da Sidney Üniversitesi’nde yüksek lisans
eğitimi alarak da bu mesleğe atılmak ihtimaller
arasında.

dergiteneffus.com
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KASiFiN NOT DEFTERi

Böcekler Aç Kalmasın Diye Tasarlanan Yapay Bitkiler

Avustralyalı sanatçı Michael Candy’nin, azalan arı
popülasyonunun yeniden artmasına yardımcı olmak
için geliştirdiği yapay polenleme yöntemi ses getirmişti. Candy, yapay polenleme için 3B baskı robot
çiçekler tasarlamıştı. Alman tasarımcı Matilde Boelhouwer da kentlerin böcek sakinlerine acil gıda kaynağı olması için bir dizi yapay çiçek tasarladığı Food
for Buzz projesine imza attı.
Food for Buzz’da özellikle; arı, bombus arısı, hoverfly
(çiçek sineği/görünümü arıyı andıran ve çiçek nektarıyla beslenen bir sinek), kelebek ve gece kelebeği
olmak üzere “tozlaşmanın büyük beşlisini” çekecek
nitelikte çiçekler tasarlamış Matilde Boelhouwer ve
çiçeklerde serigrafi baskılı polyester kullanmış.
Her bir çiçeğin ortasında küçük bir 3B baskı hazne bulunuyor. Haznenin etrafında, lazerle kesilmiş
20

arrow-circle-right TEKNOLOJİ

Çin'de Yapay Zekâ Okul Müfredatına Giriyor

serigrafi baskılı bir dizi polyester yaprak sıralanıyor.
Bu hazneler yağmur suyu biriktirmek için. Yağmur
suyu çiçeğin sapından geçerek daha aşağıya iniyor ve
orada bulunan bir şeker haznesine taşınıyor. Böylece
şekerle karışıyor ve yukarıdaki haznede böcekleri besleyecek bir şekerli su karışımı elde edilmiş oluyor.
Matilde Boelhouwer böcekler ve çiçekler hakkında
gözlemler ve araştırmalar yürüten bir biyolog gibi
çalışıyor. Araştırmalarına göre Almanya’da son 27
yılda böcek nüfusu hem kırsal hem de kentsel alanlarda yüzde 75 azalmış ve tasarımcı böcek popülasyonundaki bu büyük düşüş nedeniyle böyle bir projeye başlamış. Boelhouwer bu düşüşün nedenlerini;
böcek ilaçlarının kullanımı, iklim değişikliği ve bir de
böceklerin ihtiyaç duydukları habitattan ve gıdadan
yoksun kalması olarak sıralıyor.

dergiteneffus.com

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre bu yıl, Yapay zekâ üzerine kitaplar hâlihazırda ülkenin fiyapay zekâ becerilerini kapsayan ders kitapları birçok nans kenti Şanghay'ın Ciading bölgesindeki bazı pilot
okulda seçmeli ya da okulun temel müfredatının dersi okullarda okutuluyor.
olarak okutulacak.
Çin Devlet Konseyi geçen yıl Temmuz ayında yayınİlk ve ortaokullar için 10 seri şeklinde hazırlanan ki- ladığı 3 adımdan oluşan yol haritası ile 2030'a kadar
tapların 6'sı eğitime hazır hale getirilirken, bu kitap- ülkede sivil alanlardan askeriyeye, yapay zekâ sektölarla öğrencilere bilgisayar becerileri, mühendislik, rünün 150 milyar dolar değerine ulaşmasını planlateknoloji yazarlığı gibi bilgilerin yanı sıra yapay zekâ- dıklarını duyurmuş, geçen yıl yapay zekâ sektörünün
değeri 28 milyar dolara çıkmıştı.
ya yönelik sistematik bilgiler verilecek.
dergiteneffus.com
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ANADOLU ROCK MÜZİĞİNİN EFSANE İSMİ

CEM KARACA
Memleketine, sanata, halkına
ve Hakk’a adanan bir ömrün
hikâyesi onunkisi… Eşsiz
yorumu ve düşündüren
şarkılarıyla 7’den 70’e
hepimizin gönlünde taht kuran
Cem Karaca’yı ve O’na dair her
şeyi Teneffüs okurları
için derledik.

22

5 Nisan 1945 yılında İstanbul’da hayata merhaba diyen usta ismin tam adı
Muhtar Cem Karaca. Her ne kadar
babası müziğe ilgisini tasvip etmese
de Cem Karaca bu tutkusundan vazgeçmemiş ve sanat dünyamıza adını
altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.
Askere gittiği dönemde bağlama çalmaya başlayarak
kendine has bir üslupla duygularını bağlamaya eşlik
ettiren usta sanatçı Anadolu Rock türünün ilk nüvelerini de aslında bu süreçte vermeye başlıyor.
Ünlü sanatçı yaşamı boyunca Apaşlar, Kardaşlar,
Moğollar, Dervişan gibi pek çok önemli grubun içerisinde yer aldı. Ayrıca 1961 senesinde Hamlet oyununda rol alarak ilk kez tiyatroya da adım atmış oldu.
Oyunculuğu bununla da sınırlı kalmadı; çeşitli sinema ve dizilerde de rol aldı. Hatta Kahpe Bizans filminde hem rol alıp hem de filmin müziklerini bizzat
kendisi yaptı.

dergiteneffus.com
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Karaca 1965’te tiyatro sanatçısı Semra Özgür ile dünya evine girerek ilk evliliğini gerçekleştirdi. Bu birliktelik fazla uzun sürmedi ve ikinci evliliğini yine bir
başka tiyatro sanatçısı Meriç Başaran ile yaptı. Evliliğinde mutluluğu yakalayamayan Cem Karaca üçüncü evliliğini Feride Balkan ile yaptı. Bu evlilikten oğlu
Emrah Karaca dünyaya geldi. Bir dönem Almanya’da
zorunlu kalmasından dolayı bu evlilik de bitti ve Cem
Karaca son evliliğini İlkim Erkan ile gerçekleştirdi.
1972’de Hey Dergisi tarafından bir önceki senenin en
iyi erkek şarkıcısı seçildi. Bundan sonraki yıllarda çıkardığı 45’likler sürekli artan bir ivmeyle başarılar kazandı. Yukarıda bahsettiğimiz gruplarda Türkiye’nin
önde gelen şarkıcılarından olmayı başardı. 1975’in
Şubat ayında Cem Karaca’nın en önemli eserlerinden
Tamirci Çırağı piyasaya çıktı. Bu eseri Filistin Kuruluş Örgütü için hazırladığı Mutlaka Yavrum isimli
şarkı izledi.
Cem Karaca 1979’da İngiltere’de yer alan dünyaca
ünlü Rainbow Arena’da oldukça ses getiren bir konser verdi. 1919’da Avrupa Konserleri veren Cem Karaca, Türkiye’de 1 Mayıs albümü dolayısıyla yargılanıyordu. Aynı yıl babasını kaybetti fakat Türkiye’ye giriş
yapamadığı için babasının cenaze törenine katılamadı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Sıkı Yönetim tarafından yurda çağrılan Cem Karaca, dönmeyeceğini
belirttiği için 6 Ocak 1983’te askeri yönetim tarafından vatandaşlıktan çıkarıldı.
Ülkesine dönemediği zamanlarda Cem Karaca, memleketine duyduğu hasreti yansıtan şarkılar yazdı ve
seslendirdi. 1985’te merhum Turgut Özal’ın Almanya
ziyareti sırasında ülkeye dönmek istediğini belirten
Karaca’nın bu isteği olumlu karşılandı ve yargılandığı
davadan beraat etti. 1987’de Türkiye’ye dönerek yeni
albümler yapmaya başladı.

DİLLERDEN DÜSMEYEN
CEM KARACA SARKILARI
RESİMDEKİ GÖZYAŞLARI

ÖMRÜM

DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR

OĞLUMA

ISLAK ISLAK

SEN DE BAŞINI ALIP GİTME

CEVİZ AĞACI

KURŞUN

TAMİRCİ ÇIRAĞI

ÖLÜM

RAPTİYE RAP RAP

KADINIM

BU SON OLSUN

MUTLAKA YAVRUM

NAMUS BELASI

BENİ BEKLEME KAPTAN
KAHYA YAHYA

"BENİ ALKIŞLARLA DEĞİL
TEKBİRLERLE GÖMÜN!”
Kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle 2004 yılında
aramızdan ayrılan Cem Karaca, Bakırköy’de hayatını kaybetmesinin ardından ailesi kendisine dair
açıklama yapmıştı. İlkin Karaca, eşi Cem Karaca’nın
tekbirlerle gömülmek istediğini şu sözleriyle kamuoyuyla paylaşmıştı: “Cem, vatanını çok seven biriydi. Önemli sanatçılar yaşarken değeri bilinmiyor.
Çok insana kırgın gitti. Cahit Berkay, Moğollar her
zaman yanındaydı. O her zaman "Erkin Koray mı
önce gidecek ben mi önce gideceğim?" diyordu. Önce
Cem'i kaybettik. Allah Erkin'e uzun ömürler versin.
Cem alkışlarla değil tekbirlerle gömülmek istediğini
vasiyet etti.”

Türkiye’ye döndükten sonra da çok başarılı işlere imza
attı. 59 yıllık hayatı boyunca her daim çok konuşulan
bir isim oldu. 8 Şubat 2004 yılında aramızdan ayrılan
Cem Karaca’yı saygı ve rahmetle anıyoruz.
24
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SADECE ÇEVREYİ DEĞİL DÜNYAYI KURTARMAK İÇİN

Her birimiz evlerimizde günde ortalama 1 kilo çöp çıkartıyoruz ve çöpümüz neyse aslında bizler de oyuz.
Kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek için yerel yönetimler de çalışmalarına önem vermeli
ve geri dönüşüm kutularını ulaşılabilir kılmalı.
Geçtiğimiz ay başlatılan naylon poşetlerin ücretli
hale getirilmesi kararı daha 1 ayda oldukça güzel
sonuçlar verdi.

adına bir sorumluluk hareketidir. Atıklar kılık değiştirmiş enerji kaynaklarıdır. Ülke çapında bir
seferberlik başlatalım. Evde, okulda, fabrikada
atıklarımızı ayrıştıralım” diyerek konuya verdiği
önemi açıklamıştı. Kısa sürede uygulamadan
önemli ve olumlu geri dönüşler alındı ve proje
tüm hızıyla ülkemizde devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan 2017 yılında Sıfır Atık Projesini
bizzat kendi himayesinde başlattı. Projeyi tanıttığı konuşmasında “Öncelikle kamu kurumlarında
ama nihai olarak tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını umduğumuz Sıfır Atık Projesi, sadece bir
çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği
Çöpün sözlük anlamına baktığımızda işe yaramaz, pis ya da zararlı oldukları için atılan şeylerin
tümü olarak görüyoruz. Bununla bitiyor mu? Tabii ki hayır! Çöpler aynı zamanda küresel bir çevre sorunu. Dünyanın nüfusu arttıkça tüketim artıyor, tüketimin artışı ise doğrudan atık miktarına
etki ediyor. Yapılan araştırmalara göre dünyada
yılda 1.3 milyar ton evsel atık oluşuyor. Ülkemizde de durum çok farklı değil.
Türkiye’de evsel atıklar:
Organik Atıklar (yemek, yağ, gıda vb.) - %52
Plastik Atıklar - %20
Kâğıt Atıklar - %10
Cam Atıklar - %4
Metal Atıklar - %2
26

Görüldüğü gibi ülkemizde evsel atıkların yarısını
gıda ve diğer yarısına yakınını da dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor. Toplamda %90’lık dilime
sahip atıklarımızı eğer istersek geri dönüştürebiliriz. Bu atıklarımızı ayrıştırabilirsek aslında her
birinin geri dönüştürülerek çevreye kazandırılmasına katkı sağlayabiliriz. Bu atıkların arasında
en önemli payı aslında plastik atıklar oluşturuyor
diyebiliriz. Bu aşamada halkın eğitilmesi oldukça
önemli. Kullan at kültürünün korkunç derecede
yaygınlaşması ne yazık ki geleceğimizi tehdit ediyor.
Geleceğimizi kurtarabilmek adına yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri atıklarımızı geri dönüşüm kutularına ayrıştırarak atmamız.

dergiteneffus.com

GERİ
KAZANILABİLİR
ATIKLAR
• Kağıt ciltli kitaplar
• Yazı ve çizim kağıdı
• Gazeteler ve dergiler
• Karton koliler
• Plastik şişeler • Plastik kutular
• Plastik kaplar • Plastik tabaklar
• Plastik torbalar
• Metal içecek kutuları
• Metal konserve kutuları
• Cam gıda atıkları
• Meyve suyu şişeleri
• Konserve kavanozları
• Cam bardaklar
• Cam atıklar ofis içerisinde
bulunan geri dönüşüm
kutusuna atılabilir.

ORGANİK
ATIKLAR

• Sebze ve meyve
kabukları
• Yaprak
• Çay çöpü

Çekmeköy Belediyesi de Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli adımlar atarak kendi projesini hayata geçirdi. Geri dönüştürülebilir atıkların koyulabileceği kovalar ilçede yaygınlaştırıldı ve çevre
dostu Çekmeköylüler sayesinde proje verimli şekilde ilerlemeye devam ediyor.

GERİ
DÖNÜŞMEYEN
EVSEL ATIKLAR

YEMEK
ATIKLARI

• Islak mendil
• İzmarit • Ciklet
• Porselen tabak
• Süprüntü atıkları

• Her türlü
yemek atığı

ELEKTRONİK
ATIKLAR
• Büyük ev eşyaları
• Küçük ev aletleri
• Bilişim ve
telekomünikasyon
ekipmanları
• Tüketici ekipmanları
• Aydınlatma ekipmanları
• Elektrikli ve elektronik
aletler (büyük ve sabit sanayi
aletleri hariç olmak üzere)
• Oyuncaklar, eğlence
ve spor ekipmanları
• Tıbbi cihazlar
• Otomatlar

FLORESAN
ATIKLAR

• Ampuller
• Floresanlar

ATIK PİLLER
• Kullanım ömrünü
tamamlamış şarj
edilebilen veya şarj
edilemeyen piller
• Aküler • Bataryalar
• Zehirli onlarca madde
içeren piller kesinlikle
çöp ve geri dönüşüm
kutularına
atılmamalıdır.

YEMEK
ATIKLARI

dergiteneffus.com
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EFSANE YORUMLAR

Yalnız TikTok sayfası
efsane olmuş. Ben de
kim artık bu
komediye bir dur diye
cekti diye bekliyordu
m. Çok yerinde
olumsuz tespitler vard
ı.

BU NE GÜZEL NOSTALJİ!

li bir Barış Manço sayısı
yif
ke
n
ka
ko
i
alj
st
no
na
so
Baştan
am da hayal meyal bilirdim
olmuş. Ben çok iyi hatırlamas
ış oldum kendisini.
şimdi daha yakından tanım

Murat Sağar (16)

Meltem Zehra Ayver
di (14)

Çocuklar gelmeyin. Mahmut

Hoca!

Nasıl uyuttum ama :)

15 tatil gibisi yok hacı :))

Dergimizin 53. sayfasındaki bulmacayı

KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
Ocak 2019 sayımızda ödüllü
bulmacamızın şifresi olan,
"MUTLU YILLAR" kelimesini
bularak bize ulaştıran okurlarımız
arasında yaptığımız çekilişte,
10 okurumuz bizden
harika bir kitap kazandı!
Keyifle okumanız dileğiyle...
Kendilerini tebrik ediyor,
yeni ödüllü bulmacamız için
tüm okurlarımızı
53. sayfaya bekliyoruz:)

çözerek şifreyi bize gönderen

OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadir ERGİN
Abdulsamet TANER
Şeyma SARI
Kadriye ÖZER
Furkan BAŞSOY
Ömer Faruk KOÇ
Sevgi KERSİN
Esra TURAN
Ebru ATAŞ
Edanur SALTIK

pa :)

Okul başlıyo pan

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

PARADOKSLAR DERKEN?
Paradokslar yazısını okuyunca hakikaten kafamda deli
sorular oluştu. Bilim sayfanızda bu gibi
yazıları arttırmalısınız.
Muhamed Biçer (14)

Milli Türk Poşeti :)
28
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Sanal âlemde milyonlar tarafından takip edilen
Duygu Köseoğlu gerçek hayatta ne yapar?
Birkaç cümle ile tanıyabilir miyiz seni?
6 yıldır Çekmeköy’de oturuyorum ve burayı çok
seviyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Çevre
Mühendisliği okuyorum ama bu aralar kaydımı
dondurdum çünkü ben okula başladığımda kampüs
Beşiktaş’taydı şimdi çok uzağa taşındı :) Küçüklüğümde lojmanda büyüdüğüm için bahçede sokak
oyunları çok oynardım ama eve gelince de bilgisayarda oynardım. Boş kaldığım dönemlerde
çok düşünen birisi olduğum için
sürekli “ne yapabilirim?” diye
düşünürken buluyordum
kendimi. Küçükken takı
yapıp sattığım dönemler oldu. Boş durmayı
sevmiyorum ben
sanırım oyunları
da bu yüzden çok
seviyorum. Sürekli hızlı hızlı
bir şeyler yapıyorum ve enerji
harcıyorum.

güzeller
Masal diyarından gelmiş
ese de kendisi
güzeli bir prensese benz
derken
içimizden biri. İçimizden
her an,
abartmıyoruz; gerçekten
iz.
her yerde karşılaşabilirsin
neklerinden
Çekmeköy’ün genç yete
k bu
Duygu Köseoğlu ile n’olca
gençliğin hali dedik.
8 Şubat
Bu arada doğum günü
bir yaş
olan Duygu’ya mutlu
diliyoruz :)

Gerçekten çok para kazanılıyor mu?
Yurt dışında evet ama Türkiye’de o kadar değil. Türkiye’de alınan reklamlardan para kazanılıyor
.
İnanmadığın bir ürüne reklam yapar mısın?
Asla. Çok teklif geldi. Hem de iyi ücretler teklif ettiler ama ben kabul etmedim. Çünkü izleyici kitlemin
yaşına bakınca sorumluklarım olduğunu düşünüyorum. Zaten kötü ürüne reklam yaparsan bir kerelik
oradan para kazanabiliriz ama sonra o
ürünün kötü olduğu anlaşılınca
bize olan güven sarsılır. Bana
göre bu dolandırıcılık gibi
bir şey.
Bu iş için çok
malzeme lazım
mı?
Programlar
işin olmazsa olmazı.
Animasyon
eklemeyi
öğrendim. Şu
malzemeyi de
alayım, bunu
da ekleyeyim,
koltuğumu değiştirim, şunu da
yapabilirim derken
bu noktaya geldik.

Nasıl başladı bu
işler? Nasıl
buralara geldi?
Oyun oynarken kendimi yalnız hissetmeye
başladım. Oyunda çok
güzel bir hareket yapıyordum
ama kimse görmüyordu. Bunları
göstermek için canlı yayında oyun oynanan bir platforma geçtim. Burada insanlarla iletişimim başladı ve bu hoşuma gitti. Daha sonra daha
çok insana ulaşmak istediğim için Youtube platformunda video çekmeye başladım. Sonra Youtube kitlesi çok hoşuma gitti videolar yüklemeye başladım
ve herkesin çok merak ettiği gelir noktasına geldik.
Gelirim oldukça da kendime malzeme aldım.
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Sosyal medyada komedide
olduğu gibi bir erkek egemenliği
var. Zor oldu mu onların içinden sıyrılmak?
Kadınlar genelde makyaj ve kıyafet videoları çekiyorlar ama biz sadece bu değiliz. Evet, ben de çok
seviyorum makyaj yapmayı ama kadın bundan
ibaret değil; ben oyun oymayı da seviyorum ve bunu
paylaşmak istiyorum. Tam olarak anlamını çözemesem de sanırım bu farklılık yüzünden benden nefret
eden erkekler oldu ve beni yok saymaya çalıştılar.
Çok büyük isimler beni küçük düşürmek için çok

dergiteneffus.com
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DÜŞÜNÜN, bey in be d
ava
KAFANıZ ACıMAZ

uğraştılar. İlk zamanlar çok üzülüyordum ama pes
etmemek lazım. Bir kadın örgü de örebilir, oyun da
oynayabilir.
Sizin örnek aldığınız isimler var mı?
Müzikte Lady Gaga ve Miley Cyrus’la ilk zamanlar
çok dalga geçildi, kötülendi ama onlar pes etmedi.
Bu yönlerini seviyorum.
Müzik kariyerine devam edecek misin?
Aslında müzik kısmının nasıl bu kadar ciddiye alındığını ben de anlamadım. Kanalımın takipçi sayısı 1
milyon olduğunda farklı bir şey yapayım, kanalımda
bir de şarkı olsun istedim. Sözleri kuaförde yazdım.
Çevremdekiler şarkıyı ben söyleyeceğim sanmış ve
bu iş klip çekmeye kadar gitti. Biz eğlenmek için
yaptık. İnsanlar ciddiye aldı, eleştirdi ama biz severek yaptık.
Kötü yorumlarda üzülüyor musun?
İlk zamanlar çok üzülüyordum. Neden öyle dediler diye, yorganın altına girip çıkmıyordum. Sonra
bu durumdan çok sıkıldım. Şimdi etkilenmiyorum
hatta iyi işler yaptıkça çok konuşulduğunu ve eleştiri
34

alındığını fark ettim.
Dizi ya da sinemadan teklif var mı? Ya da hayallerin arasında oyunculuk var mı?
6 ay Dream TV’de program yaptım; güzel bir deneyim oldu. Şuanda fenomenlerin sinema furyası var
ama ben bunun kendim için doğru olduğunu düşünmüyorum. Oyunculukla ilgili eğitim almalıyım,
yaptığım zaman hakkını vermeliyim ve gerçekten iyi
bir iş olmalı.

ç a y ı y e n i d e m le d im

.ye GÜZEL ÜLKE DE
TÜRkı
. KÖTÜ
C
.EVREsı
KIZIM KIRDIĞIN
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NAPİM SENDEN MESAJ
GELMEYECEK AYFONU

BU KALP

ANAYIN PORSELEN

Onu ben de öngöremiyorum ama fantastik bir
düşüncem var. Yıllar sonra sosyal medyada
olmayanlar, gizemi olanlar daha çok rağbet görecek.

Sadece sanal âlemde yaşamasınlar. Gerçek hayattan
ne kadar iyi beslenirlerse, hem hayatta hem sosyal
medyada yenilikçilik konusunda başarılı olurlar.
Kitap okusunlar, eğitimlerine önem versinler.

KEŞKE DÜNYAYI
PANDALAR YÖNETSE
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Sosyal medya ileride ne olur?

Gençlere tavsiyen var mı?

gitme!!

TAKIMI DEĞİL :)

www.
D er g i T e n e ff us
.com
dergiteneffus.com

35

arrow-circle-right ÜNLÜ RÖPORTAJI

ÜNLÜ RÖPORTAJI arrow-circle-left

Bu Meslek
Sayesinde
Hayatı
Öğrendim!

Yaptığı her haberde
önemli başarılara imza
atan ve ekranlardaki
enerjisinden
tanıdığımız CNN Türk
Kanalı’nın güzel
muhabiri Fulya
Öztürk ile çok
samimi bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Renkli kişiliği ve
doğal cevaplarıyla
sizleri baş başa
bırakıyoruz.
Keyifli okumalar:)
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Kısaca kedinizden bahseder misiniz?
5 Ocak 1989 yılında Adana'da doğdum. 5 Ocak Adana'nın
kurtuluş günü bu yüzden doğduğum günün tarihini bir
başka seviyorum... Kalabalık, konuşkan enerjisi yüksek bir
aile ortamında büyüdüm. Yaşları birbirine yakın 5 kardeşiz. Bu yüzden bizim ev hep kreş gibiydi. Herkes birbirine
sesini duyurmaya çalışıyordu; bağırış çağırış temposu
hiç düşmeyen bir evdi
bizimkisi. O yetiştiğim
ortam da zaten karakterime, hayatıma yansıdı. Deli
dolu 5 birey yetişti o evden
:) Şimdi İstanbul düşünsün. :)

Bense iletişim! Başkaldırdım ve ikna ettim. Ağladım, dolaplara yazılar yapıştırdım... Mücadelemin ardından İletişim Fakültesini yazdım tercihlerimde ve hedefi tutturdum.
Benim hikâyem aslında 2006 yılında Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi’ni kazanarak başladı...

İlk ekran tecrübeniz nasıldı?
İlk ekran tecrübemi canım
memleketim Adana'da edindim... Sene 2013 ve Adana'da
o yıl ilk defa Portakal Çiçeği
Karnavalı düzenlenecekti.
Gittim haber müdürümüze “ben gitmek istiyorum,
kimse benim memleketimin
karnavalını benden iyi anlatamaz” dedim. :) Ve onun
da desteğiyle gittim...

Mesleğinize ilginiz ne
zaman başladı?
Gerçekten biraz klişe olacak
ama küçükken... Mehmet
Ali Birand'ı hayranlıkla izlerdim takip ederdim ve çok
enteresan gelecek ama Adana'da daha henüz ortaokul
öğrencisiyken evde hep CNN
TÜRK izlerdim. Aslında o
yaştaki bir çocuğun çok ilgi
alanına giren bir kanal değil...
Ama ben sıkı takipçisiydim... Tüm programlarını takip
ederdim... O yılları sorsalar bana hepsini anlatırım kim ne
program yaptı falan... Mesela bir gün Birand, Beckham ile
röportaj yapmıştı okuldan
erken çıkıp
o programı
izlemek için
eve koşmuştum... Mesleğe hayranlık
vardı bende...
Bu mesleği
yapmam da
öyle kolay olmadı... Başta
babamı ikna
sürecim
vardı. Çünkü
ailem ısrarla Hukuk Fakültesine gitmemi istiyordu.

Güzel de oldu... İlk canlı
yayınımsa İstanbul’da... Bir
inşaatta iş kazası meydana gelmiş işçiler hayatını
kaybetmişti. Bir an haber
müdürümüz Ali Güven
“git oraya ve canlı yayın
yap” dedi. Eyvaah! Kalbim çarptı. Ona da yapamam diyemedim. Yaparım tabi
deyip gittim... Çok enteresan sanki kırk yıldır canlı yayın
yapıyor gibiymişim öyle demişlerdi izleyenler...

Mesleğinizi icra
ederken en
unutamadığınız
an?
O kadar çok ki...
Afrika'da açlıktan,
sefaletten dermanı
kalmayan o çocukların elimdeki
bisküvileri parçalayarak almaları...
İzmir'den Yunanistan'a kaçmaya
çalışan Suriyeliler...
Günlerce dağlardan İran üzerinden Erzurum'a gelen Afganlar...Ve tüm bu

dergiteneffus.com
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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NDEN
İKİ YENİ KİTAP

rin beğenisine sundu.

Çekmeköy Belediyesi, Bence Bilim ve Açık Fikir Harmanı isimli iki kitabı kitapseverle

dramların yanı sıra bir de benim şu meşhur kar yayınım...
Hala capsleri dolaşıyor internette. Ablayı kurtarın başlıkları... Ertesi gün kanala ısıtıcı, salep yollayanlar... Bu meslek
sayesinde hayatı öğrendim ben. Yaptığım tüm haberler,
yaşadığım her şey benim için hayat tecrübesi...

Çoğu haberde sizi izleme şansımız oluyor.
Bir haberci günü nasıl geçiyor?

Müzik, müzik, müzik... Türk Müziği eğitimi aldığım için
özellikle sanat müziği dinlemeyi çok seviyorum... Ve asker
olmak gibi bir hayalim de vardı benim olamadım ama
askeri konularla ilgili kitaplar okumak, videolar izlemek de
ilgi alanlarımdan. Bu aralar Solo Türk Pilotlarının gösterilerini izliyorum mesela çok gurur duyuyorum...

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz?

Çoğu zaman sürprizlerle dolu... Çünkü burası Türkiye...
Finlandiya değil ki... Her an her şey olabiliyor. Pazar haberine diye çıkıp bir anda ilk uçakla başka bir şehre gittiğimiz de oluyor... İzin günümde son dakika bir haberden
dolayı kendimi olayın tam göbeğinde bulduğum da... Bu
meslek böyle çünkü... Bu işin bir mesaisi yok, her an bir
olay olabilir, her an oraya gidebilirsin. Bu yüzden çantamda onlarca kalem 3-4 tane şarj ünitesi var. Ama ben bu
tempodan çok mutluyum. Bu enerji bu tempo beni daha
da diri tutuyor. Son dakikalık bir olay yoksa da muhakkak
her sabah haber toplantısı yapıyoruz... Gündemi değerlendiriyoruz şeflerimizle... Gazeteleri okuyoruz daha sonra o
toplantının ardından haberi hazırlamak üzere yola çıkıyoruz.
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Özel ilgi alanlarınız neler?

Çok hem de... Instagram, zaman zaman Facebook... Uzak
kalınamıyor. Yeni bir dünya kuruldu çünkü... Geride kalmayı kendime yediremem. :)

İleride projeleriniz var mı?
Var... En büyük projem ve hayalim bir vakıf kurmak... Koruyucu aile konusu üzerine bir proje geliştirmek... Çünkü
bu konuda duyarlılık çok az...

Dergimizin okurlarına mesajınız nedir?

Çekmeköy Belediyesi, makale, öykü ve şiirlerden oluşan iki kitabı,
bilim, kültür ve sanat dünyasına kazandırdı. Kitapseverlerin
beğenisine sunulan kitapların tanıtım toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde belediye binasında
gerçekleştirildi. Başkan Poyraz konuşmasında; “Belediye olarak

eğitime, bilime, sanata, gençlerimize verdiğimiz önemi bu projelerde buluşturduk. Gençlere fırsat verilmesinden yanayız. Bizim
gibi kurumlar gençlere ne kadar çok imkan tanırsa bu topraklardan o kadar çok Aziz Sancarlar yetişir,” dedi.

AÇIK FİKİR HARMANI

BENCE BİLİM
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Prof.
Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Nihat
Akkuş gibi ünlü bilim insanlarının
da makaleleri ile yer aldığı Bence
Bilim Kitabı’nda bilimin geçmişten
günümüze insanoğlunun hayatındaki yeri ve gelecekteki rolü
anlatılıyor.

Açık Fikir Platformu Yazarlık
Akademisi öğrencileri tarafından
kaleme alınan öykü ve şiirlerin bir
araya geldiği kitap 32 bölümden
oluşuyor. Lise öğrencilerinin
metinlerinden oluşan kitabın
çizimleri Ayşe Ural’a ait.

Takip etmeye devam etsinler... Ve hayatta çok çalışmaktan,
sevmekten, şans vermekten, vicdanlı, merhametli olmaktan vazgeçmesinler...

dergiteneffus.com
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8 Soru 8 Cevap Tek Sonuç

Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir
gaz lambası, bir gaz sobası ve bir de mum
bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz…
Önce hangisini yakarsınız?

İNTERNETTE ÜNLÜ ZEKÂ TESTİ
Çoğumuz internette birbirinden farklı zekâ testi ile karşılaşıyoruz. Hepsini çözmek ayrı ayrı keyifli.
Biz sizin için en zorunu tercih ettik. Cevaplandırmak için süreniz 1 dakika. Kolay gelsin:)

İlk önce kibriti yakmanız gerekir.

Hz. Musa gemisine her hayvandan kaçar adet aldı?
Sıfır adet. Çünkü gemisine hayvan alan Nuh Peygamber idi

Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar
saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların
tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?
Bir saat. Birinci hapı yuttunuz, yarım saat sonra 2.yi ve yarım saat sonra da 3.yü: Toplam 1 saat.

Bazı aylar 30, bazıları 31 gündür; kaç ayda 28
gün vardır?

Chicago'dan hareket eden 43 yolculu bir otobüs
kullanıyorsunuz. Pittsburgh´da 7 yolcu binip,
5 yolcu indi. Cleveland´da 8 yolcu indi, yolcu
tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu bindi. 20 saat
sonra Philadelphia´ya vardığınızda şoförün adı
neydi?

Hepsinde. Tüm aylarda 28 gün vardır.

Bir çiftçinin 17 koyunu vardı.
Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu ağır
hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç
koyunu var?

Şoför sizdiniz. Cevap kendi adınız.

9 canlı koyun.
DOĞRU CEVAP

Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu
saatimi sabah dokuza kuruyorum kaç saat uyurum?

VASAT

DOĞRU CEVAP

YETERSİZ

DOĞRU CEVAP

DÜŞÜK

DOĞRU CEVAP

ORTALAMA

Guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için sadece 1 saat uyursunuz.

30'u yarıma bölüp 10 eklediniz,
kaç etti?

DOĞRU CEVAP

İYİ

DOĞRU CEVAP

ORTALAMA
ÜSTÜ

DOĞRU CEVAP

ÜSTÜN
SEVİYE

DOĞRU CEVAP

EINSTEIN
SEVİYESİ

70 eder. Yarıma (1/2) bölmek, 2 ile çarpmak demektir.
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ETTİNGER’İN RÜYASI

KRİYOJENİ İLE ÖLÜM SÜZLÜK BEKLENTİSİ
Milyarlarca atom, hücre, bakteri ve virüs. Canlılık için gerekli
temel taşların bazıları. Bunlar popüler bilimde artık sarsılamaz
gerçeklerden bir tanesi. Kendimize bugünlerde bu temel taşların
sadece canlılığı sağlayıp sağlamadığını sormamız gerekiyor.
Milyarlarca yıldır canlılar var oluyor, yemek yiyor, üşüyor, bizim
hala içtiğimiz suları içiyor ve hastalanıyorlar. Sonunda ise
kaçınılamaz son ölümü tadıyorlar. Yani kısaca bu canlılar hala
canlı, fakat bu süreç böyle kalmıyor. Dünyadaki türümüz
canlılığını asla sürdüremiyor. Bunlar bazen savaş, bazen kaza
ve bazen büyük hastalıklar neticesinde oluyor.

Ömür, yani organların yaşlanıp kullanılamaz hale
gelip kendisini kapatma süreci temel olarak bir hastalıktır.
İnsanın doğumundan itibaren vardır. Birçok dış etken
sayesinde bu hastalanma ve kapanma süresi uzayıp kısalabilir. Tarihte biraz uzak bir zamana gittiğimizde 541542 yılları arasında Jüstinyen veba salgınını görürüz. Bu
canlılık tarihinin en zorlu anlar yaşadığı dönemlerden
sadece bir tanesidir. Sonucu ise 100.000.000 insanın canlılığını başka canlı türüne bırakması (farklı bakteri ve
virüs türleri) ile tamamlanmıştır. Zamanda biraz daha ileri gittiğimizde 1346-1350 yılları arasında bir başka veba
salgını olan Kara Veba göze çarpar. Bu salgının faturası ise
42

“Bugün tedavisi olmayan birçok hastalığı tedavi etmek Dondurulan ilk insan James Bedford
için gereken tıbbi teknolojiye ulaşmanın tek yolu, insanı
2 Ocak 1967 yılına gelindiğinde Kaliforniya Üniversitesi
dondurmaktır.”
Psikoloji bölümü Profesörü James Hiram Bedford kendi
Bir insanı dondurmak, onu öldürmek anlamına geliyor- isteğiyle Kriyojeni yaptıran ilk insan oldu. James Beddu. Ama bu, aslında geleceğin teknolojisi ile birlikte bir ford’un dondurulduğu gün dünya çapında Bedford günü
ölümsüzlüğe dönüşebilirdi. Canlı türünü kontrollü ve olarak anılır. James Bedford bu isteğiyle Time dergisine
hücre yapısına zarar vermeden dondurmak, canlıyı bu- kapak olmak üzereydi, ancak derginin kapak resminde o
gün aşılamayan onlarca hastalığın, geleceğin teknolojisi dönem Apollo 1 yangınında ölen üç astronot yer aldı.
ile basit pastiller, aşılar ve antibiyotiklerle alışabilir olduğu bir zaman diliminde kontrollü çözünme yönetimiyle
çözünmesini sağlamak canlıya bir nevi hastalığa karşı
zaman yolculuğu yaptırmaktır.
Kriyojeni’ye sadece hastalıklı canlı türlerinin gelecekteki
iyileşme umudu olarak bakılamaz. Bugün tamamen sağlıklı bir canlı gelecekte hücre yapısı bozulmuş ve tamamen
hastalıklı bir canlı topluluğunu tek başına sağlığına kavuşturabilir.

James Bedford

50.000.000 canlının canlılığını farklı bir türe bırakması ile
kesilmiştir. Bu hastalıklar (veba, İspanyol gribi, vb.) günümüz teknolojisinde basit çözümler (aşılar, antibiyotikler)
ile aşılabilmektedir.
Hastalıkların önemli bir özelliği ise bizler güçlendikçe
onların da güçlenerek bizimle beraber canlılığını sürdürmesidir, yani hastalıklar mutasyona uğrayarak ilerde daha
güçlü bir yapıya bürünerek, gelecek türümüz için canlılığı
sınırlandırma adına büyük bir tehlike arz ediyorlar. Ünlü
fizikçi Robert Ettinger'in “Ölümsüzlük beklentisi” kitabında bahsettiği gibi;
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• Bilardo 11. Louis döneminde 15. yy doğmuş bir
beceri oyunudur.
• Avrupa’nın en çok ilgilenilen 5 sporu arasındadır.
Birçok çeşidi vardır: İngiliz, Amerikan, Fransız, Snooker vb.
• Bir kısmı 15 topu farklı stiller ve kurallarla 6 delikten herhangi birine
sürüklemeyi hedefler, bir kısmı ise üç top ile topların her birini birbirine
değdirerek puan kazanmaya çalışır.
Bilardo da üç temel durum vardır:
• Duruş : toplara ve masaya karşı alınacak konum
• Tutuş : eller titremeden iyi görerek ve düz doğru bir atış için
gerekli
• Vuruş : Istakanın ucuyla topa yapılacak dokunuş yani vuruş. En doğru
vuruş en iyi puanı almak anlamına geliyor.

MİLLİ GURURUMUZ
MR. MAGIC SEMİH SAYGINER
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Semih Saygıner 1964 de Adapazarı’nda dünyaya geldi.
Türkiye bilardo tarihine adını altın harflerle yazdıran Milli
Sporcumuz sayısız Türkiye şampiyonlukları Dünya ve Avrupa
şampiyonalarında birincilik ve derecelere sahip. Dünya
bilardo camiasında Mr. Magic ve The Turkish Prince
lakaplarıyla anılır. Bu isimleri almasındaki en büyük etken
bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniği olması.
Çeşitli dizilerde oyunculuk da yapan Semih Saygıner hala
profesyonel spor hayatına devam etmenin yanı sıra
müzikle de ilgileniyor.
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GAZIANTEP

Gazi Unvanı Kurtuluş Savaşı’ndan Yadigâr

V

Gaziantep’e gidenin mutlaka görmesi
gereken yerler:

Bu ay rotamızı ülkemizin en renkli köşelerinden biri sayılan Gaziantep’e çevirdik.
Tarihinden geleneklerine, yemeklerinden gezilecek yerlerine kadar bu gönüller sultanı
şehri mercek altına aldık. İlk fırsatta siz de bir gidip görün deriz!
erimli topraklarıyla Anadolu’nun
bağrında uzanan Antep, tarihte birçok
medeniyete ev sahipliği yaptı. Bugün de
şehirde hayatını sürdüren farklı
kültürden insanlar birlikte yaşama tecrübeleriyle
kültür mozaiğimizi renklendiriyor. Tadına doyulmayan mutfağıyla nam salan Gaziantep, gastronomi
dalında UNESCO tarafından tescillendi.

Akdeniz ile Anadolu’nun kucaklaştığı bir noktada
tarihi İpek Yolu üzerinde bir konuma sahip
kadim şehrimiz, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans ve
Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştı. Ünlü
seyyahımız Evliya Çelebi Gaziantep için şu satırları
kaleme aldı: “Bu şehri anlatmaya ne dil ne de kalem
yeter. Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük
yapıları, her yerde aranan eşyası, bolluk ve verimliliği,
bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmakları ile
burası Şehr-i Ayntap Cihan’dır.”

Yüzyıllar boyunca Antep adını taşıyan bereketli
toprakların Gazi unvanını alması Milli Mücadele’deki Kurtuluş Savaşı’na dayanıyor. Şehri akıllara
durgunluk veren bir mücadele ile savunan halkın,
ne pahasına olursa olsun düşman askerini bu topraklarda barındırmamasından dolayı, 8 Şubat 1921
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep’e
Gazi unvanını verdi.

Gaziantep Kalesi
Zeugma Mozaik Müzesi
Zincirli Bedesten
Tarihi Antep Evleri
(Bey Mahallesi)
Bakırcılar Çarşısı
Rumkale
Ardıl Kanyonu
Dülük Antik Kenti

Dülük Mezarları
Botanik Bahçesi
Gorgo Medusa
Cam Eserler Müzesi
Yesemek Açık Hava
Müzesi
Almacı Pazarı
Naib Hamamı
Gümrük Hanı

ÇİNGENE KIZININ GİZEMLİ HİKÂYESİ
Gaziantep’in simgelerinden biri haline gelen
“Çingene Kızı” mozaiği Zeugma Antik Kenti’nde
devrilen bir sütunun altında tesadüfen bulundu.
Mozaik adını, kulağındaki küpeleri, iri gözleri ve
başındaki bağı ile resmedilmiş kız figüründen
alıyor. 15 metrekarelik mozaiğin bazı parçaları
1960’lı yıllarda kaçak kazılarda çalınmıştı ve bu parçalar ABD’den çıktı. Eksik parçalar Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de gayretleriyle ancak
2 ay önce evine geri getirilebildi ve daha yeni Zeugma müzesinde sergilenmeye başlandı. Aslında mozaikteki figürün cinsiyeti epey bir tartışma konusu.
Genel kanı Yunan mitolojisindeki Gaia (“Tanrıların
Anası”) olduğu yönündeyse de bu insan figürünün Büyük İskender’e ait olduğunu
düşünenler de var.

KISA KISA ANTEP
Yüzölçümü: 6222 km²
Nüfus: 1,931,836
İlçe sayısı: 9
Nurdağı,
Karkamış, Nizip, Oğuzeli,
İlçeleri: Araban, İslahiye,
zeli
Şahinbey, Şehitkâmil, Yavu
erji,
ı: Turizm, Tarım, Sanayi, En
lar
ak
yn
Ka
çim
Ge
ca
şlı
Ba
Ticaret, Hayvancılık
a
a, Bakırcılık, Kutnuculuk, Ab
El Sanatları: Sedef Kakm
tep
, Antep İşi Nakış İşleri, An
Dokumacılığı, Yemenicilik
mculuk (Altın - Gümüş)
Kilimciliği, Küpçülük, Kuyu
tık Sarma,
rbası, Patlıcan Kebabı, Fıs
Ünlü Yemekleri: Beyran Ço
hmacun,
iç Kahvesi, Antep Usulü La
İçli Köfte, Baklava, Meneng
tığı,
er, Nohut Dürüm, Antep Fıs
Ciğ
ılık
alt
hv
Ka
er,
tm
Ka
p,
Keba
Antep Biberi, Yuvalama
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BEYAZ PERDE

SUC ve CEZA

SUBAT

Bizim İçin Şampiyon
İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la
tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla
çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin
siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda
halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır.
Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride.
Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk
geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senaryo: Ahmet Katıksız, Serkan Yörük
Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan,
Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya, Serkan Ercan

Börü
Filmde, 15 Temmuz gecesi
yuvaları olan Özel Harekât
Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, kendileri için
kâbus gibi bir gece boyunca mücadele etmeyi seçen;
yaralarına, acılarına ve imkânsızlıklara rağmen görevlerini yapan Ankara'daki
Polis Özel Harekât taarruz
timi Börü'nün hikâyesi anlatılıyor.

Yönetmen: Cem Özüduru, Can Emre
Senaryo: Alper Çağlar
Oyuncular: Serkan Çayoglu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu,
Can Nergis, Ahmet Pınar, Zafer Algöz, Özge Gürel, Mesut Akusta
Tür: Dram, Savaş, Aksiyon
Süre: 126 dakika

Kartopu
Savaşları 2

Yazan: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Çeviren: Bertan Onaran
Oyunlaştıran: Gaston Baty
Rejisör: Prof. M. Bozkurt Kuruç

Oyuncular: Raskolnikov-Buğra Koçtepe, Porfir-Nihat
Hakan Güney, Razumikin-Orhan Özyiğit, Darya Pavlona-Ferahnur Barut, Marmeladov-Tuncer Yığcı, Lujin
-Ümit Hasret Aslan, Nikola-Esat Tanrıverdi, İlya Petroviç-Can Öztopçu, Katerina- Buket İnger, Sonya-Başak
Vural ve Daha Fazlası!

Kış tatilinde kartopu savaşı
oynamaktan daha eğlenceli
bir şey var mı? Frankie ve
ekibi, bu sefer köylerinde
bir kızak yarışması düzenlemeye karar verirler. Ancak
yeni gelen Zac'e karşı yarışan Frankie, arkadaşlarıyla
beraber hazırladıkları kızakları tam da bitiş çizgisinden
önce parçalanınca gözlerine
inanamaz! Yine arkadaşlarının yardımıyla Frankie,
Zac'in hile yaptığını kanıtlamayı başarır. Frankie bu sefer hilelerden
uzak bir yarış düzenlemek istese de Zac'in aklında sadece kazanmak
vardır, ne pahasına olursa olsun. Zac'in hırsı ve hileleri karşısında
Frankie’nin dürüstlüğü ve dostluğu galip gelebilir mi?
Yönetmen: Benoit Godbout
Senaryo: Paul Risacher, Claude Landry, Maxime Landry
VİZYON TARİHİ : 01 Şubat 2019
Tür: Animasyon
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Tür: Dram, Biyografi
Süre: 129 dakika
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OYUNUN KONUSU
Bir yanıyla özverili, idealist bir genç olarak görünen hukuk
öğrencisi Raskolnikov, karanlık doğasının onu sürüklediği kanlı
bir eylem hazırlığındadır. Yaşlı tefeci Alyona İvanovna’yı öldürmeyi planlayan Raskolnikov, eyleminin karanlık biçimini içsel
olarak reddetmekte ve düşüncelerinde eylemini meşrulaştırmaktadır. Raskolnikov, kendini bozuk bir devlet sistemi ile yönetilen
fakir Rusya’da, kadınların vücutlarını pazarladığı bir yaşam alanında, açlığın kol gezdiği sokaklarda, sürüden farklı görmektedir.

Kanlı eylemi ile çarpık ve yoz sisteme karşı büyük bir savaş açacağını düşünmektedir.
Raskolnikov, kanlı eylemi ile kendini bir nevi “kahraman” diye
olumlamakta ancak büyük bir yanılgının içine hızla düşmektedir.
Raskolnikov aslında insan vicdanına karşı gelen bir “köle”dir. Sonuçta vicdanına yenilen Raskolnikov, Dostoyevski’nin eşsiz olay
örgüsünde gerçeği er ya da geç görecektir.
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KAPANAN ÖMÜR SAYFALARINDAN

GERIYE ESERLERI KALDI
Musikişinasından edebi kalemlere, kıymetli sanatçılara kadar pek çok ismi andığımız
Kültür Sanat köşemizde bu ay yine birbirinden değerli isimleri yâd ediyoruz.

TÜRK EDEBİYATI'NIN
DEV İSMİ
YAŞAR KEMAL
6 Ekim 1923 tarihinde hayata merhaba diyen ünlü edebiyatçımız Yaşar Kemal’in tam ismi Kemal Sadık Gökçeli. Ortaokulu son sınıfta terk ettikten sonra Adana’da çeltik tarlalarında çalışmaya başlayan Yaşar Kemal daha o yaşlarda şiire ilgi
duyuyordu. Irgat kâtipliğinden öğretmen vekilliğine, kütüphane memurluğundan traktör sürücülüğüne kadar uzanan
bir hayattı onunkisi. Henüz 17 yaşında muhalif kimliği sebebiyle tutuklanma süreci de yaşamıştı. 1951’de yazılarını ve
röportajlarını yayınlamaya başlayan usta ismin ilk öykü kitabı
Sarı Sıcak oldu. İlk romanı ise Türk Edebiyatı'nın en önemli
eserlerinden İnce Memed’di. Kitapları 40’tan fazla dile çevrilen Yaşar Kemal aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday
gösterilen ilk Türk yazar. 28 Şubat 2015’te aramızdan ayrılan
Türk Edebiyatı'nın dev ismi okurlarına şunu vasiyet etmişti: “Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar,
yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı
okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.”

MUAZZAM BİR KALEM
TOLSTOY
Eylül 1828’de Moskova yakınlarındaki bir malikânede varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen usta kalemin
tam adı Lev Nikolayeviç Tolstoy. Henüz 2 yaşında annesini 9
yaşında da babasını kaybedince akrabaları tarafından yetiştirildi. Üniversiteyi kazanmasına rağmen resmi eğitime tepki
duyduğu için yaşadığı kasabaya dönüp kendi kendini yetiştirdi. 1852’de orduya katıldı ve yazma serüveni de buradaki
boş zamanlarında başladı. 1857’de toplam 3 ciltten oluşan
otobiyografik romanını yayınladı. Kırım Savaşı’na da katılan
Tolstoy buradaki tecrübelerini Sivastopol kitabında yayınladı. Hristiyanlığı ve kiliseyi eleştirdiği tutumundan dolayı aforoz edildi. Lev Tolstoy, 1900’lerden sonra zamanının çoğunu
din, sanat, toplum ve ahlak üzerine düşünüp yazılar yazmaya
harcıyordu. Yazdığı gibi bir hayat sürebilmek amacıyla giderek daha sade bir hayat sürmeye başladı. Kötü alışkanlıklarını
terk ederek inzivaya çekildi ve mal varlığının vefatından sonra köylülere dağıtılmasına karar verdi. 1910 yılında evi terk
etti ve zatürre sebebiyle hayatını kaybetti. Dünya edebiyatının en önemli kalemlerinden Tolstoy kimilerine göre Müslümanlığı benimseyerek vefat etmişti.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN
BESTECİSİ OSMAN ZEKİ
ÜNGÖR
1880 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açan başarılı bestekâr Osman Zeki Üngör, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı’nın bestecisi olarak tanındı. Kendisi
Osmanlı Saraylarında yetişmiş ilk Türk kemancısı
olma özelliğine de sahipti. Osmanlı Saray Bandosu'na
girerek müzik öğrenimi görmüş bir şahsiyetti. Kendisinin yeteneğini Sultan II. Abdülhamid fark etmiş
ve ünlü besteciye keman eğitimi aldırmıştı. 1922’de
Maarif Bakanlığı İstiklal Marşı’nı besteletmek istediğinde açılan yarışmaya davet edilen 24 besteciden
biri de kendisiydi. Yarışmada Ali Rıfat Bey’in alaturka
usuldeki bestesi birinci olurken Osman Zeki Üngör’ün
Batı usulü bestesi beşinci olmuştu. 8 yıl birinci seçilen
beste icra edilse de yönetmelik değiştirildi ve günümüze kadar Osman Zeki Bey’in bestesiyle Milli Marşı’mız
söylendi. 1934’te emekliye ayrılan yetenekli sanatçı
28 Şubat 1958’de İstanbul Moda’daki evinde vefat etti.
Cenazesinde İstiklal Marşı çalınan Mehmet Akif ’ten
sonraki ikinci kişi Osman Zeki Üngör oldu. Kendisini
saygıyla yâd ediyoruz.

MUSİKİNİN HAKİKİ
DİVASI MÜZEYYEN
SENAR
Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Müzeyyen
Senar 16 Temmuz 1918’de Bursa’da dünyaya geldi. Henüz 6
yaşındayken o dönemdeki bütün türküleri hatasız söyleyebiliyordu. Ailesinin geçim sıkıntılarından dolayı İstanbul’a göç
ettiler ve 12 yaşındayken babasının evinden kaçarak anneannesine yerleşti. O yaşlarda biraz kekeme problemi de vardı. 1931’de Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne kaydını yaptırıp bir
sene sonra İstanbul Radyosu’na girdi. Senar, sahne aldığı yerde fasıl değil de solo performans şartını öne sürerek Türkiye’nin ilk kadın solisti oldu. Cumhuriyet tarihinin en önemli
seslerinden Müzeyyen Senar, Mustafa Kemal’in huzurunda
da birçok kez eser icra etti. 8 Şubat 2015’de aramızdan ayrılan
sanatçıyı özlemle anıyoruz.
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com
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BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
OKUYUCULARIMIZ KAZANIYOR!
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