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Albert Einstein

"Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengede kalmak için
hareket etmek zorundasınız."

Ücretsiz Gençlik Dergisi

SPOR

Kung Fu ve Millî Gururumuz
Elif Akyüz'ü tanıyoruz.

KADİM ŞEHİRLER

Uzaklardaki kardeş şehir
İslamabat'tayız.

İZ BIRAKANLAR

Mücadele ile geçen bir ömür:
Rauf DENKTAŞ.

“ Size öyle bir vatan aldım ki,
ebediyen sizin olacaktır.

“

1071
MALAZGİRT ZAFERİ’NİN
948. YILI

Kutlu Olsun!

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Yaz tatilinizin en keyifli dönemlerinden Ağustos ayında, Teneffüs
dergisi olarak yine dopdolu ve keyifli içeriklerimizle karşınızdayız.
Sizler için her zaman daha iyisini ve güzelini hazırlamak için var
gücümüzle çalışıyoruz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Dergimizin kapağında sizleri, 20. yüzyıla damgasını vurmuş
bir bilim insanı Albert Einstein karşılıyor. Kendisine dair birçok
yeni bilgiyi sayfalarımız aracılığıyla öğreneceğinize eminiz. İz
Bırakanlar köşemizde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk başkanı Rauf Denktaş’ı ağırlıyoruz.
Onun hayat hikâyesi etrafında kısa bir Kıbrıs tarihi de sizleri bekliyor. Ayrıca Gezelim Görelim
köşemizde Şile'ye uzanıyor, Kadim Şehirlerimizde İslamabat’ta soluklanıyoruz.
Ağustos ayı, biliyorsunuz ki zaferlerimizin de ayı… Bu vesileyle hem Anadolu’nun kapısını Türklere
açan Malazgirt Zaferi’mizi hem de düşmanlarımızı vatanımızdan cesaretle kovaladığımız 30 Ağustos
Zaferi’mizi tebrik ediyorum. Aynı zamandan yine bu ay idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’mızın tüm
İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Eylül sayısında görüşmek üzere. Sevgi ve muhabbetle kalın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay HİCRİ kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE AĞUSTOS

FİLM REPLİKLERİ

Yaz Mevsimine özel
'Ev Dondurması' tarifi
sayfamızda.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik
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İZ BIRAKANLAR

DUVAR

Mücadele ile dolu bir hayat
hikâyesi : Rauf DENKTAŞ

Bu duvarın harcında
gençlik var:)
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DOSYA

TENEFFÜS OKUR

GEZELİM GÖRELİM

20. Yüzyılın en önemli
dehalarından Albert EINSTEIN
hakkında bilmedikleriniz.

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

İstanbul'un tek mavi bayraklı
plajına sahip ilçesi Şile'de
bir gezinti yapalım mı?

30

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

GÜNCEL

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

Üniversiteye başlayacak
gençlere altın değerinde
tavsiyelerimiz var.
Bize kulak verin:)

32

4

28

34

38

KADİM ŞEHİRLER

FENOMEN

BİLİM

Uzaklardaki kardeş şehir
İslamabat'tayız.

USMED Başkanı Said Ercan ile
sosyal medya üzerine güzel bir
söyleşi gerçekleştirdik.

Mars'ta yaşam var mı?
Gelin birlikte gezegenler arası
bir yolculuğa çıkalım.
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KÜLTÜR SANAT

ÇEVRE ve SAĞLIK

Kültür sanat dünyamızın
kıymetli isimlerini
anıyoruz.

Güneşin zararlı etkilerinden nasıl
korunuruz?

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

BEYAZ PERDE

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

AHMET POYRAZ

Başkan Yardımcısı

Ağustos ayında vizyona girecek
en güzel filmleri mercek altına
alıyoruz.

DANIŞMA KURULU

46

TİYATRO PERDESİ

SPOR

Devlet Tiyatroları tarafından
sergilenen Mavi Kuş oyunu
sahnesindeyiz.

KUNG FU sporu nedir?
Millî grurumuz Elif Akyüz
hakkında bilmedikleriniz
sayfamızda.
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Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

GELECEĞİN MESLEKLERİ

52

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Geleceğin mesleği enerji
sektöründe. Güneş ve Rüzgar
Enerjisi Teknisyeni kimdir?
Ne iş yapar?

Genel Yayın Koordinatörü
Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
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Gökçe Öztürk

TEKNOLOJİ

ÖDÜLLÜ BULMACA

Muammer Özenen

Kaşifin Not Defterinde bu ay
hangi güncel teknolojik gelişmeler
varmış. Birlikte inceleyelim:)

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

Fatih Cömert
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Yayın Kurulu
Basın Danışmanı

Metin Yazarı

Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir

KARIŞIK BULMACA

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

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

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

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

Hicri kelimesi tarih başlangıcı olarak hicreti kabul etmek anlamına
gelir. Hicret ise İslam takviminde tarih başı sayılan, sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) Mekke’den Medine’ye
göç etmesi demektir.
Dini bayramlarımızı ve dini vecibelerimize dair ibadet ve işlerimizi hicri takvimi
baz alarak yaparız. Hicri takvim ayın hareketleri baz alınarak hesaplanır ve
güneş takvimiyle aralarında 10 gün fark vardır. Bu sebeple dini bayramlar ve
günler her yıl 10 gün geri çekilerek farklı bir güne denk gelir. Hicret biraz da
hicranla doludur. Birbirimizin gönüllerinde muhabbete ve samimiyete hicret
etmek temennisiyle,
Kurban Bayramımız mübarek olsun…
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arrow-circle-right KİTAP TANITIMI

En iyi

Kitaplar

GÖĞE BAKMA DURAĞI
Turgut Uyar

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım,
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından,
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından,
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar,
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut,
Bu evleri atla bu evleri de bunları da,
Göğe bakalım…

Şiir severler için tatmin
edici bir yapıt… Her bir
dizesi için akşamları başucu
kitabı yapmaya değer bir
eser, Turgut Uyar’ın naif
kaleminden.

AÇLIK

Knut Hamsun
Norveçli büyük romancı Knut Hamsun'un kişiliğini ve ününü oluşturan en
büyük romanı Açlık'tır. Ünlü bir yazar olma sevdasıyla yanıp tutuşurken,
bir yanda da açlıkla pençeleşen bir gencin, gerçekten duygulandırıcı
öyküsü olan bu kitap, dünya edebiyatının başyapıtları arasında
anılmaktadır. Behçet Necatigil'in usta kaleminden, örnek bir çeviri
okuyacaksınız bu ciltte.

BEŞ ŞEHİR

Ahmet Hamdi Tanpınar
Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan
üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen
bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bizden evvelki nesiller gibi
bizim neslimiz de, bu değerlere, şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz, bütün
yaşama ümitlerimizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert
dönemeçlerden baktı.
dergiteneffus.com
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Dondurma için gereken malzemelerin tamamını bir
tencereye alarak kaynatın. Kaynatma sırasında
sürekli karıştırmaya dikkat edin. Karışım biraz
koyulaşınca ocağı kapatın ve buzluğa dayanaklı
bir kaba karışımı boşaltın. Önce oda sıcaklığında
hafif soğuyana kadar bekletin ardından da
derin dondurucuya koyarak soğutun. Ev yapımı
sade dondurmanız servis edilmek için hazır.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsi niz.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ILDI
İNNETLEnledAN
RAHMET veÇekmM
eköy Belediyesi’nin düze iği organizasyonda

Çekmeköy Kaymakamlığı ve
15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı.

15

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nde tüm yurtta olduğu gibi
Çekmeköy ’de de çeşitli anma törenleri
gerçekleşti. Çekmeköy Kaymakamlığı ve
Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği anma
etkinlikleri kapsamında Taşdelen Sultan Murat
Caddesi’nde 15 Temmuz Gecesi yaşanan ihaneti

gözler önüne seren fotoğraf sergisi açıldı. Sergi
açılışının ardından Şehit mezarlarının ziyareti
gerçekleşti. Program Taşdelen Cebir Cami’nde
okunan Kur’an ve mevlitle son buldu. Mevlit
programında binlerce Çekmeköylü vatanın ve
milletin bütünlüğü için edilen dualara amin
derken, şehitler için dualar etti.

dergiteneffus.com
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TARİHTE AĞUSTOS arrow-circle-left

SANDALYE
İLE İDAM

İNSANİ
TALEP

9 Ağustos 1904 - FRANSA

6 Ağustos 1980 – ABD

Sömürgecilik yarışının hızla devam ettiği
yıllarda Paris’te düzenlenen Uluslararası
Madenciler Kongresi’nde katılımcılar
asgari ücretin tespit edilmesini ve
çalışma süresinin 8 saat
düzenlenmesini talep ettiler.

New York’ta yer alan Auburn Hapishanesi’nde
ilk elektrikli sandalye kullanımı gerçekleşti.
İdam cezası elektrikli sandalye ile
uygulanan mahkûm kız arkadaşını
kasten öldürme suçundan
hüküm giymişti.

HİTLERE
ABD
VETOSU

ALİS’İN HARİKA
DİYARLARI
OKUYUCUYLA
BULUŞTU

24 Ağustos 1939 – POLONYA

2 Ağustos 1865 – İNGİLTERE

Versay Antlaşması gereği Polonya’daki Danzing
şehrinin özerkleştirilmesi kararlaştırıldı fakat
Almanlar Polonya’da kurdukları hükümet
aracılığıyla direndiler. Bu gelişme üzerine
ABD Başkanı Franklin Roosevelt,
Hitlerin saldırısını önlemek için
Almanlara diplomatik kanallardan
bir itiraz gönderdi.

Lewis Carroll mahlasıyla yazılan Alis Harikalar
Diyarında kitabının ilk baskısı yayımlandı.
Romanda bir tavşan deliğinden girerek farklı
dünyalara yelken açan Alis’in maceraları
anlatılıyordu.

UTANÇ
DUVARI

AVRUPA’NIN
GÖBEĞİNDE
İSLAM
DEVLETİ

14 Ağustos 755 – İSPANYA

13 Ağustos 1961 – ALMANYA

Emevi ailesinden Abdurrahman b.
Muaviye, Yemen asıllı kabilelerin
yardımıyla İspanya’da yaklaşık
3 asır hüküm süren Endülüs
Emevi Devleti’ni
kurdu.

10
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2. Dünya Savaşı’nın ardından iki
kutuplu dünyada Doğu Almanya ve
Batı Almanya Berlin Duvarı ile ayrıldı.
Soğuk Savaş döneminin utanç
sembollerinden sayılan bu duvar
1989’da Sovyet bloğunun
çökmesiyle yıkıldı.

arrow-circle-right TARİHTE AĞUSTOS

MİLLİ
KAHRAMANA
DARBE

19 Ağustos 1959 – İRAN
İran petrollerini millileştirerek kendi ülkesinde
kahraman görülen Muhammed Musaddık,
ABD karşıtlığıyla biliniyordu. Nitekim Amerika’nın yardımıyla kendisine bir darbe yapıldı
ve yönetimden uzaklaştırıldı. Bu darbe
ABD’nin yabancı bir ülkede planladığı ilk
askeri darbe olma özelliğine sahip.
Ama biliyoruz ki son olmadı!

YAVRU
VATAN
TÜRKLERİN

1 Ağustos 1571 – KIBRIS
Kanuni Sultan Süleyman, cesur Osmanlı
donanması ile Kıbrıs adasını fethederek
Türk topraklarına kattı. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra oluşan sistemde
Kıbrıs Türkiye’den ayrı düşse de 1974’de
gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı
ile anavatana kavuştu.

İLK
POSTA
PULLARIMIZ

14 Ağustos 1925 – TÜRKİYE
Cumhuriyet tarihinin ilk posta pulları
basıldı. O dönemin en popüler iletişim
araçlarından mektupların üzerini
artık bu posta pulları
süsleyecekti.

İLK
HAVA
SALDIRISI

22 Ağustos 1849 – İTALYA
Hasburg egemenliğini Venedik üzerinden
kaldırmak isteyen İtalyanlar,
Franz von Uchatius’un icadı pilotsuz
hava balonlarıyla
şehre saldırdı.

FATİH
ERZİNCAN’DA!

11 Ağustos 1473 – TÜRKİYE
Dış güçlerle birlik yaparak Osmanlı’ya meydan
okuyan Akkoyunlu hükümdarı Uzun
Hasan’ı, Fatih Sultan Mehmet Han Otlukbeli
Savaşı ile mağlup etti. Böylece Doğu
Anadolu’da uzun yıllar karşılaşılabilecek
tehlikeler ortadan kaldırıldı.

NÜKLEER
SİLAH
DEHŞETİ

6 Ağustos 1945 - JAPONYA
ABD, 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima
şehrine atom bombası attı. Olay yerinde
70 bin kişi hayatını kaybederken, yayılan
radyasyon sebebiyle sonraki yıllarda da
on binlerce insan hayatını kaybetti. İkinci atom
bombası ise 9 Ağustos’ta
Nagazaki’ye atıldı.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Sevginin Gücü

Matilda! Sürekli "Tamam" demeyi kes.
Tamam mı?

Sevginin Gücü

... Tamam.

Güzel.

DARK

Umudunu kaybedemezsin.
12
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Karanlık kadar, ışık da var.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

Leyla ile Mecnun

Farkın ne biliyor
musun ?

Bir insan otursa k
arşıma, bakarım;
Sen otursan karş
ıma, seyrederim.

Breaking Bad

??

Karbon elementini bilir misin
Skyler?

Breaking Bad

Aynı anda 4 farklı atomla
bağ kurabiliyor.

Tıpkı senin gibi karakter

siz.

dergiteneffus.com
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İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

Mücadele ile Dolu
Bi̇r Hayat Hi̇kâyesi

Tam adı, Rauf Raif Denktaş'tır.
Kıbrıs’ın en önemli isimlerinden biri o…
Hem siyasi hem insani yönden sürprizlerle
dolu bir ismin mücadelelerle geçen
zorlu hayat hikâyesini, Rauf Denktaş’ın
bilinmeyenlerini mercek altına aldık.

27

Ocak 1924’te Kıbrıs’ın Baf şehrinde doğan
Rauf Denktaş, anneannesi ve babaannesi
tarafından büyütülmüştü. 1930’da eğitimi
için İstanbul’a gönderildi ve ortaokuldan
sonra Kıbrıs’a döndü. 1941’de Lefkoşa
İngiliz Okulu’ndan mezun oldu.

Rauf Denktaş asıl ününü Kıbrıs Türkleri için verdiği mücadele
sırasında kazandı. Rumlar karşısında Kıbrıs’taki soydaşlarımızı
örgütledi ve Türkiye ile geliştirdiği güzel ilişkilerle adada
büyük bir cesaret örneği gösterdi.

Liseden sonra Doktor Fazıl Küçük’ün
çıkardığı Halkın Sesi gazetesinde
yazılar yazmaya başladı. Kısa süreli
tercümanlık ve öğretmenlik tecrübesi
oldu. 1944 yılında İngiltere’ye giderek
hukuk eğitimi aldı ve Kıbrıs’a dönerek
avukatlık yaptı. Sonraları savcılığa geçti
ve 1956’da başsavcılığa yükseldi.
14
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Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı
yaptığı sırada sahnede yine Rauf
Denktaş vardı. Nitekim Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
oldu. Kıbrıs’ta barışı sağlamak adına
önemli adımlar atan siyaset adamı
13 Ocak 2012 tarihinde Lefkoşa’da
hayata gözlerini yumdu. Kendisini
rahmetle anıyoruz.

arrow-circle-right İZ BIRAKANLAR

TÜRK MUKAVEMET
TEŞKİLATI
Kıbrıs’taki Türk Rum gerginliğinin ana
sebeplerinden biri Yunanistan’ın finansman
sağladığı EOKA örgütünün kanlı eylemleriydi.
Türkler sürekli Enosis yanlısı örgütün
saldırılarına maruz kalıyorlardı. Rauf Denktaş
tüm bu saldırılara karşılık verebilecek bir
örgüt kurmayı planladı ve Türkiye’den
yardım istedi.

Rauf DENKTAŞ, Bülent ECEVİT ve Necmettin ERBAKAN

Türkiye Kıbrıs’a, banka denetçisi sıfatı ile
TMT eğitmenleri gönderdi ve bu eğitmenler
Türk Mukavemet Teşkilatı’nı EOKA’nın
saldırılarına karşı eğitti. Adadaki Türklerin
güvenliği açısından oldukça önemli bir
teşkilat Rauf Denktaş’ın çabaları sayesinde
kurulabilmişti. Denktaş öyle milliyetçi bir
isimdi ki, sonraki yıllarda Kıbrıs’ın AB’ye
girme süreci konuşulurken müzakereler
esnasında “Türkiye olmadan cennete bile
girmem” diyecekti.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI

Çocuklarını Kaybeden Bir Babanın Satırları
3 çocuğunu kaybeden bir baba olarak oldukça yaralı bir
maziye sahip Denktaş, 2005 tarihinde bir gazeteye verdiği
söyleşisinde çocuklarıyla ilgili şu satırları okuyuverdi:

ablamlara gittik. Yolda Raif bana ‘Münir nerede?’ diye sordu. Kısa
bir tereddütten sonra kendisine gerçeği söyledim ve Raif’in bir
çiçek gibi içine kapandığını gördüm. Bir daha bu konuyu açmadı.

“ (…) Ben de, bensiz büyüyen çocuklarımın çocukluk hatıralarını
anımsayamadığım için garip bir özlem içindeyim.

Münir’i benden izinsiz niye ameliyata yatırdıklarını hiç
konuşmadık. Yıllar sonra, Raif trafik kazasıyla kendi hayatını
kaybettiği tarihten birkaç ay önce bana geldi. ‘Baba, Münir’le
dedemin mezarlarının etrafını demir parmaklıklarla çevirttim.
Güzel oldu’ dedi. Münir’i rüyasında görmüş ve içinden gelmiş.

Ölen 3 çocuğumuzun matemini de yeterince tutamadım.
Münir’i 7 yaşında bademcik ameliyatında
kaybettiğimde Ankara’daydım. İngiliz’in
Rumları memnun etmek için
TMT’cidir diye tutukladığı 30-40
kişinin serbest bırakılmalarını
sağlamak için Türkiye’deydim.
Ölüm haberini İstanbul’da
havalimanında Kıbrıs’tan
gelenlerden öğrendim.
Cenaze merasiminde de
bulunamadım. Eşimle
9 yaşındaki oğlum
Raif’i İstanbul’a
davet ettim ve
birlikte İzmir’e

Ağlamak istedim ancak ağlayamadım.
Raif’e sarılıp öpmek istedim, bunu da
yapamadım. Duygularımı dışa belli
etmemek bende, içinde bulunduğumuz
durum nedeniyle olacak, bir karakter
haline gelmişti. Kıbrıs meselesi
ve bu mesele nedeniyle
omuzlamak zorunda kaldığım
sorumluluklar mı buna mani
oldu, yoksa doğuştan
mı bu böyleydi, pek
bilemiyorum.”

dergiteneffus.com
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BAŞKAN POYRAZ
ANADOLU YAKASI BELEDİYE
BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Anadolu Yakası Belediye Başkanları’nı
Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Park’ında ağırladı.

H

er ay bir ilçenin ev sahipliğinde gerçekleşen
Anadolu Yakası Belediye Başkanları
Toplantısı’na Temmuz ayında Çekmeköy ev
sahipliği yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ev sahipliğinde Şehit Üsteğmen Arif Kalafat
Doğa Park’ı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya;
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü, Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ,
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye
Başkanı Şadi Yazıcı ve Pendik Belediye Başkanı Kenan
Şahin katıldı.Toplantıda, Anadolu yakasına yapılan
yatırımlar, mevcut projeler, yapılması planlanan
projeler üzerine istişareler yapıldı.

dergiteneffus.com
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20. Yüzyılın En Önemli Dehalarından

ALBERT

EINSTEIN
Çığır açan buluşları, sınırları
zorlayan zekâsı ve çalkantılı
aile hayatıyla bir
yüzyıla damgasını vurmuş
bilim insanlarından
Albert Einstein’ın
hayatını Teneffüs
okurları için enine
boyuna araştırdık.

Özel bir yeteneğim
yok fakat tutkulu
derecede
meraklıyım.

18
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Mart 1879 tarihinde Almanya’da dünyaya
gelen Albert Einstein, elektrik mühendisliği
şirketi olan bir ailenin çocuğuydu. Bu yüzden
babası Albert’in elektrik mühendisi olmasını istiyordu.
Her ne kadar geç konuşan bir çocuk olsa da
Einstein normal bir çocukluk geçirdi.
Bilinenin aksine başarılı bir eğitim hayatı
olmuştu. Sadece Münih’teki Katolik
Okulu’nda sistemden memnun
değildi. Sıkı disiplin ve ezberci
anlayış Albert Einstein’ı
rahatsız ediyordu.
Albert’in kız
kardeşi Maja’nın
anlattıklarına
göre Einstein,
henüz çocukken
yapbozlarla ve
bulmacalarla çok
ilgilenirdi. Bir de
ufak bir inşaat
setiyle oynamayı
çok seviyordu.
Doğayla ve
sporla çok az
ilgileniyordu.
Sadece Keman
ve piyano eğitimi
almıştı. İlerleyen
yaşlarında müzik onun
en önemli tutkularından
biri olacaktı. Genç
yaşlarında Einstein kitap
okumaya yöneldi ve neredeyse tek
tutkusu kitap okumak haline gelmişti.

Bu yıllarda Maxwell’in ‘Elektromanyetik Teorisi’ üzerine
çalışmalar yaptı. Eğitimine devam ederken okulundaki
tek kadın öğrenci olan Mileva Maric ile tanıştı. Mileva
ile evlenmesine ailesi çeşitli sebeplerden dolayı karşı
çıkıyordu bu yüzden ancak Einstein’ın babasının
vefatından sonra evlenebildiler.
Albert Einstein ile Mileva Maric’in
evliliklerinden 2 tane erkek
çocukları dünyaya geldi. O
yıllarda zeki bilim insanı
matematik ve fizik dersleri
veriyordu fakat yaşının
genç olması sebebiyle
özel dersler için çok
tercih edilen bir
öğretmen değildi.

Mucitlerden
daha ileri bir
zekâ
1900’lü yılların
başında İsviçre
vatandaşlığına
başvurup kabul
edilmişti. Bu ülkede
yer alan Akademie
Olypia’ya katıldı ve orada
birçok bilim insanı ile tanışarak
birlikte çalışma fırsatı buldu. Bu hamle
Einstein’ın kariyerindeki en önemli
dönemeçlerden biriydi. Bu tecrübesinin
ardından İsviçre Patent Ofisi’nde teknik asistan
olarak işe başladı.

Babasının istediği mesleği yapamadı
1888’de eğitimine bir başka okulda devam etti.
1894’te ailesinin iflası sebebiyle İtalya’ya yerleştiler.
Bugünkü ismi ETH Zürich olan Swiss Federal
Polytechnic Enstitüsü’ne başvurdu fakat başarılı
olamadı. Bu sebeple İsviçre’de bir başka okulda
eğitim almaya başladı fakat babasının istediği gibi
bir elektrik mühendisi olamayacağını anlaması
çok uzun sürmedi.
1896’da yeniden sınavlara hazırlanarak Swiss
Federal Polytechnic Enstitüsü’nde matematik
ve fizik bölümünü kazandı.
dergiteneffus.com
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İsviçre Patent Ofisi’nde mucitlerin patent alabilmeleri için Çalkantılı aile hayatı
geliştirdikleri aletler üzerine çalışıyordu. Bazen aletler
üzerinden o kadar çok değişiklik yapması gerekiyordu ki Einstein Almanya’ya döndüğü yıllarda eşi Mileva’dan
ortaya neredeyse yeni bir buluş çıkmış
boşanmak istedi. Çocuklarının ruh sağlığı açısından bu
oluyordu
fikri erteleseler de 1919’da Albert ve eşi
boşandılar.
Albet Einstein hayatının
Boşandıktan çok kısa bir süre
ileriki yıllarından California
sonra Einstein, kuzeni Elsa ile
Üniversitesi’nde profesörlük
evlendi ve Amerika’ya göçene
yaptı. 1903 yılına
kadar yeni eşiyle Berlin’de
geldiğimizde Albert artık
yaşadılar.
makine teknolojine hâkim
bir duruma gelmişti ve Max
Albert Einstein’ın tıpkı kendi
Planck’ın kuantum teorisi
gibi zeki bir bilim insanı
üzerine çalışmalar yapmaya
olacağı düşünülen
başlamıştı. 1905 tarihinde
oğlu Eduard,
Zürih Üniversitesi’nde
ne yazık
doktora tezini vererek doktor
ki trajik bir
unvanını aldı.
süreç yaşadı.
Einstein ile eşi 5 yıl kadar ayrı
Takvim 1908’i gösterdiğinde Einstein artık oldukça
yaşamışlardı ve bu süre içinde
tanınmış bir bilim insanıydı ve Bern Üniversitesi’ne
doğduğundan beri hastalıklarla
öğretmen olarak atanmıştı. 1911 tarihinde Prag’da
boğuşan oğulları daha da kötüye
yer alan Karl Ferdinand Üniversitesi’nde profesörlük
gitmeye başlamıştı. Eduard’ın
yapmaya başladı. 1914 yılında Almanya’ya döndü ve
yaşı ilerledikçe çeşitli ilgi alanları
Kaiser Willhelm Fizik Enstitüsü’nde yöneticilik yapmaya oluşmaya başlamıştı. Şiir, piyano
başladı. Aynı zamanda Berlin Humboldt Üniversitesi’nde ve psikiyatri dallarıyla alakadar
profesörlük görevini yürütüyordu.
olmuştu. Üniversite yıllarında özel
20
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Ödülü’ne layık görülmüştü. (Nobel Ödülü’nün ve Nobel
Komitesi’nin o zamanki ilkeleri doğrultusunda, bugün
en önemli katkısı olarak nitelendirilen görecelik kuramı
fazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz konusu
edilmemişti.)

Atom bombası ve pişmanlığı

bir ilişkisi oldu ancak hüsranla sonuçlandı ve Eduard o
süreçten sonra mental sağlığını yitirmeye başladı.
1930 tarihinde Einstein’ın oğlu sağlığının kötüye gitmesi
sebebiyle bir intihar girişiminde bulundu ve bu olaydan
sonra şizofreni teşhisiyle akıl
hastanesine yatırıldı. Tüm
bunlar yaşanırken Almanya’da
Nazilerin yükselişe geçmesi Einstein’ı
zor duruma sokmuştu. Yeni ailesiyle
birlikte Amerika’ya göç etmeye
karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Princeton
Üniversitesi kampüsünde etkinlik gösteren Institute for
Advanced Study’de (İleri Araştırma Enstitüsü) profesör
oldu. 1945 tarihinde ABD Başkanı Franklin Roosevelt’e
bir mektup yazarak nükleer silahların yapılabileceğinden
bahsetti. Daha sonraki yıllarda nükleer silahların
oluşmunda ve kullanılmasında katkısı olduğu için çok
büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade etse de, ABD’nin
atom bombası kullanarak Japonya’ya verdiği zararı
engelleyemedi.

Oğlunu son kez görmek istese de bu
mümkün olmadı ve vefatına kadar
baba oğul hiç görüşemediler. Eduard,
ömrünün geri kalanını İsviçre’de bir
klinikte geçirdi ve 30 yıl boyunca
dört duvar arasında başarısız bir
tedavi süreci yaşadı. 55 yaşında
tedavi gördüğü klinikte hayatını
kaybetti.

Nobel Ödülü Sahibi
Einstein, 20. yüzyılın en önemli
kuramsal fizikçisi olarak
nitelenebilir. Görelilik kuramını
geliştirmiş, kuantum
mekaniği, istatistiksel
mekanik ve kozmoloji
dallarına
önemli katkılar
sağlamıştı. Kuramsal
fiziğine katkılarından ve
fotoelektrik etki olayına
getirdiği açıklamadan
dolayı 1921 Nobel Fizik
dergiteneffus.com

Naziler ve iki
karım bana bir
şey yapamadığına
göre, hiç de fena
sayılmam.
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Vefatı ve beyninin çalınması
1940 yılında Amerikan yurttaşlığına geçen Einstein,
18 Nisan 1955’de Princeton’da yaşamını yitirdi.
Öldüğünde 76 yaşındaydı ve son çalışması yarım
kalmıştı. Vefatından sonra otopsisini yapan Dr. Thomas
Stoltz Harvey, Einstein’ın beynindeki anormalliği fark
edip izinsiz olarak beynini aldı. Çeşitli incelemeler
sonucunda Albert Einstein’ın beyninin paryetal lobunun
normal insanlarınkinden %15 daha büyük olduğu ve
normal insan beyinlerinden %73 daha kıvrımlı olduğu
gözlemlendi.

ALBERT EİNSTEİN’IN
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Özel görelilik kuramı
Genel görelilik kuramı
Kütle-enerji eşitliği
Fotoelektrik etki
Brown hareketi ve istatistiksel fizik
Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi
Niels Bohr ile tartışmaları
Kozmoloji
Birleşik alan kuramı

EİNSTEİN KİMLERİ
OKURDU?

Övgünün aldatıcı
ve yıkıcı etkisinden
kaçmanın tek yolu,
çalışmaya devam
etmektir.
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zarından söz
Einstein'ın tek bir favori ya
Saavedra'dan
etmek çok zor. Cervantes
den
Don Quijote'u, Dostoyevski'
umayı çok
Karamazov Kardeşleri'i ok
David Hume'un
severdi. Söylediğine göre,
z isimli eseri,
İnsan Doğası Üzerine Bir Te
ıştır. Bunun
gelişimine çok katkı sağlam
Tolstoy, Heine,
haricinde Poincaré, Mach,
inoza okurdu.
Shaw, Schopenhauer ve Sp
stein tarafından
Daha çocukken Aaron Bern
püler Kitaplar
yazılan Doğal-Bilimsel Po
r tarafından
serisini ve Ludwig Büchne
kitabını okumuştu.
yazılan Madde ve Kuvvet
eştirisi kitabını da
Ayrıca Kant'ın Saf Aklın El
okumuştu.
dergiteneffus.com

Bir şeyi basitçe
rince
açıklayamıyorsan, yete
iyi anlamamışsın
demektir.
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Delilik, aynı ş
eyi
tekrar tekrar
yapıp farklı
sonuçları bek
lemektir

EİNSTEİN’DAN ATATÜRK’E MEKTUP
Almanya’da Nazi yükselişi ile birlikte çalışma imkânı bulamayan
akademisyenler için Albert Einstein, Mustafa Kemal’e bir mektup yazarak zor
durumda olan bilim insanlarının Türkiye’de istihdam edilmesini rica etmişti.
İşte o mektup:
"Ben, sadık hizmetkârınız Prof. Albert Einstein.
Ekselansları, Almanya'dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına
Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı
ekselanslarından rica ediyorum.

Einstein
Çocukken

Sözü edilen kişiler, Almanya'da halen yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini
icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe, bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu
kişiler, yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat
edebilirler. Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri
için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve
seçkin akademisyen olan bu 40 kişi, birliğimize yapılan çok sayıda başvuru arasından
seçilmişlerdir.
Bu ilim adamları, hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi
birinde hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. Bu başvuruya destek
vermek maksadıyla, hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede
bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç
getireceği ümidimi ifade etme cüretini buluyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkârı
olmaktan şeref duyan,

Einstein
Lisede

Prof. Albert Einstein "

Hiç hata yapmamış
bir insan yeni bir şey
denememiş
demektir.

Hayat bisiklet sürmek
gibidir. Dengede kalmak
için hareket etmek
zorundasınız.
dergiteneffus.com
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HEDİYE KİTAPLARINIZIN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN

Çekmeköy'de Akşam Vakti

ÖDÜLLÜ BULMACAYI ÇÖZDÜLER, ŞİFREYİ BİZE GÖNDERDİLER :)

ÇEKİLİŞLE
KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

Rümeysa Talu
Sena Bulut
Tuğbanur Çamur
Sabri Eren
Sultan Kış

•
•
•
•
•

Ahmet Yılmaz
Beyza Kış
Canan Uçan
Fatih Bulut
Dila Zengeralp

Siz de
ak
Ödül Kazanm ?
İster misiniz

i Ödüllü
53. Sayfa'dak
Sizi
Bulmacamız
Bekliyor :)
24

Gülben Bekdaş
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ADRES BİLGİ
SIRALAMASI
---------------------------------Mahalle : .....................................
Cadde : .....................................
Sokak : .....................................
APT NO : .....................................
DAİRE NO : .....................................
İLÇE : .....................................
İL : .....................................

Reşadiye Köyü'nde Bahçeli Eski Bir Ev

Reşadiye Mesire Alanı

utsal
Ayşe Başak K
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İSTANBUL’UN
TEK MAVİ BAYRAKLI
PLAJINA SAHİP İLÇESİ
Şile İstanbul’dan gelen tatilciler için Karadeniz’e
kıyısı olan şirin bir ilçe. İstanbul’un merkezine
60 km mesafede olduğu için günübirlik
gezilerin vazgeçilmez rotalarından. Bakalım
mini Şile turumuzu beğenecek misiniz?
Şile ismi Antik Yunan’da yaban çiçeği manasına geliyor.
İlçenin tarihi eski çağlara kadar dayanmakla birlikte elde edilen
bulgulara göre cilalı taş devrine uzanan bir iskân faaliyetinden
söz etmek mümkün.
Yüzde sekseni ormanlarla kaplı olan ilçenin en gözde beldeleri; Akçakese,
Kabakoz ve Ağva. Bunların yanında tarihi evleri, kalesi, feneri ve
dünyanın en uzun sahilleri listesinde ilk ona giren kumsalı Şile’nin cazibe
merkezi haline gelmesinde en büyük etken.

Uzunkum Plajı

Şile Kalesi

26
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Şile’nin Neyi Meşhur?
Şirin semtin en fazla ön plana çıkan ürünü kumaş.
Şile bezi denen kumaşlar özel bir teknikle Şile’nin
yerlileri tarafından dokunuyor. Şile bezi ilk olarak
çiriş unu denilen özel bir karışıma batırılarak
elde ediliyormuş. Daha sonrasında deniz kıyısına
serilerek deniz suyu ile yıkanıyor ve kurutulup
kullanıma hazır hale getiriliyor. Kumaşın
özelliğinden kaynaklanan buruşuk da giyilebilme
özelliği Şile bezini yaz aylarında oldukça tercih
edilen bir ürün haline getiriyor. Üstelik ferahlığı ve
rahatlığı da cabası.
hand-point-right Ayrıca Şile, üreticiden tüketiciye doğrudan
ulaşan yeryüzü pazarları ile köy ürünleri almak
isteyen İstanbullular için büyük bir avantaj.

Mavi Bayraklı Tek Plaj
Bu sene Şileliler, dışardan daha fazla turist gelmesini
sağlayacak bir adım daha attı. İstanbul’da her yerde
denize girmek sağlık açısından mümkün olmazken
Şile’de yer alan Uzunkum Plajı, çevre güvenliği,
temizlik, ulaşım, sağlık ve alt yapı hizmetleri göz önüne
alınarak yapılan bir araştırmada metropolümüzün tek
mavi bayraklı plajı olma hakkını elde etti.
Şile Deniz Feneri
ziyaretçilerin uğrak yeri.

dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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Yeni eğitim döneminde üniversiteye başlayacak
genç arkadaşlar ne ile karşılaşacakları
konusunda heyecanlı bir bekleyişte
olabilirler. Sizin için altın değerinde
öğütleri araştırıp bulduk.

H

dümdüz
bir mezuniyet bizi
bekler. Sosyal ve kültürel
olarak kendini yetiştirenler
ve üniversite sıralarının
verebileceğinden çok daha
fazlasını kendisine katanlar
şanlı mezunlar arasında yerlerini
alacaklar.

ayatımızdaki
önemli
süreçlerinden
biri üniversite
eğitimimiz. Gelecekteki
mesleğimize dair temel
adımları attığımız bu
yolculukta istiyoruz ki
her şey mükemmel olsun.
Kimi zaman ailelerimizin bizi
anlamadığını düşünüyor, bazen
de tam olarak ne istediğimize
karar veremiyoruz.

Sosyal ve kültürel olarak çok verimli
zaman geçireceğiniz kesin ama bunları
kesinlikle derslerini aksatmadan
düzenli olarak derslere girerek
dengelemelisiniz. Kendinizi rahata
alıştıracak bahane ve kulaktan duyma
bilgilere itibar etmeyin. Mesela ilk
hafta ders olmaz, sınavlardan sonra
kimse derse gelmez gibi cümleler tek
düze bir öğrencilik hayatı sunmaktan
öteye gitmez sizler için…

Seçimlerimizi yaptık ve
sonuçlar da belli olmaya
başladı. Üniversite eğitimi
için şehir dışına çıkanlar
da olacak, İstanbul’da
kalıp eğitimini burada
tamamlayanlar da!
Hangi seçeneği yaşarsak
yaşayalım üniversiteden en
üst seviyede verim almak
kesinlikle bizlerin elinde.

Siz, siz olun işinizi sıkı tutun. Nasıl
başlarsanız öyle gider. Seçtiğiniz
bölümle kesinlikle yetinmeyin;
seminer, konferans ve alanınızla
ilgili hoşunuza gidecek seçmeli
dersler kesinlikle tercih edin.

Her şeyi üniversitenin bizzat
kendisinden beklersek tatsız tuzsuz
30

dergiteneffus.com

arrow-circle-right GÜNCEL

Üniversiteler içerik bakımından doyurucu olsa da
pratikte biraz daha zayıf kalabiliyorlar. Bu noktada
talepkâr olun; hocadan projeler isteyin, sunumlar yapın
ve staj tecrübesi yaşayın.
En önemli konuların başında yabancı dil meselesi geliyor.
Mezun olduktan sonra sizi bir adım öteye taşıyacak
en büyük etken artı bir dil.
İngilizceyi
halletmiş
olmanız lazım
ama mezun olan
birçok kişinin bu
dile hâkimiyeti
olduğu için
İngilizce’ye bir dil
daha ekleyerek
avantajlı duruma
geçebilirsiniz.
Fırsatınız varsa
tatillerde ya da okul
döneminde ister tam zamanlı ister yarı
zamanlı çalışarak gelecekteki meslek hayatınıza hazırlık
yapın. İmkân ve fırsat dâhilinde yurt dışında eğitim alma
seçeneğini değerlendirin. Erasmus gibi programları es
geçmeyin. Yurt dışı tecrübeniz size hem dilinizi geliştirme
imkânı sağlayacak hem de özgüven ve ufkunuzun
gelişmesine katkı sağlayacak.

Bu okul biter mi? Dersleri nasıl vereceğim? Bu soruların
getirdiği bunalıma girmek yersiz. Okul, sistemli düzenli
ve kontrollü bir çalışma temposuyla muhakkak bitiyor.
Bu şekilde çalışma düzeni oturtursanız hobilerinizi çok
daha rahat yapabilirsiniz. Hem belli mi olur bakmışsınız
hobiniz mesleğiniz oluvermiş.
Üniversitede sizi eğer iyi yönetebilirseniz oldukça keyifli
bir tecrübe bekliyor arkadaşlar. Size düşen fırsatları
değerlendirmek ve riskleri yönetmek.
Hepinize eğitim öğrenim
hayatınızda başarılar
diliyoruz Ülkemizin
geleceği sizlere
güveniyoruz.
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UZAKLARDAKI KARDES SEHIR

ISLAMABAT
Farklı kültürleri ziyaret etme fikrine en fazla rota imkânı sunan ülkelerin başında Pakistan
geliyor. Pakistan’ın modern yüzü İslamabat hakkında neler biliyoruz peki? Köklü bir tarihe
sahip İslamabat hakkında bilinmeyenleri kadim şehirler sayfamızda derledik.

T

arih öncesi çağlardan beri yerleşim yerlerine
sahip İslamabat, deniz seviyesinden yaklaşık
600 metre yüksekte engebeli bir arazi üzerine
kurulmuş. Hindistan’dan bölündüktan sonra
kurulan Pakistan’ın başkenti olma özelliğine sahip bu
kadim şehir bugün geniş yolları, sağlık kuruluşları, alış
veriş merkezleri ve eğlence
yerleri ile göz dolduruyor.
Şekerpariyan
ve Damenikuh
bölgelerinde yer
alan mesire alanları
İslamabat’ın
sakinlerine
dinlenme ve sosyalleşme imkânı
sunuyor. Şehirde 3 üniversite
ve Pakistan Atom Enerji
Komisyonu dâhil birkaç
araştırma enstitüsü var.
Şehrin mimarisi hem
İslami motiflerden

32

hem de modern çizgilerden etkilenilerek tasarlanmış
vaziyette. Modern mimarinin örnekleri genellikle
hükümet binalarında kendini gösterirken dünyanın en
büyük camilerinden biri sayılan Faysal Camii’nde İslam
sanatının eşsiz örneklerine rastlamak mümkün. Üstelik
bu caminin mimarı tanıdık bir isim: Türk Mimar
Vedat Dalokay.

İslamabat’ta
Gezilecek Yerler
Pakistan’ın
başkentinde birçok
alternatif gezi
yeri misafirlerini bekliyor.
Pakistan kültürüne
dair merak edilen ne
varsa Pakistan Ulusal
Etnoloji Müzesi’nde
sergileniyor.
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Ayrıca Pakistan halkının kültürüne dair yeme içmeleri,
dansları, masalları ve müzikleri gibi birçok merak edilen
detaylar yine bu müzede sergileniyor.

Her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da İslamabat
sokaklarında, yakalanıp para için oynatılan maymunlar
görebilirsiniz. Şehrin bazı noktalarında bu hayvanların yer
aldığı özel gösteriler düzenleniyor.
Şehrin Batı’ya dönük yüzü olarak adlandırılan Kohsar Market,
birçok restoranı bir arada bulabileceğiniz bir bölge. Ayrıca
içerisine girdiğinizde sizleri papağanların karşıladığı The
Centaurus isimli bir alış veriş merkezleri var. Bunların dışında
Saidpur adı verilen ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biri de
İslamabat’a yakın mesafede bir köy. Otantik bir havası olan
köyü turistler, Hindu tapınaklarını ve elişi atölyeleri gezmek
için ziyaret ediyorlar.

İslamabat’ı tepeden gören ve şehri kuşbakışı izleyebileceğiniz
yerlerden biri Pir Sohawa. İster gündüz ister gece gidin,
buradan şehrin ihtişamını ve kendine özgü tasarımını
keyifle seyredeceğinizden eminiz. Yolları hafif virajlı olsa da
çektiğiniz çile sonrasındaki keyfinize değer.

Atatürk Bulvarı
İslamabat’ın en işlek caddelerinden birinde tanıdık bir isim yer
alıyor. Cumhurbaşkanlığı konutuyla, Anayasa Mahkemesi’ne
giden yolun kesiştiği caddeye Pakistan’ın kurucusu
Muhammed Ali Cinnah tarafından Atatürk Bulvarı ismi
verilmiş. Türkiye’den giden ziyaretçiler için hoş bir sürpriz
olsa gerek.

Diyorsanız ki biz şehrin siyasi ve kültürel tarihine biraz göz
atalım; o zaman size Ulusal Kütüphane’sini öneriyoruz.
Burada kadınlara özel bir alan da mevcut. İsteyenler sadece
kadınlara ayrılmış okuma salonunu kullanarak da işlerini
halledebiliyorlar.
Pakistan’ın en güvenli ve en düzenli şehirlerinden sayılan
İslamabat, dünyanın modern şehirleri listesinde yer alıyor.
Pakistanlılar haftasonlarında eğer isterlerse Raval gölü
etrafında çeşitli etkinlikler yapabiliyorlar. Ayrıca bot ve tekne
turlarıyla doğal güzellikleri seyre dalmak da mümkün.

İslamabat mutfağına baharatlar hakim diyebiliriz. Bir de
bolca yağ. Çanna (nohut), kiyma (kıyma), biryani, goşt
korma (bir çeşit etli yemek) gibi geleneksel yiyecekler sokak
satıcıları tarafından servis ediliyor. Hijyen açısından çok tasvip
edilmeyen bu gibi yerleri bir yeme içme kültürü olarak izleyin
ama yemek için pek yaklaşmayın deriz.
En az yemekleri kadar güzel ekmekleriyle de meşhur
İslamabat: naan ve çapati! Baharat severlerin damak zevkine
oldukça uygun bu iki lezzet, tavuk karahi ve tikka masala ile
birleşince gerçekten mideniz bayram edebilir.
İslamabat, uzaklarda ama bir o kadar da yakınımızda kardeş
ve kadim şehirlerimizden yalnızca biri… Her ne kadar kültürel
olarak çok farklılıklar göstersek de İslam bizim en yüce ortak
noktamız. Bu kadim şehre yolu düşene İstanbul’dan bin selam
olsun…
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Sosyal ve dijital medya
alanında verdiği
eğitimlerle adından sıkça
söz ettiren başarılı
sosyal medya uzmanı
ve USMED kurucusu
Said Ercan ile
derinlemesine
bir sohbet
gerçekleştirdik.

Bir Milyonun Üzerinde Takipçisiyle Sosyal Medyada Çığır Açan Uzman

Bir Şey Paylaşırken İki Kez Düşünün!
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Bize kısaca hikâyenizden bahseder misiniz?
Hayat bizi, hikâyesi olan hatta masalı olan çocuklar
haline getirdi. Ekonomik sebeplerle Karadeniz’deki şirin
köyünden Yalova’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak
gecekonduda büyüdüm. Yalova’da ilkokula başladım.
İlk kez ortaokulda parasız yatılı sınavları için geldiğim
İstanbul’a âşık oldum. Sonrasında da hayallerimin
şehrinde üniversite
okumayı kafama taktım
ve İstanbul Üniversitesi’ni
kazandım.
Önce devlet memuru
oldum, Anadolu’yu
dolaştım; sonrasında ise
özel sektöre geçtim, en
sonunda maaşlı işimden
ayrıldım ve kendi sosyal
medya ajansımı kurdum.
Başka bir hayalim için
de Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde
akademik kariyerime
başladım. Bilgisayar
alacak parası yokken,
ilerde bilgisayarım olunca
kullanırım diye cdler alan
bir çocuktum, hep masalları
ve hayallerimi takip ettim asla pes etmedim. Ve birçok
hayalimi gerçekleştirmek nasip oldu.
USMED’de tam olarak neler yapıyorsunuz?
USMED 7. yılına giren, dünyanın ilk sosyal medya
derneği, bir eğitim ve meslek derneği, sanatçılar,
fenomenler, influencerlar, gençler, öğrenciler, sosyal
medyayı çok iyi kullananlardan ve uzmanlardan oluşan
bir mesleki yapılanma. Eğitimler veriyoruz, iş imkânı ve
dayanışma sağlıyoruz, sosyal medyanın nabzını tutmaya
çalışıyoruz, devletimize ve özel sektöre danışmanlıklar
yapıyoruz.
Türkiye’de sosyal medya kullanım alışkanlıklarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye, sosyal medyayı en çok kullanan ülkeler arasında
dünyada 6. Sırada. 59 milyon sosyal medya kullanıcımız
var. Kullanıcı sayısı itibariyle İnstagram’da dünyada 2.
sıradayız. Özellikle gençler, sosyal medyadaki bilgiden
çabuk etkileniyor. Yalan habere hemen müdahale

edilemiyor. Zaten kaldırıldıktan sonra da bir algı
oluşuyor. Yalan haber 10 kat hızla yayılırken, onun
belki 10'da biri nispetinde düzeltemiyorsunuz. Sosyal
medyada paylaşım yaparken 2 kez düşünmemiz lazım.
Sosyal medyadaki bir şeye inanırken doğrulamamız ve
'Ben sosyal medyadayım ve bu alanda çok fazla yanlış
bilgi var' dememiz lazım. Çünkü burada denetleme
mekanizması yok.
Türkiye'de ciddi bir sosyal
medya tüketicisi var ve
bu alanın iyiyi, doğruyu
yaymak için kullanılması
gerektiğini düşünüyorum. Biz
bilmediğimiz tanımadığımız
insanları takip ettiğimiz
zaman onların algısına teslim
oluyoruz. Bu sefer bir sürü
yalan yanlış bilgiyle muhatap
oluyoruz. Daha çok doğru,
düzgün paylaşımlar yapan,
hakikaten vatan, millet,
inançları için güzel işler
yapan insanların bu alana
daha çok girmesi lazım.
İşini güzel yapan insanlar,
haber etiği olan insanlar,
gerçek sanatçılar bu anlamda takip edilebilir. Uzun
vadede sosyal medyada çok daha bilinçli neslin
geleceğine inancım var.
Sosyal medyayı aktif olarak kullandığınızı biliyoruz.
En çok hangi mecraları takip ediyorsunuz?
Ben tüm mecralara ilgiliyim ama takipçi sayım milyonu
aştığı için Twitter’da daha çok vakit geçiyorum.
Bunun yanında
İnstagram’ı,
fotoğrafın evrensel
dilinden dolayı çok
önemsiyorum.
Blog yazıyorum ve
sosyal medyada
çapraz okumalar
yaparak süzgeçten
geçiriyorum, yeni
nesli anlamaya ve
iletişim kurmaya
çalışıyorum.
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Türkiye’nin ilk sosyal medya radyo programını
hazırlayıp sundunuz. Nasıl gelişti bu fikir?
O zaman bir dijital sözlük kurmuştuk ve çok ses
getirmişti, ünlüler yazarımız olmuştu. Marmara FM çok
dinlenen bir radyoydu ve
bize bu teklifle geldiklerinde
kabul edip başladık.
Radyoculuk serüveni
güncel kalmamızı sağladı
ve bizi yeni arkadaşlarla
tanıştırdı.
Sizce Türkiye’de sosyal
medyayı en doğru ve
etkin kullanan isimler
kimler?
Sanatçılar ve siyasetçiler etkili kullanıyor, kullanmak
zorunda, fenomenler tabi ki fenomen olmak için
etkili kullanıyor, son dönemde youtuberlar çok etkili.
Twitter’da en çok takipçisi olan isimler şöyle; Cem
Yılmaz: 14.1 milyon, Recep Tayyip Erdoğan: 13.9
milyon, Abdullah Gül: 8.6 milyon, Ata Demirer: 6.7
milyon, Okan Bayülgen: 6.7 milyon, Demet Akalın: 6.4
milyon…
Sosyal medya eğitimlerinizin içerikleri nelerden
oluşuyor?
Eğitimlerimizde sosyal medya
mecralarından,
SM araçlarına,
Online İtibar
Yönetimi’nden, SM
Otomasyonuna,
ROI
hesaplamasından
Sosyal CRM’e,
Google Analytics’ten
Yandex Direct’e,
SEO’dan
Monitoring’e,
İnternet
Reklamcılığından,
Dijital Pazarlama’ya
birçok konu başlığı
uzmanlar tarafından
anlatılıyor. Teorik
eğitimlerle birlikte
uygulamalarında
36

gerçekleştirileceği workshoplar profesyonel kişiler
tarafından yönetiliyor. Sosyal Medya ve Güvenlik,
Sosyal Medya ve Vatandaş Gazeteciliği, Dijital Medya
Okuryazarlığı, Sosyal Medya ve İnsan Kaynakları bu
başlıklardan sadece bir kaçı.
Sosyal medyada yanlış
bilgiler çok hızlı bir
şekilde yapılabiliyor.
Sizce kullanıcılar
bilgilerin doğruluğunu
nasıl test etmeli?
Sosyal ağların gizlilik
ilkeleri okunmalı.
Gizlilik ayarları sürekli
değişiyor, kontrol
edilmeli. Kesinlikle
sosyal medyada bilgilerimiz güvende değil. Yazıp
unuttuğumuz şeyler, ya da eklediğimiz video ve resimler,
uzun vadede başımıza iş açabilir. Mümkün olduğunca
dikkatli olmalıyız. Özel bilgileri, WhatsApp, mail bile
olsa göndermemeye dikkat etmeliyiz. İnternette saklı bir
şey yok, bu iyi bilinmeli.
Sosyal medya, algı yönetimi ve manipülasyon için çok
müsait bir platform. Yapay zekâ ile ve robotik sahte
hesaplarla ülke dinlemeleri yapılıyor. WhatsApp için
Facebook 20 milyar dolar ödeme yaptı. Bu parayı
		
tabi ki veri için, içindeki
bilgiler için harcıyor.
Google bir Amerikan
kamu kuruluşu; artık bu
tür dev sosyal ağlara
masum bakamayız.
Algıyı yönetemeyen
başka algıya teslim olur.
Sürekli burada dijital
itibar korunmalı, kötü
niyetli paylaşımlar
kaynağında
engellenmeli, siber
güvenlik alanında
yetkililer daha fazla
çalışma yapmalı.
Sosyal medya
ve dijital medya
okuryazarlığı
eğitimleri tüm
öğrencilere ve
ailelere verilmeli.
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LAR DEVAM EDİYOR
ENGELSİZ OKULDA ÇALIŞinşaMA
edilen engelliler okulunda çalışmalarda sona geliniyor.
Çekmeköy Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının desteğiyle

C

ekmeköy Belediyesi hayırsever iş adamlarının desteğiyle
bir
engelli çocukların eğitim görmeleri için özel donanımlı
okul yapıyor. Mülkiyeti Çekmeköy Belediyesine ait olan
a 3 kat
ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen 5.561 m2’lik aland
i sınıfları,
üzerine kurulacak okulda; 16 derslik, havuz, beden eğitim
ak, soğuk
resim ve müzik atölyeleri için sınıflar, yemekhane, mutf
olarak
hava deposu bulunacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
l yaşamını
hizmet verecek okulda; zihinsel engelli çocukların sosya
ırken; çocukların
güçlendirmek için spor, resim, müzik etkinlikleri yapıl
mutfak
günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için ev eşyaları ve
k.
eşyalarının kullanımları da eğitimlerinin bir parçası olaca

OKULLAR YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR
Çekmeköy Belediyesi ilçedeki okulların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

C

ekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar
doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda
bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Binaların içerisinde

ve bahçelerdeki tadilatları yapan ekipler, Çekmeköylü
öğrencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde daha
sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını tüm
hızıyla sürdürüyor.
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MARS'ta

YASAM VAR
Dünya, yaşamı desteklediğini kesin olarak bildiğimiz tek yer. Günümüze
kadar pek çok gözlemci Mars'ta yaşamın olduğuna dair kanıtlar gördüğünü
ileri sürmüştür. Ancak şimdi biliyoruz ki bu gözlemciler çok zor ölçümler
tarafından yanıltılmışlardır.

D

ünyadan en güçlü teleskoplarımızla baktığımızda
bile Mars'ı yeterince detaylı göremiyoruz. Yaşam
olup olmadığını görebilmek için daha yakından
bakmamız gerekiyor.
Bu sebeple pek çok ülke Mars'ı daha
yakından görmek ve daha iyi incelemek
için 1960'lardan beri robot uzay araçları
göndermektedir. Bu araçlar ile yapılan
her inceleme Mars hakkında bildiklerimizi
artırmıştır. Öğrendiklerimize göre Mars, Güneş
Sistemi içerisinde Dünya ile en çok benzerlik
gösteren gezegen olduğu için yaşam aramak
için güzel bir yerdir. Ancak yine de dünya
ile aralarında pek çok farklılıklar
vardır.
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Dünya ile Mars Arasındaki Farklılıklar
Pusulalar dünyanın kuzey kutbunu gösterirler, çünkü Dünya
gezegeni dev bir mıknatıs gibidir ve bu sayede etrafında bir
manyetik alan oluşur. Dünya’nın sahip olduğu bu manyetik
alan, uzaydan gelen tehlikeli parçacıkları yolundan
saptırır ve bize gelmesini engeller. Ancak Mars'ta
böyle bir manyetik alan olmadığı için ve
Mars'taki hava Dünya’dakine göre çok az
olduğu için bu tehlikeli parçacıklar kolay
bir şekilde yüzeye ulaşırlar.
Bir diğer konu ise Mars'ta su olup
olmadığıdır. Bazı ölçümler Mars'ta
çok az da olsa su olabileceğini
göstermektedir. Ancak Mars o
kadar soğuktur ki bu suyun çoğu
donmuş halde bulunuyor olmalıdır. Bu
farklılıkları düşününce Mars'ın yaşamak
için çok rahat bir yer olmadığı anlaşılabilir.
1976'da NASA, Mars'a Viking 1 ve Viking 2
isimli iki robot uzay aracı göndermiştir. İlki 4 yıl, ikincisi 6
yıl boyunda Mars üzerinde incelemeler yapmış ve fotoğraflar
çekmiştir. Ancak bu uzun araştırma sonucunda bir yaşam
belirtisine rastlanmamıştır. Hatta bu araştırmalarda küçük
bakterilerin yaşayıp yaşamadığına da bakılmıştır. Gelecekte
yapılacak araştırmalarda toprağın altında yaşayan bir şey
olup olmadığı da kontrol edilecektir.

Mars’ta Yaşam İçin
Nerelere Bakmak Gerek?
Mars Dünya’ya göre küçük olsa bile yine de oldukça
büyüktür. Bu yüzden aramaların yapılacağı yerleri seçmek
önemlidir. Bilim adamları yaşam bulma ihtimallerinin
en yüksek olduğu yerlere öncelik veriyorlar.
Dünya üzerindeki yaşam suya bağımlı
olduğu için Mars'ta da su bulunma
ihtimali olan bölgeler yaşam belirtisi
aramak için daha uygun olabilir. Önce
Mars'ın yörüngesinde dönen uydular
ile su bulunma ihtimali yüksek olan
yerler tespit edilecek, sonrasında da
araştırma yapacak robotlar o bölgelere
gönderilecektir.
Mars'ta şu anda yaşam olmasa bile
eskiden yaşam olup olmadığını anlamak
da bizim için çok önemli. Bilim adamları
bu sebeple bakteri fosilleri olup olmadığını da
araştıracaklar.
Mars üzerinde yapılan pek çok araştırma robotlarla yapılıyor.
Her seferinde de daha gelişmiş robotlar kullanılıyor. Belki bir
gün Mars'tan örnekler toplayıp dünyaya geri dönebilecek
kadar gelişmiş uzay araçları yapabiliriz. Böylece gelen
örnekler en iyi laboratuvarlarda incelenebilir ve daha
güvenilir sonuçlara ulaşılır.
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KULTUR SANAT DUNYAMIZIN
KIYMETLI ISIMLERINI ANIYORUZ

Kültür Sanat sayfamızda bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kutmuş 4 yeni ismi
ağırlıyoruz. Her bir ismi sevgi ve saygıyla yâd ediyoruz.
İttihatçı Bir Osmanlı Subayı

ENVER PASA
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında etkin olan
Osmanlı askeri ve siyasetçisi Enver Paşa 22 Kasım 1881
tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda okumaya
çok istekli olduğundan 3 yaşında ibtidai mektebine
başladı. Sonraki eğitim hayatı ise hep askeri mekteplerde
geçti. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de içinde
yer almaya başlamıştı. Enver Paşa, 5 Mart 1914’te
Sultan Abdülmecit’in torunlarından Naciye Sultan ile
dünya evine girdi. Birinci Dünya Savaşı’na girilmesi ve
Almanlarla müttefiklik konusunda ısrarcı olan Enver Paşa
o dönemde Harbiye Nazırı olarak ordunun başındaydı.
Sonraki süreçte savaşın gidişatı Enver Paşa’nın padişah
iradesiyle askerlikten çıkarılmasını sebebiyet verdi.
Kafkasya bölgesine giderek Ruslara karşı örgütlenmeler
oluşturdu ve yine bir Rus baskını sırasında 4 Ağustos
1922’de şehit edildi. Anayurt Marşı olarak bilinen ve
içinde “Fırtınalar dursun yana yol ver Türkün bayrağına”
dizeleri geçen marş Enver Paşa’nın anısına yazılmıştır.
Türk tarihinde önemli bir yere sahip Enver Paşa’yı eğrisi
ve doğrusuyla saygıyla yâd ediyoruz.

Göğe Bakan Şair

TURGUT UYAR
4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen şairimiz babasının
görevi sebebiyle ilköğrenimini farklı şehirlerde görmüştü. Ortaokul
döneminde maddi sıkıntılar nedeniyle askeri yatılı okulda bitiren Turgut
Uyar, 1948’de Kaynak dergisinin açtığı bir şiir yarışmasında “Arz-ı
Hal” şiiriyle ikinci olmayı başarmıştı. Genç yaşta evlenen usta kalem
18 yaşında baba oldu. Çeşitli dergilerde yayınlanan şiirleri her dönem
çok ses getirdi. Aldığı edebiyat ödülleri ile adından sıkça söz ettirdi.
İleri yaşlarında ilk eşinden boşanarak yazar Tomris Uyar ile evlendi. 22
Ağustos 1985’de İstanbul’da vefat eden şairimizi sevgiyle anıyoruz.
40

dergiteneffus.com

arrow-circle-right KÜLTÜR SANAT

Efsane Başkan

SULEYMAN
SEBA
Beşiktaş Spor Kulübü’nün efsaneleşmiş isimlerinden
Süleyman Seba 5 Nisan 1926’da Sakarya’da doğdu.
İlkokulu İstanbul’da okuyup Kabataş Erkek Lisesi’nden
mezun oldu. Lisede okulun futbol takımına girmesiyle
spordaki yeteneklerini keşfetti. Beşiktaş’lı yöneticiler
Süleyman’ı genç takım kadrosuna aldılar ve 1943’te
takım şampiyonluk elde etti. Kısa sürede başarıları
sebebiyle Beşiktaş genç takımı kaptanlık pazubandının
sahibi oldu. 1945’te A takımı futbolcusu olarak görev
yaptı. 1954’te menüsküs ameliyatı geçirip futbola
veda ettiğinde 44 golü ile tarihe geçmişti. 1963 yılı
itibariyle Beşiktaş Spor Kulübü’nde başkanlık yaptı. Spor
camiasında daima birleştirici tutumlarıyla öne çıkan
efsane başkan 13 Ağustos 2014 tarihinde bizlere veda
etti. Mekânın cennet olsun büyük başkan!

Usta Kalem

CAN YUCEL
Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in
oğlu olan usta şair 21 Ağustos 1926’da İstanbul’da
dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da
tamamlayıp, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi’nde okudu. Filoloji bölümünü Türkiye’de
tamamlayıp İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde
eğitim aldı ve bir süre Londra’daki BBC Radyosu’nda
çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre turist
rehberliği ve serbest çevirmenlik yaptı. İlk şiirlerini 1950
yılında “Yazma” isimli bir kitapta toplayan Can Yücel
1956’da Güler Yücel ile hayatını birleştirdi. 73 yıllık
ömründe birçok eser veren ve önemli ödüllere layık
görülen Can Yücel 12 Ağustos 1999 tarihinde
Muğla’nın Datça ilçesinde vefat etti. Ruhu şad olsun.

dergiteneffus.com
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GUNESiN ZARARLI

ETKiLERiNDEN

NASIL KORUNURUZ?

Güneşten alacağımız
vitaminler olduğu
gibi haddinden fazla
güneşte kalmak kalıcı ve
sıkıntılı durumlara yol
açabilir. Ağustos ayına
özel sizlere Güneşin zararlı
etkilerinden korunmanın
yollarını anlattık.

K

as zayıflığına karşı vücudu
koruyan D vitamini aynı
zamanda kalp atışının
düzenlenmesinde oldukça
etkili. Bağışıklık sistemini güçlendiren,
kan pıhtılaşması için gereken ve
sindirim sistemindeki kalsiyum
emilimini arttıran D vitamininin
yararları anlatmakla bitmiyor. Tabi
her şeyin fazlası zarar.
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Güneşten korunmak için en pratik yöntemler
chevron-right Koruyucu kremleri güneşe çıkmadan 20 dakika önce
sürmek.
chevron-right Terleme ile oluşan sıvı kaybını
dengelemek için bol su tüketmek.
chevron-right Güneşin en dik açıyla geldiği
12:00-14:00 saatlerinde dışarı çıkmamak.
chevron-right Şapka ve gözlük takıp daha açık renkli
kıyafetler tercih etmek.
chevron-right Gölgede veya şemsiye altında durmaya
özen göstermek. Ancak yansıyan ışınların
bile cilde zararı olduğunu hatırlatalım.
Hayatın devamı için gerekli olan güneş
ışınlarının yararlı etkileri kadar zararlı
etkileri de vardır. Güneşten gelen UV
(ultraviyole-mor ötesi) ve infrared
(kızılötesi) ışınlarının insan cildine
ve gözlere zarar verdiği bilinen bir
gerçektir. Bu zararlı ışınlar tüm güneş
ışınlarının %6.3 lük bir kısmıdır.
Güneşin en bilinen zararları arasında;
güneş yanıkları, vücudun sıvı kaybı,
göz sağlığına olan olumsuz etkileri
ve cilt kanserini sayabiliriz.

GÜNEŞ
ÇARPMASI
DURUMUNDA NE
YAPILMALI?
hand-point-right Güneş çarpmasına maruz kalan bir kişi
serin bir yere çekilerek üzerindeki sıkı kıyafetler
gevşetilir.
hand-point-right Vücut ısısını düşürmek için başa,
göğsüne ve koltuk altlarına soğuk bez
konularak serin kalması sağlanır.
hand-point-right Kan dolaşımını kafa bölgesine doğru
sağlamak için sırt üstü yatırıp ayakları
dikmek, kol ve bacaklara masaj yapmak iyi
gelecektir.
hand-point-right Kişinin bilinci açık ise
sıvı içirilebilir.

dergiteneffus.com
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HIZLI ve ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW
Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs,
Shaw’u hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam hiçbir ortak noktası olmayan
birbirine tamamen zıt iki kişidir. Ama ikisi de onları karşı karşıya getirse de kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve
ikisi de bunu kabul etmeleri başlarına bela açacak bile olsa birbirlerine saygı duyarlar. İkisi de sözel ya da fiziksel bir
yüzleşmeden kaçmaz. Birbirlerinden hoşlanmıyor ve birbirlerine güvenmiyor olabilirler ama Hızlı ve Öfkeli, Hobbs ve
Shaw’ı sunar. Bu ezeli düşmanların insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik, sinsi bir tehdidi durdurmak için
birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.
Yönetmen: David Leitch
Senaryo: Chris Morgan
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney,
Sonia Goswami

. Tür: Macera, Aksiyon

Z Vizyon Tarihi: 02 Ağustos 2019

DORA ve
KAYIP ALTIN
ŞEHRİ
Dora, doğayla iç içe büyümüş
bir kızdır. Hayatının büyük
bölümünü ailesiyle birlikte
ormanları keşfederek ve
doğayla iç içe geçirmiştir. Ancak
şimdi Dora'nın önünde onu
balta girmemiş ormanlardan
çok daha fazla korkutan bir
macera vardır ve bu maceradan
kaçma şansı yoktur. Artık
liseye gitmek zorundadır. Her
zaman bir kâşifin ruhunu
taşıyan genç Dora hızla kendine
arkadaşlar bulur. En yakın
arkadaşı olan maymun Boots, Diego ve bir grup ayaktakımı kısa sürede Dora'nın
en yakın arkadaşı olur. Yeni arkadaş grubu, genç Dora'nın ailesini kurtarmak
ve kayıp İnkauygarlığının arkasındaki tahmin edilemez gizemi çözmek için
rengârenk bir maceraya atılırlar...
Yönetmen: James Bobin
Senaryo: Nicholas Stoller, Matthew Robinson
Oyuncular: Isabela Moner, Michael Pena, Eva Longoria, Jeffrey Wahlberg,
Madeleine Madden, Eugenio Derbez

MY SPY
(CASUSUM)
“My Spy”, ciddi bir CIA ajanına
(Dave Bautista) odaklanıyor.
Ajan, gizli bir görev kapsamında
bir aileyi gözetlemeye
gönderilir. Ajanın kaderi ise
dokuz yaşında olmasına
rağmen yaşından olgun
davranan ailenin kızı Sophie’nin
(Chloe Coleman) ellerinde
olacaktır.
Yönetmen: Peter Segal
Senaryo: Erich Hoeber,
Jon Hoeber
Oyuncular: Dave Bautista, Chloe
Coleman, Kristen Schaal, Ken
Jeong

. Tür: Macera, Komedi, Aile
Z Vizyon Tarihi: 23 Ağustos 2019

. Tür: Macera, Aile, Aksiyon
Z Vizyon Tarihi: 09 Ağustos 2019
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MAVI KUS

YAZAN : Mustafa KUTLU
OYUNLAŞTIRAN : Özgür KAYMAK
YÖNETEN : Özgür KAYMAK
DRAMATURG : Hatice YURTDURU
MÜZİK : Okan KAYA
SAHNE TASARIMI : Rıfkı DEMİRELLİ
KOSTÜM TASARIMI : Zuhal SOY
IŞIK TASARIMI : Osman AKTAN
EFEKT TASARIMI : Gökhan BALSOY

AĞUSTOS

KOREOGRAF : Köksal ÜNAL
YÖNETMEN YARDIMCILARI : Emre ŞEN - Cüneyt Arda PAMUK
REJİ ASİSTANLARI : Begüm AKDOĞAN AKKAYA - Burcu SARIGÜL Salih SALCAN
SÜRE : 135 Dk. / İki Perde
OYUNCULAR : Asrın Gurur KUYUCAK, Ayşem Yağmur ULUSOY, Begüm
Akdoğan AKKAYA, Behice MAURER, Besim DEMİRKIRAN, Burcu SARIGÜL,
Cafer ALPSOLAY, Caner BİLGİNER, Deniz AKKAYA, Efe ÜNAL, Ercan DEMİRHAN,
Hakan ÖRGE, Kamer KARABEKTAŞ, Okan KARACA, Onur DEMİRCAN, Özgür
ATKIN, Salih SALCAN, Sibel TOPALOĞLU, Şevket AVŞAR, Tarık KÖKSAL, Yiğit Ali
USLU, Yusuf AYTEKİN, Zeki YILDIRIM

KONUSU

Tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü “ Mavi Kuş” ta yolları kesişen
sürprizli yol hikayesi.
dergiteneffus.com

bir grup yolcunun
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Elif AKYÜZ

Savunma sanatının temeli denince akla gelen sporlardan Kung Fu,
disiplin ve sıkı çalışmayla meraklılarına önemli özellikler katıyor. Geçmişi
yüzyıllar öncesine uzanan uzak doğu sporunu sizler için kaleme aldık.

C

ince beceri anlamına gelen ve 400 yıllık bir geçmişe
sahip olan Kung Fu Çin topraklarında doğmuş bir
savunma sporu… İlk olarak Çin’in Henan eyaletinde
bulunan Sholin Tapınağı’nda ortaya çıkmış. Sholin, yaklaşık
40 okuldan oluşup 10.000 öğrenci barındırıyormuş.
Ailelerin çocuklarını göndermelerindeki en etkili sebep
dövüş sporlarını öğrenme istekleri. Kung Fu öğretisinin
ilk çıktığı zamanlar eğitimler bir hayli zorlu geçiyormuş.
1-2 sene eğitim alanlar ise son derece donanımlı hale
gelebiliyorlarmış.
Kung Fu’nun hareketli, estetik ve zarafet dolu bir çalışma
sistemi var. Savunma sporları arasında göze en hoş
gelen dal olması boşuna değil. Hızlı, dinamik ve estetik
hareketlerden oluşan Kung Fu dünyada en çok Jackie Chan
filmleriyle tanındı diyebiliriz.
Kung Fu çıktığı ilk zamanlarda fiziksel vücut sağlığını
korumak, kendini savunmak ve ruhi gelişimi daimi tutmak
amacıyla ilerlemiştir. Günümüz de ise sadece savunma
sporu olarak ön plana çıkıyor. Kung Fu’nun teknikleri seri
ve serttir. Aynı zamanda uzak doğu dövüş ve savunma
sanatlarının en gelişmişi ve en köklüsüdür.
Ülkemizde Kung Fu, vatandaşlarımızın ilgisini çekmeyi
başarmış sporlardan. Bu alanda yapılan faaliyetleri çatısı
altında toplamayı başaran Türkiye Wushu Kung Fu
Federasyonu 2006 tarihi itibariyle müstakil bir federasyon
olarak çalışmalarını yürütmekte. Ülkemizden dünya
şampiyonu çıkaran federasyon milli ve madeni değerlerine
bağlı, insanlığa faydalı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.
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Milli Gururumuz
Elif Akyüz
Sakarya doğumlu olan Elif
Akyüz Kung Fu’da Türkiye’nin
medarı iftiharı. Anne baba ve
kardeşlerinin yoğun bir şekilde
spora olan ilgisi Elif’in de 5 yaşından
beri sporla iç içe büyümesine vesile
olmuş. 21 yaşındaki başarılı sporcumuz
sık sık Çin’e seyahat ederek orada eğitimler
almış ve istikrarlı bir şekilde ulusal ve
uluslararası müsabakalara hazırlanmış.
Girdiği yolda yılmadan çabalayan Elif Akyüz,
gayretinin ilk nüvelerini 2011 yılında dünya
şampiyonluğuna giden yolun açılmasıyla
topladı. Genç yaşına rağmen kariyer
basamaklarını hızla tırmanan başarılı sporcumuz 6
kez dünya şampiyonu olarak ismini tarihe altın harflerle
yazdırdı. Seninle gurur duyuyoruz Elif!
Bu arada Elif’in kendisinden küçük kardeşleri Necmettin
Erbakan Akyüz ve Zeynep Makbule Akyüz’ün de Kung
Fu sporunda gelecek vadettiklerini belirtelim. Akyüz
kardeşler bizlerin yüz akı olarak bayrağımızı dünyada
başarılarıyla dalgalandırmaya devam ediyorlar!
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Dünyaya Kung
Fu’yu Sevdi̇ren
Adam : JACKIE
CHAN

KUNG FU
HAREKETLERİNDEN
BAZILARI
CUM-NIN

Başını dik tutmak ve selam
vermek.

MAO-CUM
Hazır olmak.

AP-KUMI-SOMI

Ayakta gard durumuna geçmek.

PATANA-BANG-SAO
Bloke etmek.

SUDO-LAP-SAO
Müdafaa etmek.
dergiteneffus.com
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GELECEĞİN MESLEĞİ ENERJİ

GUNES ve RUZGAR
ENERJISI TEKNISYE N
Dünya artık yenilenebilir enerji için eşsiz fırsatlar sağlıyor. Birçok
ülkede, özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi için çok önemli
çalışmalar var. Haliyle bu sektörler üzerine çalışmalar yapan
uzmanlara da önemli düzeyde ihtiyaç duyulacak.

G

eleceğin en popüler meslekleri arasında en
çok dikkat çeken meslekler, yenilenebilir
enerji konusunda çalışma gösteren meslekler.
Özellikle Rüzgâr ve Güneş enerjisi konusunda
uzmanlık gerektiren mesleklere ise yoğun ilginin
sürmesi bekleniyor. Üstelik şu anda bu
pozisyonlarda çalışan uzmanların
maaşları ise düzenli olarak artış
gösteriyor.
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SEKTÖRÜNDE

E NI

Son dönemde Türkiye’de de yenilenebilir enerji
konusunda binlerce yeni firma faaliyete başladı. Bu
firmaların öncelikli araştırmaları ise Güneş ve Rüzgâr
enerjisine yönelmiş durumda. Özellikle teşvik ve hibe
programlarının artışı ile birlikte birçok yeni firmanın daha
sektörde faaliyete başlaması bekleniyor. Bu kapsamda
Güneş ve Rüzgâr Enerjisi konusunda uzmanlaşmış
personellere çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Daha
şimdiden iş arama platformlarında yüzlerce şirkette Güneş
ve Rüzgâr enerjisi konusunda uzman personel ilanları yeni
başvuruları bekliyor.
Başvurularda en çok dikkat çeken bir diğer konu ise yabancı
dil. Özellikle birçok şirket Yenilenebilir Enerji konusunda
alınması planlanan personel için İngilizce dışında ek bir
yabancı dil daha talep ediyor. Bu nedenle eğer
sektörde daha hızlı ve daha üst şirketlerde iş
sahibi olmayı planlıyorsanız, ilk olarak
odaklanmanız gereken konu
ise yabancı dil öğrenmek
olmalı.

Güneş ve Rüzgâr
Enerji̇si̇ Tekni̇syeni̇
Ki̇mdir?
Güneş enerjisinden elektrik
üreten büyük ve küçük çaplı
santrallerin kurulumunda
görev alan, işletilmesi,
bakımı, onarımı ve arızaların
giderilmesini yapan kişidir.

dergiteneffus.com
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Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Teknisyenlerinin

GÖREV ve SORUMLULUKLARI
square Güneş enerji sistemleri için gerekli teknik çizimleri yapmak,
square Güneş enerji sistemlerini üstleri nezaretinde kurmak,
square Güneş enerji sistemlerinin üstleri nezaretinde işletilmesini sağlamak,
square Güneş enerji sistemlerinin test ve ölçümlerini yapmak,
square Elektrik ve elektronik ile ilgili bağlantılarını yapmak,
square Güneş panellerinin bakımı ve onarımını yapmak,
square Akülerin bakımı ve onarımını yapmak,
square Kullanılan bağlantı kablolarının arıza ve tespitini yapmak,
square Ev ve iş yerleri için gerekli olan sistemlerin kurulumunu

yapmak,

square Tarla için gerekli olan elektrik enerjisi

sistemlerinin kurulumunu yapmak.
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GENÇLER
ÜRETECEK

TÜRKİYE
BÜYÜYECEK

KAYIT YAPTIRABİLECEĞİNİZ PROGRAMLAR
» Uzay ve Havacılık Atölyesi
» Robotik ve Kodlama Atölyesi
» Tasarım Atölyesi
» Biyotasarım Atölyesi
Kayıt Yeri ve Eğitim Merkezi:
Adnan Menderes Kültür Merkezi

TEKNOLOJİ arrow-circle-left

Dünyada geliştirilen son teknolojilerden
Teneffüs okurlarını haberdar ettiğimiz
sayfamızda bu ay sizler için bakalım ne var?

WHATSAPP’TAN YANLIŞ KİŞİYE FOTOĞRAF
GÖNDERMEYİ BİTİRECEK ÖZELLİK
WhatsApp, Android beta kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlıyor.
Yeni güncelleme ile v2.19.173 sürümüne yükseltilen uygulamaya önemli bir
özellik eklenecek.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp,
sürekli olarak güncellemeler ile
yenileniyor. Uygulamaya son eklenen
özelliklerden bir tanesi ise
kullanıcıların, görselleri doğru
kişilerle paylaştığından emin olmasını
hedefliyor.

WhatsApp son dönemde
ciddi bir yenilenme süreci
içerisinde. Facebook’un
sahip olduğu uygulama,
yakın zamanda sık
sık farklı özellikleri
test ediyordu. Bu
özelliklerin bir kısmı
son kullanıcıya hiç
ulaşmadı. Betadaki
bu kontrol sisteminin
normal uygulamaya
da gelip gelmeyeceğini
göreceğiz.

Artık bir görseli paylaşırken, alıcı
isimlerini görebilmek mümkün
olacak. Böylece mesajın doğru kişiye
gittiğinden emin olmak için ikinci
bir kontrol yapılabilecek.
Özellik şu anda yalnızca
beta kullanıcılarına açık.
WhatsApp’ın bu özelliği yakın
zamanda diğer kullanıcılara
da açması bekleniyor.
Uygulamanın iPhone
kullanıcılarının hizmetine
sunulup sunulmayacağı
bilinmiyor.
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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, "ÇEKİLİŞLE" HEDİYE KİTAP KAZANIYOR!

Ödüllü Bulmaca

Ağustos 2019 Kitap Hediyemiz : GÖĞE BAKMA DURAĞI / Turgut Uyar

dergiteneffus.com
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
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