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Merhaba Sevgili Gençler,
Yeni bir eğitim öğretim dönemini bu ay itibariyle karşılamış
bulunuyoruz. Çekmeköy’ümüzün siz neşesi gençlere yaklaşık üç
aylık bir aradan sonra duymayı özlediğimiz teneffüs zilleri eşlik
edecek. Umuyorum ki tatiliniz keyifli ve dinlenerek geçmiştir. Uzun
soluklu yeni maratonunuzda her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.
Eylül sayımızda sizler için yine dopdolu bir içerik hazırladık. Son
yılların popüler bilgisayar oyunları kapak konumuzu oluştururken
okçuluk sporuna dair eski Türkçe terimlere de bu sayıda göz
atacaksınız. Ülkemizin nadide şahsiyetlerinden Vecihi Hürkuş’u tanıma fırsatı bulacak Anadolu’muzun bağrı yanık
sesi Neşet Ertaş’a bir selam vereceksiniz. Bulmaca sayfamızı es geçmeyin derim zira yolladığınız cevaplar
doğruysa kitap ödülüne sahip olma şansınız var demektir. Peki, Ayasofya’dan Kudüs’e buruk ama umutlu bir
geziye ne dersiniz? Hepsi ve daha fazlası önünüzdeki sayfalarda sizleri bekliyor.
Çekmeköy’ün dinamik gençleri,
Sonbaharın ilk nüveleri şu günlerde kendini göstermekte… Doğada bu kez yeşilin değil kahvenin her tonunu seyre
dalacağız. Ekim sayısında görüşmek üzere.
Sağlıkla kalın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

TARİHTE EYLÜL

Sayfalarımızda mütemadiyen
yer alan güzel kelimemiz
bu ay "mütemadiyen" :)
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Tarihte, ağustos ayında neler
yaşanmış, hep beraber
şöyle bir göz atalım.
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ÜNLÜ RÖPORTAJI

BİLİM

En iyi radyo programcısı ödülü sahibi
Adem Metan ile keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.

Toplum 5.0 ve Makineler Çağı'nda
bizi gelecekte, bilimsel anlamda
neler bekliyor...

24
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GEZELİM GÖRELİM

20

Ayasofya ile tarihe bir yolculuk
yapmaya ne dersiniz?

İZ BIRAKANLAR

DOSYA

VECİHİ HÜRKUŞ : Gökyüzünün Türk
Kahramanı Vecihi Hurkuş'u
tanıyalım.

Bilgisayarda ya da telefonunda oyun
oynamayan var mı? Haydi! Son
moda oyunlara
bir göz atalım.

SPOR
Ata sporumuz okçuluk ve Mete Gazoz
ile okçuluk sporuna farklı bir bakış.

30
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34

TENEFFÜS OKUR

Unutulmaz filmlerin unutulmaz film
repliklerini hatırlıyoruz :)

Okurlarımızla aramızda
sıkı bir bağ var :)

Bilim dünyasındaki hayret verici
gelişmelere bir göz atalım.

32

KADİM ŞEHİRLER
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3 Din 1 Şehir. Kadim Şehir
KUDÜS'teyiz.

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

KÜLTÜR SANAT

40
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GELECEĞİN MESLEKLERİ

DUVAR
Rengarenk ve espirili :)
Bu sayfa favoriniz olacak
çok belli.

Siber Şehir Uzmanı olmak
ister misiniz? O zaman sizi
bu sayfaya alalım.
dergiteneffus.com

38
SİNEMA Bİ MOLA

Sen de çektiğin fotoğrafı bize gönder,
yayınlayalım.

Bozkırın Tezenesi : NEŞET ERTAŞ
Kimdir?

28

FİLM REPLİKLERİ

KÂŞİFİN NOT DEFTERİ

4

16

Eylül ayında vizyona girecek
filmleri sizin için mercek
altına aldık.

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

44

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

MODA

DANIŞMA KURULU

Sokak Modasının Rakibi :
URBAN STİLİ
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50

RÖPORTAJ

KİTAP TANITIMI

Sosyal medya fenomeni
Abdurrahman Uzun ile sizin için
uzun uzun bir sohbet
gerçekleştirdik.

Birbirinden değerli kitapları
sizin için derledik.
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Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

LEZZET DURAĞI

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Okul Kahvaltılarında
PANKEK Zamanı :)
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Genel Yayın Koordinatörü
Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Yayın Kurulu

KARİKATÜR
Mert Dolapçıoğlu iftiharla
sunar.

53

Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı
Muammer Özenen
Metin Yazarı
Fatih Cömert
Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir

ÖDÜLLÜ BULMACA
Yine çok keyifli bir bulmacayla
ödülü yakalamaca :)

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak

54
BULMACALAR

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

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

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

dergiteneffus.com
www.dergiteneffus.com

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

GÜZEL
KELİMELER
MEKÂNI

Sabahın pembe, beyaz tülleri sıyrıldıkça mütemadiyen
berraklaşan fezada çıt yok.
A. H. Müftüoğlu

Mütemadiyen
"Ara vermeden, sürekli olarak" anlamlarına gelen
mütemadiyen kelimesi aslen Arapça kökenli.

Hayatımızda sürekli devam eden, hiç ara vermeksizin
yaptığımız neler var? Bir kuşun mütemadiyen kanat
çırpışı gibi… Mütemadiyen vatanımızı sevmek,
mütemadiyen birbirimize sarılmak…
Bazıları hiçlik kulvarında dörtnala koşarken,
mütemadiyen kimler durup dinlenmek ister bu hız
çağında berrak bir nehir kıyısında?
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7 Eylül 1998 - ABD
Hepimizin bir şeyi merak
ettiğinde ilk başvurduğu internet
arama motoru California’da
üniversite öğrencisi Larry Page ve
Sergey Brin tarafından kuruldu.

22 Eylül 1846
ALMANYA
Neptün gezegeni ilk kez Alman
bilim adamı Johann Gottfried
Galle tarafından gözlemlendi.

16 Eylül 1810
MEKSİKA
Meksika halkı uzunca bir
mücadele sonucu İspanya
karşısında bağımsızlığını
kazandı.

10 Eylül 1918
İNGİLTERE
İngiliz Muhabir Charles Repington
Avrupa’yı kasıp kavuran ve
dünyada da yayılan savaşı ‘1. Dünya
Savaşı’ manşetiyle duyurdu ve bugün
de dilimizde yer eden tanımlamanın
isim babası oldu.

9 Eylül 1903
İSVİÇRE
5.865 metre uzunluğundaki
Engadin demiryolu, Preda ile
Spinas arasında hizmet
vermek üzere açıldı.
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Eylül 1903
TÜRKİYE

8 Eylül 1504
İTALYA

Türkiye’deki ilk ciddi spor kuruluşu
için adım atıldı. Beşiktaş Jimnastik
Kulübü adıyla Beşiktaş semtinde
kurulan topluluk bugün de birçok
spor dalında önemli başarılara
imza atmakta.

Rönesans’ın simge isimlerinden
Michelangelo’nun ‘Davut’ heykeli
Floransa’da sergilendi. Bugün orijinali
Galleria Dell'accademia müzesinde yer
alan heykelin bir kopyası da Uffizi
Müzesi’nin bulunduğu meydanda
sergileniyor.

3 Eylül 1908
TÜRKİYE
Kalem dergisi yayın hayatına merhaba
dedi. Bu dergi ilk haftalık mizah
yayınımız olma özelliğini taşıyor.

16-17 Eylül 1961
TÜRKİYE

Ülkesinin başına seçimle gelen Başbakan
Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin
Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan
Polatkan idam edildi. Sandıkla gelen bir
lideri adaletsiz bir yargılamayla ipe
götüren darbeciler Türk siyasi tarihine
kara bir leke sürmüş oldular!

12 Eylül 1906
DANİMARKA
Havacılık tarihinde ilk kez bir Avrupalı
mucit motorlu uçuş yaptı. Jakob
Ellehammer, kendi imalatı olan dört
pervaneli uçağıyla 42 metre kadar
uçmayı başardı.

3 Eylül 1895
AVUSTRALYA
Avustralya kıtasında ilk profesyonel
futbol müsabakası düzenlendi.
Latrobe, Jeanette’i 12-0 yendi.

dergiteneffus.com
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2 ŞARKI ÇALIP
3 MESAJ OKUMAKLA
RADYOCU OLUNMAZ!

BEST FM’İN
KARİZMATİK
VE SEMPATİK
SUNUCUSU

ADEM

METAN

“Artık biz dinleyicilerimizi
merak ediyoruz!”

2000’li yılların başında dinleyici hep bizi merak
ederdi. Şimdi olay tersine döndü. Dinleyici bizi istediği
şekilde görebiliyor tüm sosyal mecralardan.
Ama biz bu kez kiminle konuştuğumuzu bilmiyoruz. Best FM bugün 4 milyon insana
ulaşan radyo istasyonu. Bunun %90’a
yakını sessiz dinleyici. Sadece dinlemekle yetinen bir kitle. Dolayısıyla
bizi kimler dinliyor ben de gerçekten çok merak
ediyorum.
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Bize kısaca hikâyenizi anlatır
mısınız?

gün yayın yapıyorum. Sektörün içerisine
girdiğiniz zaman Türkiye’de ortama 18
milyon insanın radyo dinlediği gibi bir
1987 Ordu doğumluyum. İlköğretimimi gerçek ile karşılaşıyorsunuz. Bu da beOrdu’da tamamladım. Lise eğitimi için nim için iletişim noktasını sevmemdeki
İstanbul’a geldim. İstanbul’a ağabeyimin en büyük sebeptir aslında. Emek, gayret,
yanına yerleştim. Kısa bir süre sonra ai- başarı, niyet şüphesiz ki çok önemli. İyi
lem de İstanbul’da yaşamayı tercih etti. insan ve iyi kalpli insan olmak çok önemEğitim hayatım devam ederken ağabe- li. Tüm bunların ötesinde bunları bir arayim askere gitti. Babam kalp krizi geçir- ya getirecek nasip diye bir olgu var. Ona
di ve iki kardeş olduğumuzdan bir anda teslim olunca gerisi zaten geliyor.
evin tüm sorumluluğunu üzerime aldım.
Lisede okulu bırakmak zorunda kaldım. Daha önce sabah programları
2 yıl oto tamirhanesinde çıraklık yaptım. yapıyordunuz. Gece yayınına
4 yıl da konfeksiyonda atölyede çalıştım. geçmek nasıl sizce?
Konfeksiyonda çalışırken kendime bilgisayar aldım ve internetin de aslında yeni
yeni geliştiği dönemlerde radyoculuğa
merak saldım. 2001 yılında internet radyoculuğunu keşif ettim
ve “ben bu işi yaparım”
dedim kendi kendime.
İnternet radyosunda
yayın yapmaya başladım. Çok iyi bir radyo
dinleyicisiydim. Hayalimdeki bir işti. Fakat
hayat şartları bizi çok
o yöne itememişti. İnternet radyoculuğunda
bir kaç yıl yayıncılık
yaptıktan sonra aynı
zamanda konfeksiyonda çalışıyordum. Akşamları kendi evimde
internet yayını yapıyordum.

Ben yaklaşık 8 buçuk yıl boyunca sabah
yayınları yaptım. Sabah programları yaparken bunların içerinde istek programları, bilgilendirme programları, sağlık

İlk ne zaman başladı radyo macerası?

programları gibi önemli yayınlarım oldu.
Nasıl ki bir siyasetçi herkese dokunmalı,
herkes tarafından saygı kazanmalı ben
de bunu planladım ve bu doğrultuda
ilerledim.

Kendi girişimlerimle çabalarımla ve kendimi geliştirmemle Star FM’de radyoda
program yapmaya başladım. Radyoculuk üzerine dünyadaki radyolar neler yapıyor diye araştırma yapmaya başladım.
Türkiye’deki radyo sektörü 1927’de kurulmuş ve yayın hayatına merhaba
demiş. Çok önemli isimler var ve
bu isimler nasıl markalaşmış nasıl
bir yol izlemişler hepsini araştırıp
ben de kendime bir yol çizdim. Bu
yolda da ilerlerken çeşitli yerel radyolar bölgesel radyolar ulusal radyolar derken şuan Best FM’de hafta içi her

Şimdi gece programları yapıyorum.
Açıkçası biz hayatı kendi fotoğrafımıza
göre yorumlamayı çok seviyoruz. Yani
biz eğer bir şeye samimiyet duyuyorsak
sıcaklık duyuyorsak o bizim için dünyanın en iyi şeyi. Ama biz eğer bir şeyle ilgili negatif düşünceye sahipsek onu
kim ne yaparsa yapsın ikna edemez bize
iyi olduğuna. Dolayısıyla Türkiye’de gece
radyo yayınları için “gecenin o saatinde
dergiteneffus.com

kim dinler ki” gibi bilinçaltı var. Fakat
bakıldığı zaman üniversite öğrencileri,
gece çalışanlar, trafikte olanlar, uzun yol
yapan şoförler ve ev hanımları inanılmaz
derecede ilgi gösteriyorlar. Bu tabi bizi
daha da iyi olmaya itiyor. Türkiye’deki en
güçlü iletişim araçlarından biri radyo ve
Türkiye’deki en sadık kitleye sahip olan
iletişim aracı da radyo.
Canlı yayın kazalarınız oldu mu?
Canlı yayın kazası ister istemez oluyor.
Gece saat 12 buçuk gibi bir hanımefendi Silivri’den radyoyu aradı. “Merhaba,
nasılsınız? Sizi seviyorum, ev hanımıyım, eşim kaporta boyacısı” dedi. Eşini
sordum, uyuduğunu belirtti. “Peki, bizi
aradığınızdan haberi var mı?” deyince “problem yok konuşabilirsiniz” dedi.
Beyefendi de o esnada
uyanmış arkadan sesler geliyor. “Kim o? Kiminle konuşuyorsun?
Kapat telefonu” gibi…
Biz de tedirgin oluyoruz hanımefendiyi zor
durumda bırakmamak
için. Öyle kazalar yaşanabiliyor bazen. Bu yaşanan sosyal medyada
en çok konuşulanlardan bir tanesiydi. Her
olay kendi ambiyansını
oluşturuyor. Gerçekten bu tarz durumlarda
aksiyon alabilmek çok
önemli. Tepkileriniz,
dinleyiciye vereceğiniz
mesaj, tedirgin olmamanız… Ama iyi atlattık diye düşünüyorum.
Radyoculuk mesleğinde en
unutamadığınız anlardan bir
tanesi nedir?
Benim çok hikâyem var. Bunlardan bir
tanesi Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri. Bu proje benim projem. Ben radyoyu çok seven ve radyo sektörüne değer
katmaya çalışan bir insanım. Yani bu
sektörden sadece maaş alıp bu işin karizmasını yaşayan değil aynı zamanda bu
sektörü daha ileriye taşımayı düşünen
bir insanım.
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Bir kere çok iyi bir aile babası olduğunu
biliyorum. Ailesini kollayan ve her zaman aile fotoğrafını ortaya çıkartan birisi, bu benim için çok önemli. Bana derginizde yer verdiğiniz için onun şahsında
herkese çok teşekkür ederim.
Bu satırları okuyan genç arkadaşlara
şunları belirtmek isterim; bir kere hayatlarında hangi adımları atıyorlarsa 5 yıl
sonrayı düşünerek atsınlar. Hiç kimseye
kendilerini göstermek için bir yaranma
çabası içerisine girmesinler bu çok tehlikeli bir şeydir. Gerçekten inandığı bir
şey varsa bunun arkasında dursunlar ve
çok okusunlar. Bu okumak bir diploma
almak değil. Bunu kastetmiyorum. Okumak; yerdeki bir gazete parçasını almak,
bir belgesel izlemek, yapılan ve gelinen
başarıyı daha üst noktaya çıkartmak.
Çünkü herkes yaradılış gereği çok değerli. Her insan kendi içerisinde bir sanat.
Bakışlarımız, duygularımız, öpüşmemiz,
sarılmamız, negatifi pozitife çevirmemiz.
Her insan çok kıymetli. Bunu asla unutmayın.
şuanda Türkiye’de Fatih Terim’i radyo
programına konuk alabilecek kimse yoktur. Sabah 8’de Türkiye’nin en önemli
futbol adamını konuk alıyorsunuz. Muhteşem bir programdı. Sonrasında Leyla
Alaton, THY Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Aycı, Fatih Altan, Burcu Esmersoy,
Saba Tümer, Mesut Yar gibi birçok önemli ismi yayınımıza davet ettik ve misafir
ettik. Etmeye de devam edeceğim. Yakın
bir tarihte Bilal Erdoğan’ı konuk alacağız.
Bu anlamda da mutluyum ve bunların
hiçbirisini unutamam. Benim için her
“2 şarkı çalıp 3 mesaj okuyarak marka biri çok değerli. Her birisi çok özel. Hem
meslektaşlarım tarafından takip edilen
olamazsınız”
hem meslek büyüklerim tarafından takip
Bir diğer konu da genç yaşıma rağmen edilen programlar. Dolayısıyla bunların
Türkiye’de tanınırlık bilinirlik basamak- her birisi kıymetli birer anı.
larını hızlı bir şekilde çıkmış bulunmaktayım. Onların tabi her birinin altında Teneffüs okurları için de son
projeler yatıyor. Nedir bu peki? Bir insan sözlerinizi alalım…
nasıl kısa bir sürede popüler olabilir? Benim hayatım proje. Yani radyoda iki şar- Öncelikle Çekmeköy Belediyesi Başkanı
kı çaldım üç mesaj okudum falanla mar- Sayın Ahmet Poyraz’ı yakinen tanımaka olamazsınız. Fatih Terim’i Türkiye’de sam da ismen çok iyi biliyorum. Yaptığı
ilk kez bir radyo programına davet ettim. çalışmaların sıkı bir takipçisiyim. KenTabi çok zor bir şey. İddia ediyorum hala disiyle birkaç ödül töreninde görüştük.
Bir gün dedim ki “bu sektör için ödül
töreni yapacağım ve buna devletin en
üst kademesi katılım gösterecek”. Sonra
buna bir isim buldum. Bu ödül töreni
son 4 yıldır yapılıyor. Radyoculuk anlamında Türkiye’nin en klas ödül törenlerinden bir tanesi. Sadece radyo programcılarının ödüllendirildiği bir tören.
Türkiye’deki tüm radyoların katıldığı ve
burada radyo programcılarının da aynı
zamanda kırmızı halıda yürüyebilme
şanslarının da olduğu bir organizasyon.
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İnteraktif Programlar
ve Adem Metan Samimiyeti
Radyo bir kere samimiyet. Yani bir kişi aradığında birini eleştirmek istiyorsa açıkça
eleştirebilir benim programımı. Saygı kuralları içerisinde bir mesaj vermek istiyorsa
bunu açıkça dile getirebilir. Biz bir hanımefendiyle telefonda konuşurken “benim
şöyle bir ihtiyacım var, görme engelliyim,
eşim şurada kaza sonucu şurasını kaybetti” diye dile getirdiğinde biz de diyoruz
ki ‘biz dinleyenlerimizle biriz, bir olursak
güçlüyüz. Hadi bir twit atalım o zaman
siz de bunun altına etkileşim yapın’. Böyle
yüzlerce olayımız vardır. Ve dinleyenler de
bilir bu konudaki hassasiyetimizi.
Mesela gece beni bir hanımefendi aradı
“Fatih Terimi çok seviyorum sadece benim sesimi ona ulaştırın” dedi. Biz de Buse
Terim ile kontak kurduk radyoyu açtı ve
dinlediler. Bir sürü organizasyon yapıyoruz
bunların hepsi halka dokunmak. Orada bir
kitle var onlara merhaba demeniz onlara
bir selam vermeniz ve onlarla hasbihâl etmeniz çok önemli.

arrow-circle-right KISA KISA...

ÇEKMEKÖY’E YENİ KÜLTÜR MERKEZLERİ
kültür merkezleri kazandırmak için
Çekmeköy Belediyesi, artan nüfusa bağlı olarak mahallelere yeni
rlık çalışmalarında sona gelindi.
çalışmalara başladı. Üç yeni kültür merkezinin projelendirildiği hazı
alleleri’nde yapılıyor.
Yeni kültür merkezleri; Şahinbey Caddesi, Hamidiye ve Çamlık Mah
Çekmeköy Kültür Merkezi
Çekmeköy Kültür Merkezi, 11 bin m2 üzerine Doğa
Park’ın girişinde inşa ediliyor. Merkezin içerisinde;
tiyatro salonu, konferans salonu, cep sineması ve
sahneler yer alacak. Merkezin alt katları bölge halkının kullanımına sunulmak üzere otopark olarak
tasarlandı.

Yeni Hamidiye Kültür Merkezi
Yıkılan eski bina ve yeşil alanın değerlendirileceği
proje 13 bin m2 üzerine çalışıldı. Yeni tesiste; derslikler, konferans salonu ve sosyal alanlar bulunacak.
Bölgenin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurularak otopark ihtiyacına cevap verecek yeni Hamidiye Kültür Merkezi’nde 263 araçlık otopark da
bulunacak. Kültür merkezi, çevresindeki yeşil alanın da düzenlenmesi ile birlikte daha kullanışlı bir
sosyal tesis haline getirilecek.
Yeni Fatih Kültür Merkezi
Çamlık Mahallesi’nde bilgi evi olarak kullanılan eski
bina yıkılarak yerine yeni bir kültür merkezi tesisi
yapılacak. 3600 m2 toplam alana sahip olacak yeni
tesiste; kütüphane, derslikler, atölyeler ve zemin
altı otoparkı olacak.

dergiteneffus.com
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TOPLUM 5.0 VE MAKİNELER ÇAĞI
Teknoloji her gün evrilirken gece uykularınızın düzenini takip edebileceğiniz uygulamalar, yeni ilaçlar, rüyalarınızı hatırlamanıza aracılık edebilecek sistemler geliştirilmektedir. Ancak insanoğlu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çözümler üretse de
geçmişe dönük meraklarını yenememektedir. Teorisyenler dünyanın varoluşuna değin detaylı deneyler gerçekleştirmekte,
kuramlar geliştirmektedir. İki nokta arasında köprü kurmaya çalışan bilim adamları, geleceğin beklenen teknolojisi, cyborg
mekaniği ile ilk rüya arasında gidip gelmektedir; ölümsüzlük ve mekanik devamlılık.
Karmaşıklık
Derecesi

Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a
Birinci

İkinci

Üçüncü

Dördüncü

Su ve buhar gücünün
yardımıyla mekanik
üretim tesislerinin
ortaya çıkması

Elektrik enerjisinin
yardımıyla imalatta iş
bölümü ve seri üretimin
ortaya çıkması.

Üretimi daha da
otomatikleştiren
elektronik ve BT
sistemlerinin kullanılmaya
başlanması.

Siber-fiziksel sistemlerinin
kullanılmaya başlanması.

Endüstri Devrimi

Endüstri Devrimi

Endüstri Devrimi

Endüstri Devrimi

İlk programlanabilir mantık decresi
(PLC) Modicion 084, 1969
İlk montaj hatları Cincinnati’deki
mezbahalar, 1870

İlk mekanik
dokuma tezgahı,
1784

1800

1900

2000

Bugün

Zaman

Nedir bu İnsan 5.0 ve Yeni Makineler Çağı?
İnsanoğlu, duyu organları ile çevrelerini, birbirlerini ve olup biten olgu ve
durumların her biri için özelleşmiş sensörlerle donatılmıştır. Bir şeyin tadını
almak, var olduğunu görmek, bir nesneyi hissetmek ya da sesleri tanımlamak
ve kokuları birbirinden ayırt etmek bu özelleşmiş sensörlerle mümkündür
ve çoğumuz bu beş sensör dışında başka duyularımızın olduğunu bilmiyor!
Oysa sıcaklık farklılıklarını hissederiz, yer çekimine uyum sağlayıp ayakta
dururuz, elektronik bir ekrana elimizi yaklaştırdığımızda hissettiğimiz o çıtırtılı ses aslında
elektromanyetik sensörlerimizin manyetik alan
tespitidir vb. Bilim insanları önceleri yapay
organlardan bahseder ve merakla bu gelişmelerin hayat bulmasını beklerdik. Şimdi insanoğlunun yeni duyular kazanabileceği bir çağın başında olduğumuzu rahat rahat ifade edebiliriz.
14
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Endüstri 1.0

Endüstri 2.0

Su, Buhar, Rüzgar vb. doğal çevre gücünün makinelerde
kullanılması.

Elektriğin keşfi ve güç kaynağı olarak kullanılması. Elektrik Endüstri
2.0 kavramını ortaya çıkarttı. Elektrik kaynaklı seri üretim böylece
büyük bir ivme kazandı.

Endüstri 3.0

Endüstri 4.0 (Günümüz)

Dijital, elektronik sistemler ve bilişim sistemlerinin sektöre hâkim
olmaya başlaması. Yani yazılım destekli üretimlerin ortaya çıkması
diyebiliriz. Bilgisayar üretimle birleşince seri üretim bu sefer çok
daha fazla bir ivme kazandı. Her ne kadar zamanla makineleşme
artsa da insan gücüne her zaman ihtiyaç duyuldu.

İnsan gücü önemini yitirmeye başladı. Siber, fiziksel sistemler
devreye girdi. Nesnelerin interneti (Internet of Things) kavramı
fabrikalarda kullanılmaya başladı. Mobilleşme, nesnelerin interneti
sayesinde büyük önem kazandı. Akıllı yüzükler, akıllı saatler, akıllı
bileklikler üretilmeye başlandı. Herhangi bir nesneye internet erişimi sağlanmasıyla akıllı nesneler ortaya çıktı. Bu fiziksel sistemler
sayesinde fabrikaların yönetimi fazlasıyla kolaylaştı. Enerji tüketimi
azaldı, verimlilik arttı.

OTOMASYON

İLETİŞİM

BULUT
TEKNOLOJİSİ

VERİ
TABANI

BİLGİ

SİSTEM ENTEGRASYONU

Endüstri 5.0 (Gelecek): Toplum odaklı insansız teknolojiler.
Robotlar fabrika içerisinde insan kolunun yapabileceği hemen hemen
her hareketi yapabiliyor. Birbirleriyle iletişim kurabiliyor, elde ettikleri verileri anlık olarak bulut sistemine kaydedebiliyorlar ve böylece
yöneticiler tarafından veriler anlık olarak kolaylıkla incelenebiliyor.
Fabrikayı ise küçük bir insan grubu yönetiyor. Sanal dünya ile gerçek
dünya eş zamanlı olarak işliyor.

Gelecekte Toplum 5.0
Evrilen insanlar, Japonların toplum 5.0 hedeflerine önemli katkılar
sunacak ve yeni tür, toplum 6.0 için geliştirmeye de devam edecek.
Makineleşen insanlar bugün yenemediğimiz birçok engeli / özrü
ortadan kaldıracak devrimlerle kendilerini biyonikleşmeye karşı çıkan
alt versiyonlarına istemeyerek de olsa kabul ettirecektir. Muhakkak
trafik kazaları azalacak, uzuv kaybı çözümü olan hatta özellikle biyonikleri ile değiştirilen bir operasyon olacak. Görme, işitme problemleri
birkaç düzenleme ya da eklenti ile sorun olmaktan çıkacak.

dergiteneffus.com

15

GEZELİM GÖRELİM arrow-circle-left

FETHİN SEMBOLÜ

AYASOFYA
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

7

tepeli İstanbul’un uğruna kaç komutan yollara revan oldu kim bilir? Her
birinin gönlünde bu aziz şehri fethetmek ve medeniyetler beşiği İstanbul’u
yönetmek vardı. Peygamberimizin (sav)
hadisindeki paye ile müşerref olmak Sultan
Fatih’e nasip oldu.

Bir devri kapatıp yepyeni bir devri açan
Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethinin simgesi olarak Hristiyanlığın en
büyük mabetlerinden Ayasofya’yı ilk namazı
kılarak camiye çevirdi. Bu mabet fethe
kadar yıllara meydan okumuştu, fetihten
sonra da yeni bir gelin gibi tarihi yarımadanın en nadide köşesinde süzülmekte.
Ayasofya bulunduğu yerde 3 kez yapılmıştır. Bunun sebebi yangınlar ve depremlerdi.

16

Bizans dönemindeki inşasında İmparator
mabedin görkemli olması için antik şehirlerden sütun ve mermerler getirmişti. Bu
eşsiz parçalar bugün de Ayasofya’nın görkemine eşlik etmektedir. Camiye çevrilirken kilisenin mozaikleri korunmuş ve zarar
vermeyecek bir sıvayla kapatılmıştır. Ecdadımız her dine, dile ve kültüre saygısını bu
mabedi aslına uygun bırakmaya özen göstererek bir kez daha ispatlamıştır.

Camiye çevrilmesiyle minarelerine kavuşan
Ayasofya’nın içinde de caminin gerektirdiği
düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı devrinde mevlitlerin okunduğu ve ihlaslı ibadetlerin yapıldığı yerlerin başını çekmişti bu
koca ibadethane. Minberinden kıblesine
her bir detay incelikle işlenmişti.

dergiteneffus.com

Sultan Abdülmecid Dönemi’nde Hattat
Kadıasker Mustafa İzzet Efendi tarafından
yazılan 7.5 m. çapındaki 8 adet hat levhası ana mekânın duvarlarına yerleştirildi.
Bu levhalar Ayasofya’nın kapılarından büyük olduğu için içeride tamamlanarak bulundukları yerlere asılmıştır. “Allah, Hz.
Muhammed (SAV), Hz. Ebubekir, Hz. Ömer,
Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin” yazılı bu levhalar İslam âleminin
en büyük hat levhaları olarak biliniyor.
Cumhuriyet sonrası devirde Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya,
bu tarihten itibaren ibadete kapatılmıştır.
Ramazanların vazgeçilmezi mahyalar her
sene ulu camilerimizi süslerken Ayasofya
öksüz bir çocuk misali çıplak minareleriyle
geçiştirir o günlerini.

arrow-circle-right GEZELİM GÖRELİM

Nasıl
gİderİm?

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Ayasofya’ya
ulaşım çok kolay. İster tramvay hattını kullanıp
nostalji yapın, isterseniz tarihi yarım adanın
kokusunu çekerek eski kaldırımlarını arşınlayın.
Sultanahmet meydanında yer alan Ayasofya’yı
bulmak için akın akın buraya yönelen turistleri
takip etmeniz kâfi.

İçerİde neler var?
•
•
•
•
•
•

Ayasofya’nın Kubbesi
Ayasofya’nın Mozaikleri
Ayasofya’nın Hat Levhaları
Ayasofya’nın Çinileri
Mihrap
Minber

•
•
•
•
•

Hünkâr Mahfili
Müezzin Mahfili
Omphalion
(İmparatorların taç giydikleri yer)
I. Mahmud Kütüphanesi
Maksureler

•
•
•
•
•

Mermer küpler
Dilek Sütunu
Komutan Henricus Dandolo’nun
Mezar Taşı
Ayasofya’da Viking Yazısı
Ayasofya Kapıları

Dış mekânda neler var?
•
•
•

Ayasofya Padişah Türbeleri
Sıbyan Mektebi
Şadırvan

•
•
•

Muvakkithane
Sebiller
Minareler

dergiteneffus.com

•
•
•

Payandalar
Hazine Binası
İmarethane
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ecihi Hürkuş, 1912’de
vuku bulan Balkan Savaşı esnasında gönüllü olarak orduya katıldı ve Edirne’ye
giren kuvvetler arasında yer aldı.
Tayyareci olmak hayali daha küçük yaşlarda kafasında yer etmişti. 18 yaşını doldurmadan gittiği
Tayyare Makinist Mektebi’nden
küçük zabit (gedikli) olarak mezun oldu. Tarihler Birinci Dünya
Savaşı’nı gösterdiğinde Vecihi
Hürkuş Bağdat Cephesi’nde makinistti.
Uçak Düşüren İlk Tayyarecimiz
Cepheden cepheye koşarken
geçirdiği uçak kazasında yaralandığından İstanbul’a gönderilmişti fakat o
18

Ü
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Ü
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Ü
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hesi’nde bir Rus uçağı düşürerek kazandı. Aynı yıl bir hava
savaşında yaralanan Vecihi
Hürkuş, Ruslara esir düşeceğini
anlayınca uçağını yaktı. Ne de
olsa ‘gemileri yakan’ Tarık Bin
Ziyad onun da atası sayılırdı.
Kurtuluş Savaşı’nda yine cephedeydi Hürkuş. Orada da ‘sivil
pilot’ olarak hizmet verdi ve üstün başarılarından dolayı kırmızı
şeritli İstiklal Madalyası kazandı.
Harbin ardından Seydiköy’de yer
alan tayyare okulunda eğitimler vermeye başladı. Bu sırada
savaş sırasında Yunanlılardan
kalan uçak parçalarıyla daha
iyileşir iyileşmez soluğu Yeşilköy’deki
önceden
projelendirdiği ‘Vecihi K VI’yı
Tayyare Mektebi’nde aldı. Cephelerdeki ilk başarısını 1917’de Kafkas Cep- yaptı ve bu uçakla 28 Ocak 1925’te ilk
dergiteneffus.com
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VECiHi
HURKUS
Havacılık tarihimize adını altın harflerle
yazdıran Vecihi Hürkuş 18 Ocak 1896’da
İstanbul’da doğdu. Eğitimine
Üsküdar’daki Füyuzati Osmaniye
Rüştiyesi’nde başladıktan sonra sırasıyla
Paşakapısı İdadisi’ni ve Tophane Sanat
Okulu’nu bitirdi.
uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş için izin
almamıştı. Bu yüzden cezalandırıldı ve
ordudan ayrılarak Ankara’da kurulan
Türk Tayyare Cemiyeti’ne üye oldu.

Hatta kendi yaptığı uçakla Ankara’ya gi- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanederek burada bir uçuş gerçekleştirdi.
si’nde hayatını kaybetti.

21 Nisan 1932’de ilk Türk sivil havacılık
okulu olan Vecihi Sivil Tayyare Mekte1927’de 14 kişilik 3 motorlu ‘Junkers bi’ni kurdu. Okuldaki eğitim için dipG.24’ ve 6 kişilik tek motorlu ‘Junkers loma denkliği verilmemesi ve maddi
F.13’ yolcu tayyareleriyle Ankara-Kayse- imkânsızlıklardan dolayı sivil havacılık
ri arasında uçuşlar gerçekleştirdi. Bu se- okulu ertesi yıl kapandı. 1942 yılında
ferler Türkiye’de gerçekleştirilen ilk hava Vecihi Havada isimli bir kitap yayınlayolları uçuşları olarak tarihe geçmiştir.
yan milli pilotumuz 16 Temmuz 1969’da

Vecihi Hürkuş, her dönemde kasıtlı ya
da kasıtsız bazı engellemelere takılmıştı.
Buna rağmen hayallerinden vazgeçmedi.
Başarılı pilot aramızdan ayrılalı neredeyse
yarım asır oldu ama adını tarihin silinmez sayfaları arasına yazdırdı. Bu da aslında o engellere rağmen kalplerde nasıl
bir taht kurduğunun göstergesi değil mi?

İlklerin Adamından Bir İlk Daha:
Vecihi Sivil Tayyare Mektebi
İstanbul’a döndükten sonra Kadıköy’de
bir keresteci dükkânı kiralayarak ‘Vecihi XIV’ uçağını yapmaya başladı. 3
ayda tamamladığı tayyaresi ile 27 Eylül
1930’da başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.
dergiteneffus.com
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DÜNYAYI KASIP KAVURAN
SON MODA OYUNLAR
Teneffüs okurları için son yıllarda dünyayı kasıp kavuran bilgisayar
oyunlarını derledik. Derslere bir mola vermek istediğinizde iyi gider :)

Bilgisayarlar ve oyun konsolları hayatımızın içerisine öyle hızlı girdi ki
belli bir tarihten sonra doğan herkes sanki yüzyıllardır bilgisayarlardan
oyun oynuyoruz sanabilir. Aslında bu işin başlangıcı, 1947 senesinde
Ray Mann ve Thomas Goldsmith’in "Cathode Ray Tube Amusement
Device" isimli oyun ve cihazı geliştirmesiydi. Oyun tek pikseldi ve
programlanamadığından grafikleri için cihazın ekranına bazı kâğıtlar
yapıştırmanız gerekiyordu.
Seneler seneleri kovalarken, son yarım yüzyılda insanoğlu tarihinin en
hızlı teknolojik level atlamalarını yaşıyordu. 1980’de Pacman 1985’de
Super Mario Bros., 90’lı yıllarda ise Doom, Half-life, gibi oyunlar
hayatımıza girdi.

Ufak Bir Hatırlatma!!!
Türkiye’de çok bilinmemesine rağmen
oyunların tamamının bir yaş sınırlaması
vardır. Mesela +4, +8, +13, +16, +18 gibi fark
lı
ibareler görürsünüz oyunun kutusunda.
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Bunlar laf olsun diye konulmamıştır. Birçok
psikolog oyun oynayan gençlerin gelişimi
için araştırma yapıp en doğru sınırı
bulmaya çalışmışlardır. Bunlara uymak
bizce ve ailenizce önemlidir. dergiteneffus.com
Sizce de öyle olması dileğiyle…
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Tasarımcı: Darren Sugg Trend
İlk piyasaya sürülme tarihi:
25 Temmuz 2017
Motor: Unreal Engine 4
Platformlar: PlayStation 4,
Nintendo Switch, Microsoft
Windows, Xbox One, Mac OS, iOS
Geliştiriciler: Epic Games,
People Can Fly
Yayıncılar: Epic Games,
Gearbox Software

FORTNITE

(Yaş Sınırı 12+)

Birçoğunuz bu oyunu görmüşsünüzdür. Listemizin rekabetçi oyun kategorisinde Fortnite var. Özellikle Twitch izleyenler Jahrein’den Wtcn’ndan izlemiştir. Hani şu kısaca Pubg dediğimiz oyun var ya onun muadili (eş değer,
denk) işte. Hem ücretsiz hem de bazı mekanikleri farklı. Zaten son dönemlerde Battle Royal türü oyunlar çok fazla çıkmaya başladı. Bu oyunların sayısının ilerleyen dönemlerde daha da artacağına şüphe yok.
Oyunda birçok farklı oyuncuyla aynı haritaya bırakılıyorsunuz. O haritada
en son kalan oyuncu olmaya çalışıyorsunuz. Haritaya indiğinizde evleri dolaşarak alet edevat topluyorsunuz. Diğer aynı tarz oyunlardan farklı yanı ise
oyun içerisinde, korunma amacıyla “building” (inşaat) yapabilmeniz. Grafikleri gerçekçi değil aksine çok fazla dijital. Dijital tarzı seven de çok fazla
oyuncu oldu. Yoksa nasıl bu kadar popüler olurdu değil mi?

dergiteneffus.com
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İlk Piyasaya Sürülme Tarihi:
15 Aralık 2016
Tür: Platform oyunu
Geliştirici: Nintendo
Entertainment Planning
& Development
Motor: Unity
Tasarımcı: Takashi Tezuka
Platformlar: Android, iOS

SUPER MARIO RUN

(Yaş Sınırı 3+)

Durun durun! Hemen “Mario mu, dede misiniz?” demeyin. Hepinizin cebinde
telefonlar var. Sadece bilgisayarda değil telefonlarda da oyunlar oynuyoruz.
Malum İstanbul’da trafik denen bir gerçek mevcut. Siz de otobüsle okula
arkadaşınıza giderken belli bir zaman harcıyorsunuz. Listemizin telefondan
oynanan oyunlar kategorisini de Mario Run isimli oyuna ayırdık.
Oyunu tek elle oynanabilir tasarlamışlar. Bu da telefonu dik tutmanız anlamına geliyor. Ayrıca oyunu deneyin bir bakın diye Nintendo bir de kıyak geçmiş.
İlk üç bölümü ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Oyundaki amacımız geçmiş yıllarda
olduğu gibi prensesi kurtarmak. Eski Mario ile aynı amaç ama daha güzel grafikler. Şu prensesi bir kurtaramadın be tesisatçı!

22
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İlk piyasaya sürülme tarihi:
16 Eylül 2008
Geliştirici: TaleWorlds
Seri: Mount & Blade
Tür: Aksiyon Rol Yapma
Oyunu
Platformlar: Microsoft
Windows, Linux, Mac OS
Yayıncılar: TaleWorlds,
Paradox Interactive

MOUNT & BLADE

(Yaş Sınırı 16+)

Yıllardır çıkacak diye beklenen lakin çıkmayan oyun olarak bilinir. Tabii bu
dediğim Mount and Blade 2: Bannerlord için geçerli. Öncelikle bayrakları hazırlayalım çünkü bu oyun bir Türk oyunu. İlk oyununda Türkçe desteği sunmasa
da sonrasında bu eksikliği giderip diğer bütün sürümleri Türkçe dil desteği ile
çıkmıştır.
Oyun strateji, macera, rol yapma türleri karışımı denilebilir. Yani şöyle anlatayım:
Strateji oyunlarında size ait bir karakter yoktur. Direkt olarak ülkeyi ya da orduyu
sanki ilahi bir güçmüş gibi tepeden yönetirsiniz. Bu oyunda size ait de bir karakter var. Haritada gezebileceğiniz hanlardan adamlar toplayabileceğiniz, savaşlara girebileceğiniz bir karakteriniz var. Ayrıca her strateji oyununda olduğu gibi
birçok farklı detayı da bilmeniz gerekir. Krallıkların özelliklerini bilmeli, diplomasinizi kullanmalı, hangisiyle dost hangisiyle düşman olacağınızı belirlemelisiniz.

dergiteneffus.com
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ATA SPORUMUZ OKCULUĞA
BİR DE BÖYLE BAKIN
Tarihi avcılığa kadar dayanan okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları’nda olimpik programa alınmış. Ok ve
yay Türkler için olmazsa olmaz savaş malzemesi olmuş ve şanlı Atalarımız atları üzerinde nice zaferlere
koşmuşlardır. Türklerin en bilindik ve efsane ok atma stili, atları dörtnala koşarken vücutlarını geriye doğru
çevirip hedeflerini tam 12’den vurmalarıdır.

Bir de yar vardır yay gibi kaşları ok gibi
bakışları olan… Yüzyıllar boyu nazlı yârine
şiirler yazmış şairler bir okun yaydan
çıkması gibi bir anda vurulurlar
kalplerinden… Hem manevi dünyamızda
hem de savaşlarımızda bu kadar önemli
yeri olan ok ve yay son yıllarda yeniden
gözde sporlar arasına girdi. Biz de sizler
için güncel değil de bilinen en eski
Türkçe sözlükte geçen okçuluk
terimlerini derledik. Hedefe
kitlenip 12’den vurmak için her
birinize bol şans :)

24
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arrow-circle-right SPOR

Bâzı Okçuluk Terimleri
Azak / azuk ok: Nereden ve kimden geldiği belli olmayan ok.
Bağır: Yayın orta yeri.
Başak: Okun veya mızrağın ucuna geçirilen demir, temren. Ok başağı.
Borı: Ok ucuna geçirilen temren oyuğu halkası.
Çırguy: Ok temreninin şişkince olan kısmı.
Çuram: Diğerlerinden daha uzağa giden bir ok atışı.
Kiş: Sadak (okların koyulduğu kap)
Kiş kurman: Ok ve yay koymaya yarayan kap.
Oktam: Bir ok atımı yer.
Toz: Yaylara sarılan sırım.
Ya: Yay.
Yeten: Ok atılan tahta yay, atımcı yayı, hallaç yayı.
Yün: Kuş yeleği.

MİLLİ GURURUMUZ

1999 Doğumlu Milli Okçumuz Mete Gazoz katıldığı
uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar hep başarıdan
başarıya koştu. 6 yaşında okçuluk sporuna ilgi duyan Gazoz,
küçük yaşından beri aldığı çeşitli eğitimlerle okçuluktaki
yeteneklerini geliştirdi. 9 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya
olmak üzere toplam 23 başarı elde eden gururumuz son başarısına
Avrupa Grand Prix müsabakasında imza attı. Burada Avrupa
Rekoru kıran Mete Gazoz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
Teneffüs ailesi olarak kendisine nice başarılar diliyoruz.
dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

UNUTULMAZ
FİLMLERİN,
UNUTULMAZ
REPLİKLERİ!

Aşk Tesadüfleri Sever

Vizontele
Babam ve Oğlum

Tangled

26
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The Tourist

Senin de unutamadığın,
zihinlere kazınmış film
replikleri önerin varsa,
bizimle paylaşabilirsin.
dergiteneffus@cekmekoy.b
el.tr
dergiteneffus.com

27

ışlar

am
Ağustos Böceğini Boşa Suçl

sten
lım diye anlatılan hikâyeyi ter
Bize hep karıncayı örnek ala
. Böyle
gülümseme oluştu doğrusu
bir
şen
e
md
zü
yü
ca
un
uy
ok
ve başka konular için
aykırı hikâyeleri seviyorum
de bekliyorum.
6)
Ayşenur Doğramacı (1

DEMİYORUM,
BEN SANA CAHİL OLMA
HOBİ OLARAK GENE OL!

İstanbul - Pierre Loti Tepesi
Ayşegül Çevik

OKURLARIMIZ İSTANBUL'U
KARŞILARINA ALDILAR
DEKLANŞÖRE BASTILAR veee
BİZİMLE PAYLAŞTILAR:)

Süleymaniye'den Galata
Yusuf Yılmaz

Ne Naif Bir Fikir!
Konuşan fotoğraflar sayfanıza bayılıyorum. Bizlerden gelecek
fotoğrafları da yayınlayacak olmanız çok güzel bir fikir. Şimdi
sonbahar ve İstanbul’un en güzel hallerini seyredeceğiz.
Sayfalarınıza da kahve tonlarında bir İstanbul çok yakışır...
Sema Er (19)
28
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Geleceğin Mesleğini O

kuyacağım

Üniversite tercihlerim
de mekatronik mühen
disliğini yazmıştım ve
sonra derginizde görü
nce daha bir alakalı ok
udum. Sonuçlar
açıklandı ve artık müh
endislik öğrencisiyim
.

VALLA HOCAM BİZ BİR ŞEY YAPMADIK

Furkan Ömer Ku

ru (17)

				ÖDÜLLÜ BULMACAMIZI ÇÖZEREK

DOĞRU ŞİFREYİ bulmacadergiteneffus@cekmekoybel.tr ADRESİNE GÖNDERDİLER
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ar mısınız?
Bu Dergilere Okullarda Yer Aç

PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR!

ellerinize
ım derginizle. Bir anne olarak
ışt
tan
ce
rün
gö
de
elin
ın
ım
Kız
alısınız.
rgiyi okullarda bir köşe ayırm
sağlık diyorum. Bence bu de
olarak
ne
içeriği var. Genç ruhlu bir an
Hem eğitici hem de keyifli bir
söyleyeyim :)
ben de derginizin okuruyum
Handan Tandoğan (42)

dergiteneffus.com
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A

merika Birleşik Devletleri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) Media Lab tarafından yapılan açıklamada göre; MIT'e ait
Media Lab'ta geliştirilen ve "Alter Ego" isimli giyilebilir aygıtta, yanak ve çeneye değen elektrotlar bulunuyor. Düşüncenin zihinde oluşturduğu ses olarak
bilinen iç ses, gırtlakta insan gözüyle saptanamayan
kas hareketlerine ve titreşime neden oluyor. Bu elektrotlar, iç sesin tetiklediği nöromüsküler (sinirkas) sin-

30

yalleri bir yapay zekâ sistemine aktarıyor. Bu sistem
de sinyalleri kelimelerle ilişkilendirerek yazıya dönüştürüyor. Araştırma kapsamında, 10 kişide denenen
AlterEgo'nun doğruluk oranı ortalama yüzde 92'yi
buldu. Araştırmacılar bu oranın zamanla artacağını
belirtiyor. Google'un sesi yazıya çevirme uygulamasının doğruluk oranı ise yüzde 95 civarında. Araştırmacılar, AlterEgo'nun saptayabildiği ve tanıyabildiği
kelime sayısını artırma çalışmalarını sürdürüyor.

dergiteneffus.com

arrow-circle-right KÂŞİFİN NOT DEFTERİ

A

BiYOTEKNOLOJi
iLE PROTEZ
UZUVLAR

kıl kontrollü sentetik uzuvlardan Legolar ile
yapılanlara kadar, birçok farklı ve kullanışlı
protez çeşidi bulunmakta. Şu anda Florida'da
bir kişi üzerinde test edilen nöroprotez, Johns Hopkins
Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın ortak girişimidir. Beyin işlevine sahip cihazlar, hastalara motor fonksiyonunu geri
kazandırmaya yönelik büyük bir adım oldu.
Nöroprotez, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, DEKA Üniversitesi ve Utah Üniversitesi tarafından,
ampute hastalara dokunma hissini yeniden yaşatmak
için geliştirilmektedir. Ayrıca doğrudan hastanın sinir
sistemi tarafından da kontrol edilebilen bir protezdir.
LaChappele'nin robotik protezleri, düşük maliyetli
üretim ve açık kaynak planları ile oldukça dikkat çekmektedir. Yaklaşık 4000 dolarlık bir fiyat etiketi olan
protez kol, nispeten uygun fiyatıyla oldukça ulaşılabilir
bir konumdadır. Protezin robotik ekleri 3 boyutlu olarak tasarlandı ve tasarımların çoğu kamuya açıklandı.

dergiteneffus.com
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KADİM ŞEHİRLER arrow-circle-left
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Öyle bir şehir düşünün ki İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik için büyük bir
önem arz etsin. İlk kıblemizin yer aldığı Kudüs’ten söz ediyoruz.
Tarih boyunca birçok kutsal yapıya ev sahipliği yaptığı için kaderinde hep
savaş görmek vardı Kudüs’ün… Son zamanlarda ABD’nin İsrail konsolosluğunu
Kudüs’e taşıma kararıyla dünyanın gündemine oturdu. Türkiye’nin sert bir biçimde
eleştirdiği bu karara karşılık Cumhurbaşkanımızın önderliğinde karşı tedbirler de
alındı ve gurur verici başarılar kaydedildi.

1517 tarihinde Osmanlı idaresine
geçen Kudüs 1917’deki kaybedilişine kadar
barışın ve sükûtun vuku bulduğu topraklar
olmuştu. Osmanlı idaresi büyük önem verdiği Kudüs’e her zaman gözü gibi bakmıştı. Etrafı kalın taş duvarlarla çevrili Doğu
Kudüs’te bulunan eski kentin içinde Müslüman, Yahudi, Hıristiyan mahalleleri yer
alıyordu. Bu çok kimlikli mozaiğin ahengini
maalesef İsrail devleti bozdu. Bu topraklara
kan ve gözyaşı getirdiler.

ABDÜLHAMİD’İN
SİYONİSTLERE
CEVABI
Yahudilerin önderi Theodore Herzl, Filistin’in
kendilerine satılması halinde Osmanlı’nın borçlarının
kapatılacağını söylemiştir. II. Abdülhamid kendisine:
“Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu
vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu
toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu
topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!” demiştir.
32

dergiteneffus.com

Dünyanın gözü önünde haksızlığa
uğrayan kardeş coğrafyamız için Türkiye
her zaman elini taşın altına koymuş ve Filistin davasını namusu bilmiştir. Dualarımız
Filistin’in ve Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşmasıdır. Bizler de bu özgürlük yolunda İbrahim’in ateşine su taşıyan karıncalar olabilirsek ne mutlu…

Kubbet-üs Sahra

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

Mescid-i Aksa

MESCİD-İ AKSA VE
KUBBET-ÜS SAHRA FARKI
Kudüs’te en çok karıştırılan iki mekan Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra’dır.
İki kutsal mekândan çatısı altın kaplama olan Kubbet-üs Sahra iken turistler genelde burayı Mescid-i Aksa olarak ziyaret ederler. Hâlbuki gerçek
Mescid-i Aksa, Kubbet-üs Sahra’nın hemen güneyinde yer alır. Mescid-i
Aksa Hz. Ömer döneminde tamamlanmışken Kubbet-üs Sahra Emeviler
döneminde Hz. Peygamber’in Miraç’a yükseldiğine inanılan Muallak Taşı
üzerine inşa edilmiştir. Bir dönem Haçlılar tarafından işgal edilen
Kubbet-üs Sahra’yı Selahaddin Eyyubi tekrar kurtarmış ve bu kutsal
mekânı yeniden kiliseden camiye çevirmiştir.

dergiteneffus.com
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KÜLTÜR SANAT arrow-circle-left

Türk Halk Müziğimizin

unutulmaz isimlerinden

Neşet Ertaş 1938 yılında

doğmuş, yanık sesi ve eşsiz
yorumuyla her birimizin

gönlünde taht kurmuştur.
Gönül Dağı’nı dinleyince

hüzün kuşu olmayan var

mıdır? Ah Yalan Dünya eserini
seslendirirken derinden bir iç
çekmeyen? Bakın Neşet
Baba kendi hayat
hikâyesini nasıl
anlatmış…

25 Eylül günü aramızdan ayrıldı koca çınar.
Vefatının 6. yıl dönümünde büyük ustayı
saygı ve rahmetle anıyoruz…
34
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HALKIN ADAMINDA
GÜZEL VECİZELER
k onda güzedir
Gönül kimi severse, aş
-------------------kekler ise insanoğlu.
Kadın insandır. Biz er
-------------------otur. Çünkü kötü
rürsen korkma yanına
gö
n
ye
yle
sö
ü
rk
tü
r
bi
Nerde
ktur!
insanların türküleri yo
-------------------ü seyretmek.
dir bozkırda gökyüzün
Denizi seyretmek gibi
-------------------getirip
ayrı gitmedim, koğular
Hak bildiğim yoldan
im,
ed
itm
lleri kırıp can inc
gıybet etmedim, gönü
giderim.
bir garip sazımı çaldım
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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BEYAZ PERDE

TRANSİT
Anna Seghers'in 1942 tarihli romanından uyarlanan filmde Nazi işgalinden kaçan Georg adında bir adam,
elinde evrakları bulunan, ölmüş bir yazarın kimliğini üstlenir. Georg Marsilya'dan gemiye binebilmek için
beklerken kendi gibi birçok mülteciyle tanışır; ama gizemli Marie ile tanışınca planları değişir. Christian
Petzold, tarihten ödünç aldığı bir hikâyeyi günümüz Marsilya'sında çekerek hem 75 yılda çok az şeyin
değiştiğini vurguluyor hem de göçmenlik ve arada kalmışlığa dair sinemasal bir tartışma alanı açıyor.
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Barbara Auer, Matthias Brandt, Sebastian Hülk
VİZYON TARİHİ : 07 Eylül 2018
Tür: Dram

BABA
NERDESİN
KAYBOLDUM

RADIOGRAM
Yıl 1971.

Aşkın, uzun süredir çalıştığı
sinema sektöründe hayallerini bulamamış, babasının
ölümüyle memleketine geri
dönmüştür. Kendisini, yıllar
önce reddettiği hayatın tam
ortasında bulmuştur. Her
şey sabitlenmiş gibidir. Bir
babanın gidişi midir yıkım?
Hayalleri kaybolan bir nesil,
değiştirmek istedikleri bir
dünyada neden kendine bir
yer arar Alışılmış düzeni bozmamak için oynanan oyunlar, tekrarlanıp
gider. Bir kadının sevgisi; zamanı geri almaya ve zihinsel çelişki içinde
olan bir adama doğru çıkışı bulmaya yardımcı olur mu? Gerçeklerden
niye utanılır, sakladığımız için mi? Aşkın; giderek daralan çemberin
içinde, ailesi, dostu Ali ve onu değiştirmeyi kendisine görev edinmiş
Oya arasında yeni bir hayat kurabilecek mi?

Komünist rejim altındaki
Bulgaristan'da dini ifadeler
ve batı kaynaklı müzik ulusal
tehdit kabul edilmektedir;
BBC, Deutsche Welle, Özgür
Avrupa Radyosu yasaklıdır.
Kimlik, müziğin gücü ve özgürlük hakkındaki bu dram,
Bulgaristan'ın tam merkezinde, Pomakların yaşadığı
Rodop Dağları'nda geçiyor
ve oğluna yeni bir radyo
almak için 100 kilometre
yürüyerek en yakın şehre giden bir babanın hikâyesini anlatıyor.
Yönetmen: Rouzie Hassanova
Oyuncular: Alexander Hadjiangelov, Yana Titova
VİZYON TARİHİ : 21 Eylül 2018
Tür: Dram

Yönetmen: Ahmet Karaman
Oyuncular: Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı ,
Bestemsu Özdemir
VİZYON TARİHİ : 7 Eylül 2018
Tür: Dram
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SAĞLIK YATIRIMLARINI
ÖNEMSİYORUZ!
Göreve geldiğimizde 5 aile sağlığı merkezi ve küçük bir poliklinik vardı bölgemizde. Her mahallede bir aile
sağlığı olsun diye işe başlamıştık ama şu anda bir mahalleye iki tane aile sağlığı merkezi açtığımız da oldu.
İlçemize şimdiye kadar 25’i aşkın aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bunun yanında -ki bizce en önemlisi- büyük
bir devlet hastanesi çalışması başladı. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan hastanemiz yakın zamanda
kullanıma açılacak. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Çekmeköy
Polikliniği gibi branşında uzman hekimlerin hizmet verdiği 5 büyük polikliniğimiz oldu.

ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ

MİMAR SİNAN MAH. SAĞLIK MERKEZİ

MERKEZ MAH. DOĞA SAĞLIK OCAĞI

dergiteneffus.com
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GELECEĞİN MESLEKLERİ arrow-circle-left

AKILLI ŞEHİRLERDE EN ÇOK ARANAN PERSONEL

SiBER SEHiR UZMANI
Akıllanan şehirlerin kamu araçları, toplu taşıma araçları, trafik ışıkları, sokak lambaları gibi bir şehri oluşturan tüm unsurları, çevrimiçi olarak birbirleriyle ve insanlar ile veri alışverişi yapmaya başladı.
Glasgow şehri, yayalar ve bisikletlilerin hayatlarını kolaylaştırmak

amacıyla akıllı sokak lambaları ve trafik izleme sensörlerine 24
milyon Euro yatırım yaptı. Benzer şekilde Bristol şehri yöneticileri de
toplum sağlığını tehdit eden çevre kirliliği hakkında veri toplamak ve
yorumlamak için oluşturulan bir şehir işletim sistemi kullanmaktadır.

Lider güvenlik araştırmacıları akıllı şehirler gibi açık ve
hassas veri alışverişlerinin olduğu ortamların korsanlara
karşı kullandığımız bilgisayarlar ve akıllı telefonlardan daha savunmasız olabileceğini belirtmektedirler.
Gelecekte bu saldırıları izleyecek, bozulan sensörleri
takip ederek tamir edecek uzmanlara ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.
Özellikle yöneticiler, akıllı şehirleri anlamak için
sorumluluklar almalı ve sistemin kuruluş aşamasından
bakımlarına kadar destek aldıkları şirketlerle şeffaf
ilişkiler kurmalıdırlar. Ayrıca her akıllı şehirde olası
bozulmalara, siber saldırılara ve doğuracağı kötü
sonuçlara karşı eğitilmiş siber güvenlik ve acil
durum müdahale ekipleri bulunmalıdır. Bu durumları
izleyecek ve doğrudan yöneticilere bağlı Siber Şehir
Uzman’ları ise işleyişi bilen, anlayan ve kamu yararına müdahale eden kamu görevlileri olarak dikkat
çekeceklerdir.
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Siber Şehir Uzmanı Ne İş Yapar?
angle-double-right Akıllı şehirlerin alt yapılarının kurulması, milyonlarca
sensörün bu alt yapılar ile beslenmesi ve verilerin aksamadan
sürekliliğini sağlamak.
angle-double-right Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri,
elektrik ya da atık toplama sistemi gibi hizmetlerin çalışmasını
sağlamak.
angle-double-right Vatandaş verileri ve kazanç verileri toplamak.
angle-double-right Şehirdeki sensörlerden biri bozulursa tamir etmek.

dergiteneffus.com
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arrow-circle-right KISA...KISA...

ÇEKMEKÖY’ÜN NADİDE ÇİÇEKLERİ
Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Ünivers
itesi iş birliği ile yapılan
endemik bitki araştırmasında, İstanbul'da
yok olan birçok bitki
türüne rastlandı. Uzmanlar tıp dünyasında
da kullanılan ‘Mavi Yıldız’
isimli bitkinin artık sadece İstanbul'da Çek
meköy'de yetiştiğini ve
bitkinin koruma altına alınması gerektiğini
belirtti.
Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Üniversi
tesi Eczacılık Fakültesi iş
birliği ile yapılan endemik bitki araştırmasın
da İstanbul'da nesli tükenmek üzere olan bitkiler kayıt altına alın
dı. Çekmeköy ormanlarında 1 yıl süren araştırma sonucunda 30 nad
ir tür ve dünyada başka bir
yerde doğal olarak yetişmeyen 17 endemi
k tür tespit edildi. Tespit
edilen bitkiler; tüm özellikleri, fotoğrafları
ve çizimleriyle birlikte kayıt
altına alınarak Çekmeköy'ün Kır Çiçekleri ism
iyle kitap haline getirildi.
Araştırma sonunda 650 bitki örneğinin yer
aldığı bir herbaryum ve
20 adet endemik ve nadir türün özel çizim
lerinden oluşan bir koleksiyon hazırlandı. Bu çalışmalarla birlikte bir
belediye ilk kez böyle bir
herbaryuma sahip oldu.

GÜVEN TİMLERİ
PARKLARDA

ediyesi iş birliği ile
Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Bel
ilçede bulunan bütün
kurulan mobil park ve mobil huzur ekipleri
güvenliği için mesai
parklarda denetimler yaparak parkların
yapıyor.
ediyesi işbirliğinde kurulan
Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Bel
da ve umuma açık alanlarda
mobil park ve mobil huzur ekipleri parklar
klar sunuyor. Zabıta, polis
düzenli kontroller yaparak halka güvenli par
leri, özellikle gece saatlerinve sosyologlardan oluşan mobil park ekip
orlar. Ekipler çalışmalarında
de parklarda asayişi sağlamak için dolaşıy
erde üst araması gibi işlemkimlik kontrolü, gbt sorgusu, gerekli hall
ılan olumsuzluklarda ilçe
ler yapıyorlar. Kontroller sırasında karşılaş
huzur ekipleri ise ilçe halkıemniyet müdürlüğü devreye gitiyor. Mobil
ele ediyor.
nın duygularını sömüren dilencilerle mücad
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Urban Stili’nin
Çıkış Noktası
The Get Down dizisiyle birlikte
kendine moda dünyasında geniş yer bulmaya başlayan
Urban stili.

Aslında
1970’lerdeki punk,
hip-hop ve disko müziklerinin esintilerini taşıyor. 2016’da yayına başlayan
dizideki karakterlerin giyim tarzları
dünyaca ünlü yıldızlara ilham kaynağı
oldu ve bu akım bugünlere kadar
geldi.
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Son yıllarda en trend
akımlarından biri Sokak modası!
Dünyaca ünlü markalar kreatif
ekiplerinin başına sokak modasında uzman isimler getirerek bu
akıma ayak uyduruyor. Ne var
ki urban stili denen akım sokak
modasının pabucunu dama
attıracak gibi
görünüyor!

arrow-circle-right MODA

Tepeden Tırnağa Hip-Hop!
Akımın ortak noktası Hip-Hop tarzını yansıtmak. Bu müzik tarzını benimseyen kişilerin buluştuğu stiller aslında ikiye
ayrılıyor. Birincisi şehirlinin sokak tarzı manasına gelen Urban
Street, diğeri ise şehirlinin şık sokak tarzı şeklinde yorumlanabilecek Urban Chick. İlkinde salaşlık daha fazla ön plandayken ikincisinde ufak şık dokunuşlar göze çarpıyor.

ATHENA

Will Smithin Oğlu

En Popüler Parçalar
Sokak tarzında en önemli faktör ayakkabı. Ama öyle
her ayakkabı değil, sneaker olmalı. Daha çok bot tarzı da
diyebiliriz. Yazın sıcağında bile olmazsa olmaz parçalar bunlar.
O derece:)

Can Bonomo

Pantolonlarda dar modeller kendini gösterse de salaş
modeller de kendine yer buluyor. Yırtık paçalı eşofman altları ise olmazsa olmazlardan… Üst giyimde tercihler olabildiğince bol. Tabii Hawaii gömlekleri de unutmamak gerek!
Dar kesimlerin altında kendini gösteren renkli çoraplara
değinmeden yazımızı sonlandırmayalım. Çorap çekmecenizde sarı-mavi-yeşil-kırmızı çoraplara yer açın derim!
dergiteneffus.com
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Abdur
G Ü N D E M E

Öncelikle kendinizden ve
hikâyenizden bahseder misiniz?
Ben Abdurrahman. 1981 Rize’nin Merkeze bağlı Kendirli Beldesi'nde doğdum.
10 çocuklu bir ailenin 7 numarasıyım.
Kendinizden bahseder misiniz deyince
böyle bir tuhaf oluyorum ve en kestirme
şöyle diyeyim; dertli bir Anadolu çocuğu, tutkusu olan, memleketine, bayrağına, toprağına tutkusu olan ve idealleri
olan aslında herkes gibi biri olarak adlandırıyorum kendimi.
İstanbul’a 11 yaşında geldim, orta ve liseyi İstanbul İmam Hatip’te okudum.
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Sonrasında İstanbul Üniversitesi Gösteri
ve Sahne Sanatları bölümü ve arkasından
Beykent Üniversitesi Sinema Televizyon
bölümünü bitirdim.

markalaştırdığımız bir haber sitemiz var.
Ve son olarak da yaklaşık 8-9 aydır tüm
Türkiye’nin takip ettiği dijital içerik üreten bir atölyemiz var.

Hikâyeme gelirsek kendimi bildim bileli
doğruyu ne pahasına olursa olsun söyleyen, her şartta değer yargılarını belli
eden bir adam oldum hep. Bir dönem
Karadeniz bölgesinin daha yakından takip ettiği bir televizyon programı yaptım.
Sonrasında kendi yolumu çizmeye karar
verip reklam organizasyon hizmeti veren
bir şirket kurdum. Bunun yanında hep
söylüyorum ümmetten ve milletten taraf olan Türkiye Haber Merkezi adında

İlk ne zaman videolar çekmeye karar
verdiniz?

dergiteneffus.com

Dijital dünyayı sadece sosyal medya olarak görüp, ‘2 paylaşım yaptım geçtim’
yeri olarak görmedim ben hiç. Aslında
kendim de çok aktif kullanan biri değildim, video süreci başlamadan önce Instagram’da bin kişi, Twitter’da 2 bin kişi,
Facebook’ta 4-5 bin kadar takipçim vardı. Ben daha çok takip ettiğim kişilerin

D A İ

RÖPORTAJ

urrahman Uzun
A İ R

Ç E K T İ Ğ İ

V İ D E O L A R L A

P O P Ü L E R

CESUR OL, DÜRÜST OL, KENDİN OL!
Bir videosunu izlemeseniz diğerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendine has üslubu ile gündem konularını tarihi arka planlarıyla anlatan videolar çeken Karadeniz uşağı Abdurrahman
Uzun ile sıcacık sohbetimizde neler var neler!
paylaşımlarına bakar geçerdim. Ama buradaki gücü, yani sosyal medya diye hafife aldığımız alanlardaki dünyanın ciddiyetini anlayınca; hani yaramaz çocuklar
sabırsız olur yerinde duramaz ya aynen
öyle bir şeyler yapmamız lazım, bu alanda da güçlenmemiz lazım, söylenemeyen
gerçekleri çatır çatır konuşmak lazım
diye içim içimi yedi. Yalnız çok samimi
olarak şunu söyleyeyim, video süreci
başlamadan önce ben kendim çekerim
diye düşünmüyordum. İşin mutfağına da
hâkim olduğumuz için genç kardeşlerimizi buluruz, yetiştiririz, var olan kişiler
üzerinden yeni formatlarla gideriz diye
düşünüyordum. Sonra Amerika’da Rıza

Zarrab olayı diye bir şey çıktı. Her gün her
saat her an gazetelerde sosyal medyada
orada burada haberleri var. Ama ortalık
durulmuyor. Zarrab aşağı Zarrab yukarı
ve dedim bu iş hiç söylenen gibi değil. Ve
ben de bekleyemem, girdim stüdyoya ne
hazırlık ne bir şey, o gazla ve içimdekileri
söyleme sabırsızlığıyla çektim bir video.
Adına da Cambaza Bak oyunu dedim.
Yani mevzu Zarrab olayı değil mevzu
sirkte oyun kurucuların yani bugünde
olduğu gibi (ABD’nin) algıyı farklı yöne
çekmek için yaptığı bir operasyon olduğunu söyledim. Video 3 günde 9 milyon
kadar izlendi. Artık o günden sonra mesele kapandı. Aynı haftanın Salı günü
dergiteneffus.com

meclis toplantısında Cumhurbaşkanımız
Zarrab olayıyla alakalı yaptığı açıklamada bu durumun siyasi, ekonomik, devletlerarası bir durumla ilgisi olmadığını ve
oyunun adının CAMBAZA BAK oyunu
olduğunu da tekrar etmesiyle... Allah Allah video uçtu gitti diyebilirim.
İlk ne zaman fark edilmeye başladınız?
Aslında ilk videomuzdan itibaren ciddi bir geri dönüş aldık. Sonrasında hiç
ara vermeden istikrarlı ve sabırlı şekilde yeni içeriklerimizi de takipçilerimizle paylaştık. Her videomuz 4 milyon
7 milyon arası seyredildi. Bazen ekip
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arkadaşlarımızla videoları da yarıştırıyoruz. “Bu şunu geçer, bu video şu kadar
izlenir” falan diye. Bazen hiç beklemediğimiz sonuçlar da olmuyor değil tabii.
Ama genel olarak her videoda yükselen
bir çizgiyle gitti bizim serüvenimiz.
2 Aralık ta başladık dedim ya, sonrasında biz il il üniversite üniversite dolaşıp
konferanslar verdik. Derdimizi anlattık,
genç yaşlı herkesle buluşup kucaklaştık.
Bir yandan bu süreç tempolu şekilde devam ederken bir yandan da video çekimlerimizi hiç aksatmadık tabii. Derken erken seçim kararıyla da her güne bir video
çekmemiz lazım diye kendi içimizde ekip
olarak aldığımız kararla her gün yeni içerik oluşturduk. Ailemiz büyüdü, her gün
yeni birileri katıldı, ağır eleştirenler de
olduğu, vakit namazlarında bize el açıp
ismen dua edenler de. Böyle büyüdük ve
sizin söyleminizle tanınmaya başladık.
Hatta geçen gün bu klimalardan üşütmüşüm bir serum taktırmaya gittim.
Doktor iğneyi yaparken hafif kendimi
sıkmışım hemen şöyle dedi: “Öyle konuşmaya benzemiyor değil mi bu işler?
Aferin aferin iyi gidiyorsun hastalanma
boşlama videoları” dedi. Ben de serum
takılı yatıyorum ağzımın içinde hafif biz
Tamam diyebildim sadece:) Bunlar çok
güzel şeyler.
İçerik oluştururken konuları neye göre
seçiyorsunuz?
Aslında sıcak gündeme göre konular seçiyoruz olarak biliniyor. Evet öyle. Ama
seçtiğimiz konulara mutlaka eski benzeri
konulardan, yaşanmışlıklardan, yaşandığı vakitte kimsenin sesini çıkarıp konuşamadığı konuları da videolarımızda
muhakkak konuyla entegre edip geçiriyoruz. Vermek istediğimiz mesaj şu, “o
günde bunlar yaşanmıştı, şimdi de bunlar yaşanıyor yani mesele şu, mesele bu
kadar açık” diye anlatıp çoğunluğun sesi
olmaya gayret ediyoruz. Gündem konularının dışında, tarih kitaplarımızda
yazmayan yanlış anlatılan değerlerimizi,
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kahramanlarımızı anlatıyoruz, dünyadaki gelişmelerden göğsümüzü kabartan
başarıları da mutlaka yer verip işliyoruz.
Göz önünde daha çok siyasi gündem videoları olsa da bu bahsettiğimiz içeriklerin de ciddi bir kitlesi ve takipçisi de var,
şükür.
Gönderilerinize ne gibi yorumlar
geliyor?
Şimdi hepsine mükemmel, şahane yorumlar geliyor desem bu pek objektif ve
doğru bir cevap olmaz. Tabi ki ağırlıklı
olarak “bize ses oldunuz, abi tam da gönlümüzden geçenler, valla helal olsun, bak
sen konuşunca kuşanıp cepheye inesim
geliyor da ortada cephe yok” gibi çok
mutlu eden yorumlar alıyoruz tabi.
Bunun yanında tüm nefretini, kızgınlığını, hatta daha da ileri gibi tehdit mesajlarıyla efelik yapanlarda oluyor. Aynı
zamanda çok yapıcı, bazen gözden kaçırdığımız noktalarda yapılan eleştiriler
de ekip olarak bizi mutlu ediyor. Hemen
gündemimize alıp eksiğimizi tamamlamaya odaklanıyoruz. Elimden geldiğince tüm mesajları okuyup cevap vermeye
gayret ediyorum. Tabi hak verirsiniz ki
gözden kaçırdıklarımız, cevaplara yetilemediğimiz de oluyor. Onlardan da sizin
aracılığınızla özür dilemiş olalım.
Bazen öyle duygulu, samimi yorumlar
alıyorum ki bir iki saat toparlayıp kendime gelemiyorum. Yani beni bir kardeşi,
evladı, ailesi görüp kalben edilen dualar,
söylediğimiz bir sözle hayatının değiştiğini söyleyen ve bunun için yazdıkları
minnet mesajları beni, ekibimi yaptığımız işin yüküne, değerine ve hassasiyetine daha da inanıp bağlanmamıza sebep
oluyor. Bizi yorumlarınızdan, eleştirilerinizden, fikirlerinizden eksik etmeyin
diyeyim. Hatta bir gün hepsiyle bir çay
muhabbetinde toplanıp dertleşmek istiyorum, yeni dönem de yapacağız bunu
inşallah.

Tanınmaya başladığınızda hayatınızda
neler değişti?
Bizim mahalleden arkadaşlar benimle
çektirdikleri fotoğraflarla sağda solda
hava atmaya başladıkları an bu iş başka yere gidiyor dedim :) Geçen gün saat
gece yarısı 1:30 çocukluk arkadaşım İsmail arıyor. “Apo! Hani vardı ya seninle şurada bir
fotoğrafım onu bir at
işim var” diyor. İsmail diyorum “bu
saatte o fotoğrafla
ne işin var?” “Soru
sorma bul yolla
fotoğrafı, kalabalık bir ortamdayım
senin videolardan
konuştuk, o uşak benim arkadaşım dedim
inanmadılar şu anda da hoparlörden konuşuyorum, fotoğrafı yolla da görsünler bizim kimlerle arkadaş
olduğumuzu” demesiyle, dedim bu iş
böyle bir şey herhalde.
Bizim tanınma durumumuz insanlarımızın kalbinden, yüreğinden, evinden
biri olarak gördükleri için benim hayatımda çok bir şey değişmedi. Fırında, sokakta, bakkalda, havaalanlarında bol bol
fotoğraf çektirmek dışında. Hatta bazen
anlıyorum yanıma gelmeyip kendi içlerinde fıs fıs konuşuyorlar. Bir an da dönüp diyorum ki; “evet evet o benim gelin
fotoğraf çektirelim ben de kalsın.” Ohh
be deyip sanki 40 yıldır tanışıyormuş samimiyetiyle sarılıp hal hatır soruyoruz
birbirimize. Güzel insan biriktiriyoruz.
Ha bu arada İsmail’e de o fotoğrafı gece
bulup yolladım. Kaynamasın arada:)
Sosyal medya dışında ilgi alanlarınız
var mı?
Olmaz olur mu? Sosyal medya bir araç
sadece hayatımın tamamı değil. Rizeliyiz
diye mi bilmiyorum ama doğaya aşığım.
Her rengine, özenle yaratılmış her bir
dergiteneffus.com

detayına. Kampa giderim mesele hafta
sonları. Bazen arkadaşlarım, bazen ailemle, semaverde bir çay, çıtır çıtır yanan
odun sesi, ateş böceklerinin huzur veren
tınısı, sazlı sözlü bir türkü ve gökyüzündeki yıldızları seyretmek, hayal etmek,
kendimi mutlu hissettiğim özel anlardır.
Mesela şiir; mısralardaki estetikle, o nakış nakış işlenip yan yana gelen
dizelerin verdiği huzurla
geçireceğim bir yarım
saat ya da 5-10 dakika bile beni mutlu
eder. Oğlumla çok
az da olsa vakit geçirmek benim can
simidim. Tabii bir
de İstanbul aşkım
var benim. İstanbul’u
bilen, okuyan, araştıran biri olarak kuleliden
boğazı seyretmek tarifsiz bir
duygu benim için. Son günlerde gündeme aldığım ve kısa sürede başaracağıma
inandığım at binme meselesi var bir de,
ama o işi bi becereyim sonra anlatırız
onu:)
Son olarak dergimiz okurlarına ne
tavsiye ediyorsunuz?
Öncelikle sayınızdaki bu özel sohbet için
teşekkür ederim size. Tavsiyem naçizane
şu olabilir, bu milletin özündeki, yüreğindeki iyiliği, değerli olan her şeyi, kimse de olmayıp Allah’ın bize lütfettiği tüm
güzelliklerin farkına varıp onları yaşamak ve yaşatmak için bedeller ödemekten korkmasınlar. Cesur olsunlar, hayal
kurmaktan vazgeçmesinler, ideallerine
giden yollarda çıkan çakıl taşlarına da
tecrübe olarak bakıp yollarına devam
etsinler. Ümmet şuurunu hep hissetsinler, güçleri yettiğince etrafındaki herkesin hayatında hayırlı bir iz bıraksınlar,
sevdiğini söylemekten, küçük bir çocuğun başını okşamaktan, şükretmekten
vazgeçmesinler. Bizim şöyle bir desturumuz var; CESUR OL, DÜRÜST OL,
KENDİN OL…
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KİTAP TANITIMI arrow-circle-left

BEYNİN GİZLİ HAYATI
David Eagleman
Ünlü nörobilimci David Eagleman, 20 dilde yayımlanan -ve neredeyse şimdiden klasikleşen- kitabı Incognito ile beynimizin derinlerine dalarak, yaptığımız, düşündüğümüz ya da hissettiklerimizin çok büyük bir kısmının bizden
başka bir biz tarafından yönetildiğini ürkütücü bir berraklıkla ortaya koyuyor.
Sadakat geninden sizi olmadığınız birine dönüştüren beyin zedelenmelerine;
optik yanılsamalardan striptizcilerin neden ayın belirli zamanlarında daha çok
para kazandığına; Truva fatihi Odysseus'tan renkleri işitip biçimleri tadabilen
sinestezik insanlara kadar geniş bir yelpazeden vakaları ve araştırmaları bir araya getiren Incognito, beynimizin işleyişi ve çelişkileri hakkında olağanüstü bir
keşif yolculuğu sunuyor.

TESLA - AFORİZMALAR
Nicola Tesla
Aforizmalar, Nikola Tesla’nın eserlerinden özenle derlenmiş bir seçki olmasının yanında, Nikola Tesla’ya ait fotoğraflardan oluşan bir “fotoğraf albümü”nü, hayatı boyunca
aldığı patentlerin çizimlerini de içermektedir. Bu yanıyla, Türkçede çıkmış en kapsamlı
Nikola Tesla kitaplarından bir tanesidir.
“Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi.”
“Bütün canlılar, evrenin çarkında iç içe geçmiş dişlilerdir.”

S

NAR AĞACI
Nazan Bekiroğlu
Trabzon-Tebriz-Tiflis-Batum-İstanbul hattında geçen muhteşem bir roman.
Balkan Savaşı yıllarında başlayıp I. Dünya Savaşı’na uzanan bir öykü… Trabzon’da ve Tebriz’de doğup birbirlerine doğru yol alan iki hayat; önce delice
akan sonra durgunlaşan iki ırmak… Aslında çok ırmak… Tebriz’in en büyük, en asil halı tüccarının deli fişek oğlu Settarhan ve Trabzonlu inci tanesi
Zehra…
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LEZZET
DURAĞI

Artık yeni bir eğitim dönemi başladı. Sabahları evden çıkmadan sütlü çikolatanızı
kolayca üzerine sürebileceğiniz pankekleriniz olsa, o okul yolu ne tatlı gelirdi değil mi?
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İyi Gider

-- 2 Su Bardağı Un --- 2 yumurta --- 1 kahve fincanı sıvı yağ --- 1 su bardağı süt --- 1 kahve fincanı su --- 1 çorba kaşığı toz şeker --- 1 çay kaşığı ucu ile tuz --- 1 çay kaşığı karbonat --
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Ee hadi afiyet olsun :)
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arrow-circle-right ŞİFREYİ bulmacadergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
ADRESİNE GÖNDEREN 5 KİŞİYE BEYNİN GİZLİ HAYATI Kitabı HEDİYE!

Ödüllü Bulmaca

İsim, soyisim, telefon ve adres bilgilerini maile eklemeyi unutma!
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AJDAPEKKAN

UĞURIŞILAK

GÜLBENERGEN

ESERYENENLER

GÖKHANÖZEN

ZUHALTOPAL

TÜRKANŞORAY

TUVANATÜRKAY
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