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kapılarını açmak için en mükemmel silah : Kalem"
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Basketbol'da Final Four'a
Türkiye damgasını vurdu!

KADİM ŞEHİRLER

Şehirlerin anası İslam'ın
gözbebeği Mekke'deyiz

İZ BIRAKANLAR

İslam dünyasında yetişmiş
bir hazine : İBN-İ SİNA

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Haziran ayında karşınıza dopdolu bir sayı ile çıkmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Haziran ayı aynı zamanda Teneffüs dergisinin birinci yaşını
doldurduğu ay. 12 sayılık heyecanlı ve keyifli bu maratonda sizlerin ilgisiyle
hep daha güzelini yapma gayretinde olduk. Bundan sonra da daha güzel
sayılarımız olacak.
Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Dergimizin kapağında sizleri ülkemizin yetiştirdiği önemli kalemlerden
biri olan Cemil Meriç ile karşılıyoruz. İnsanlığın en kadim şehirlerinden
Mekke’de duraklayıp İslam coğrafyasının saklı hazinesi İbn-i Sina’yı
tanıyacağız. Final Four heyecanını da spor sayfamızda sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Bu ay sizleri önemli bir sınav bekliyor. Hepinize olan inancımla sınavınızda yürekten başarılar diliyorum. Sınavdan
sonra ise keyifli bir tatil sizleri bekliyor. Çok eğlenin, çok gezin, çok okuyun ve çok araştırın! Bir sonraki sayıda
görüşene dek sevgiyle kalın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay "CELASUN"kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.
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Haziran ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.

LEZZET DURAĞI

TARİHTE HAZİRAN

Sıcaktan bunalanlara Dondurmalı
Soğuk Kahve tarifi ile
karşınızdayız:)

Tarihte haziran ayında neler
yaşanmış neler. Merak ediyorsanız
sayfamıza bekliyoruz.
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FİLM REPLİKLERİ

16

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik
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İslam dünyasında yetişmiş bir
hazine İBN-İ SİNA

Önce sınav, sonra tatil zamanı.

18

20

22

GELECEĞİN MESLEKLERİ

DUVAR

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya
çıkan "Uzaktan Sağlık Mühendisliği"
hakkında detaylar, yazımızda.

Bu duvarın harcında
gençlik var:)

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

Cemil Meriç ve hayatına
dair bilmediklerinizle ilgili
dolu dolu bir dosya konumuz
var bu ay.

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

BİLİM

KÜLTÜR SANAT

Genel Kültür sorularıyla eğlenceli bir
test çözmeye ne dersiniz :)

Paralel Evrenler Teorisi'ni
mercek altına alıyoruz.

Kültür ve sanat dünyamızın
değerlerini tanımaya
devam ediyoruz.
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SİNEMA Bİ'MOLA

TİYATRO

Bu ay hangi filmler vizyona giriyor,
bir göz atalım.
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Devlet Tiyatroları tarafından
sahnelenen ALAADDİN'İN SİHİRLİ
LAMBASI isimli oyunu
öneriyoruz.
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı
Başkan Yardımcısı

FENOMEN

44

Yaptığı coverlar ile dikkat çekmeyi
başaran İlayda Demir'i tanıyoruz.

DANIŞMA KURULU
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Şehirlerin Anası, İslam'ın Gözbebeği
MEKKE'deyiz.

Final Four'a Türkiye
damgasını vurdu.
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GEZELİM GÖRELİM
İstanbul'da Ruhunu Koruyan
Bir Semt : KUZGUNCUK
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Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı
Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
Genel Yayın Koordinatörü
Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

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

Muammer Özenen
Metin Yazarı
Fatih Cömert
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Havva Bozan

KÂŞİFİN NOT DEFTERİ
Dünyada geliştirilen son
teknolojilerden haberdar olduğumuz
sayfamızda bu ay sizler için
bakalım ne var?

Oğuzhan Aydemir
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak
Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

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

dergiteneffus.com
www.dergiteneffus.com

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

GÜZEL
KELİMELER
MEKÂNI

Savaşçı, kahraman, cesur, atak, delikanlı ve yiğit anlamlarına gelen
Celasun kelimesi aslen Türkçe kökenli. Türkler çocuklarına isim
verirken böyle güçlü anlamları önemsemişler.
Günümüzde bir dizi karakteri olarak karşımıza çıkan Celasun
kelimesini tarihimizde de layıkıyla taşımış nice cesur kahramanlarımız
vardır bizim. Bu topraklar her daim kendi Celasunlarını yetiştirmiştir
ve yetiştirmeye de devam edecektir!
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TOPRAK ANA
Cengiz Aytmatov

İnsan hep bir başka insana dökmez içini; kimi zaman bir ağaç, bir dere,
belki de uzayıp giden bir yoldur onu dinleyen. Savaşın patlak vermesiyle
köyün genç erkekleri cepheye gidince, geride kalanların sorumluluğunu
üstlenen Tolgonay da işte böyle yapar; toprağa, Toprak Ana’ya anlatır
derdini. O anlatırken, savaşın yol açtığı altüst oluşlar karşısında köy
halkının mücadelesine, bu sırada verilen kayıplara, yarım kalan hayallere
tanık oluruz biz de.

PARİSTEN ÇİÇEKLERLE

Sarah Jio

1940’ların işgal altındaki Paris’inde Paris’in tüm çiçeklerini beklerken Paris’in
tüm acılarını kendinde bulan bir kadın… 2000’lerde Işığın Şehri Paris’in nostaljik
havasında ve aydınlığında kendi acılarıyla ve geçmişiyle yüzleşebilmek için başka
bir kadının geçmişinin peşinde iz süren başka bir kadın…
Kendine özgü sürükleyici tarzıyla Sarah Jio bu romanında bulanık sularda
derinlere batmış iki nilüfer olan güçlü kadın karakterlerle geçmiş ve bugün
arasında köprü kurarak hayatta önemli olan şeyleri hatırlatıyor.

ANTİKA TİTANİK
Murat Menteş

Olayların 2019 yılında geçtiği Antika Titanik’te macera üç farklı yönden anlatılıyor.
Marco Montes hafızasını kaybetmiş olarak uyanır ve bir de bakar ki Titanik’te.
Marco, geminin içinde yolunu kaybedecek, kana batacak ve mahsur kalacaktır…
Kafadan kontak bir felsefe profesörü olan Refik Risk, bir sempozyuma katılmak
üzere gittiği Kahire’de, Şifa Şavk adlı bir militana âşık olur. Ve böylece başı fena
halde belaya girer. Mısırlı anestezi teknisyeni Şifa Şavk, inancını yitirmiştir. Çok
güzel ve etkileyici bir kadındır. Fakat çevresinde bombalar patlayıp da sevdikleri
ölünce, o da silaha sarılır… Sürükleyici bir komediye hazır olun!

dergiteneffus.com
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Ma lzemeler

• 1 çorba kaşığı nescafe
• 1 su bardağı soğuk süt
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 2 yemek kaşığı vanilyalı dondurma
• Buz
• Kremşanti
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ELVEDA YA ŞEHRİ RAMAZAN

Mahalle İftarları

Mahalle merkezlerine kurulan gönül sofraları bu yıl da iftarda komşuları
buluşturdu. Açık hava restoranına dönüştürülen iftar sofralarında, bir
yandan iftar yapılırken, diğer yandan da komşuluk ilişkileri güçlendirildi.

Ramazan’da Gönüller Kuran-ı Kerim ile Huzur Buldu

Ramazan’da Gönüller Kuran-ı Kerim ile Huzur Bulacak programında,
Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir camide, Kuran-ı Kerim
Tilaveti düzenlendi.
Hafızlar arasında Çamlıca Cami İmamı Hafız İshak Danış, Güzel Kuran
Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Bilal Demirel, Hafız Ramazan
Demirkan ve Güzel Kuran Okuma Yarışması Dünya Birincisi Remzi Er yer
aldı.

Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı

Çocuklara güzel hatırlayabilecekleri bir Ramazan ayı yaşatmak için
Taşdelen Sultan Murat Caddesi’nde açılan Çekmeköy Çocuk Ramazan
Sokağı bu yıl da çocukları renkli etkinliklerle misafir etti.

Hanelere Sıcak Yemek
2010 yılından bugüne aralıksız uygulanan sıcak yemek dağıtımı
Ramazan’da da istikrarla devam etti.

MAHALLELER YAZA HAZIR

Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri’nin bir araya gelerek oluşturduğu ekipler
ilçede bakım onarım ve temizlik çalışmalarına başladı.
Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda
21 Mahalleyi içine alan kapsamlı bakım onarım ve temizlik
çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve
Fen İşleri Müdürlükleri’nin bir araya gelerek oluşturduğu
ekipler; ağaç ve çiçek ekimi, park ve bahçe bakımları,
asfalt ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra sokak ve
caddelerde temizlik çalışmaları yaptı. Çevre temizliğinde
etkin olunması, çevre duyarlılığının artırılmasının da
hedeflendiği çalışmalarda yüzlerce personel görev aldı.

dergiteneffus.com
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YENİ
TOPRAKLARA
DOĞRU

SÜPERMEN
SAHNEDE!

3 Haziran 1769 – TAHİTİ

1 Haziran 1938 – ABD

Birleşik Krallık adına yeni
kıtalar keşfetmek için
denizlere açılan Kaptan
James Cook, Tahiti
sahiline ulaştı.

Çizgi ﬁlm karakteri Süpermen ilk
kez görücüye çıktı. Sonraki
yıllardan günümüze
gelen süreçte Süpermen’in
serileri oluşturuldu ve çok geniş
bir izleyici ve okuyucu
kitlesine sahip oldu.

FECİ
KAZA

İNGİLTERE’NİN
YENİ
KRALİÇESİ

12 Haziran 1889 – İRLANDA

2 Haziran 1953 – İNGİLTERE

80 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir tren kazası meydana
geldi. Vefat edenlerin
çoğu çocuktu.

Kraliçe II. Elizabeth geniş
kapsamlı bir törenle taç giydi.
Bugün İngiltere tahtında
hala kendisi oturuyor.

NAPOLYON
DÖNEMİ
BİTTİ

TEMBEL
KEDİ
GARFİELD

18 Haziran 1815 – FRANSA

Tembel ve miskin bir kedi olarak
dünyaca ünlenen çizgi ﬁlm
karakteri Garﬁeld, maceraları
ile yayınlanmaya
başladı.

Napolyon’un ordusu Waterloo
Savaşı’na katıldı ve büyük bir
yenilgi aldı. Bu mağlubiyetin
ardından Napolyon dönemi
sona erdi.
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19 Haziran 1978 – İTALYA
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BİR
ŞAİR
DOĞDU

ARABA
YARIŞI

6 Haziran 1799 – RUSYA
Modern Rus Edebiyatı’nın
kurucusu sayılan dünyaca ünlü
şair Aleksandr Puşkin,
Moskova’da doğdu.

10 Haziran 1907 – ÇİN/FRANSA
Çin’den başlayıp kıtalararası süren
araba yarışının varış noktası Paris
oldu. 2 ay süren yarışı ise
F. Scipione Borghese isimli
İtalyan yarışmacı kazandı.

CAMİ
AÇILIŞI
AYASOFYA’DA
İLK CUMA

7 Haziran 1557 – TÜRKİYE
1550 senesinde temelleri atılan
Süleymaniye Camii 7 yıllık
hummalı bir çalışma sonucu
ibadete açıldı. Bu güzide
şaheserin mimarlığını
Mimar Sinan yapmıştı.

1 Haziran 1453 – TÜRKİYE
Mayıs’ın sonlarında Fatih Sultan
Mehmed’in fethiyle İstanbul
artık bir Türk şehri
olmuştu ve 1 Haziran’da da
Ayasofya Camii’nde ilk Cuma
namazı kılındı.

TARİHİ
MÜZE
13 Haziran 1891 – TÜRKİYE

GİRİT
ARTIK
TÜRKLERİN

24 Haziran 1645 – GİRİT
25 yıl süren Girit Savaşları Türk
ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
Uzun bir süre Girit Osman
toprağı olarak kaldı ve o
topraklarda barış huzur ve
hoşgörü hüküm sürdü.

İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete
açıldı. İçinde yer altından gün
yüzüne çıkarılmış birçok önemli eser
sergilenmeye başladı. Bugün hala
ziyaretçilerini ağırlamaya
devam ediyor.

dergiteneffus.com
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Talent Show

Seni paramla satın alırım dediysem,
Zenginliğimden değil, senin ucuzluğundan

How I Met Your Mot

her

Sana aptalsın dem

iyorum, ama...

Zekadan vergi alı
nsaydı, maddi
durumunda bir de
ğişiklik olmazdı.

A Good Year

Ya beğenirsin, ya da seni
öldürürüm!

Güzel olmayı başarmışım
değil mi ?
12
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The 100th Love Wit

h You

Dünya'da iki tip e

rkek vardır.

Biri elinden gelen
i yapar,
diğer yapmaz

Garfield

Harikayız, çünkü ikimiz de aynı şeyi
seviyoruz.

Beni!

Karayip Korsanları

Sen benim kim olduğumu
biliyor musun?

Hey millet, burada adını
unutmuş
bir adam var!
dergiteneffus.com
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İslâm Dünyasında Yetişmiş Bir Hazine

iBN-i SiNA
Tıp insanı, fizikçi, yazar, filozof ve âlim…
Bunca meziyetiyle bir çağa damgasını
vurmuş ve İslam topraklarında yetişmiş bir
şahsiyetten, İbn-i Sina’dan bahsediyoruz.

22 Ağustos 980 tarihinde Özbekistan’da dünyaya gelen
İbn-i Sina’nın tam adı, Abû ‘Alî al-Husayn İbn’ Abd Allah
ibn Al-Hasan ibn Sina’dır. Farabi, El- Biruni ve Aristoteles
gibi çağının ötesini yaşayabilen fikir adamlarından
etkilenen İbn-i Sina tıp ve felsefe alanları ağırlıkta olmak
üzere birçok alanda yaklaşık 200 esere imza atmıştı.

7 asır boyunca Avrupa Üniversiteleri’nde kaynak kitap
olarak okutulmuştu.

Tıp alanının dışında da ilgi duyduğu alanlarda çalışmalar
yapmıştı. Çok yönlü kişiliği onu allame olarak tarif
etmemizdeki en büyük etken. Eskiden bir kişi bir alanda
uzman ise ona âlim, birçok alanda uzman ise ona
Batı dünyası için ortaçağ modern biliminin kurucusu allame denirmiş. İbn-i Sina gibi bir şahsiyet hem İslam
olarak kabul edilen İbn-i Sina “Büyük Üstad” ismiyle topraklarında hem de Batı dünyasında adını tarihe altın
tanınırdı. Tıbbın Kanunu (El-Kanun fi’t Tıb) adlı eseri harflerle yazdırma başarısına erişmişti.

Bin yıl önce Süpernova gözlemledi
Ünlü filozof ve bilgin İbn-i Sina, 1006 senesinde tarihin
en parlak süpernovalarından birine şahitlik edip
gözlemlerini 1020’li yıllarda kaleme aldığı Kitab-üş Şifa
adlı eserinde kayıt altına almıştı. 3 ay boyunca parlaklığı
dinmeyen süpernova patlaması için astronom yönüyle
karşımıza çıkan İbn-i Sina tarihe şu satırları not düştü:
“Görünüşe göre yanma ve parlama uzun süre kalıyor,
bazen saç lülesi biçiminde, bazen de yıldız kuyruğu gibi
görülüyor. Genelde kuzeyde fakat bazen de güneyde
beliriyor. Bazen de yıldızların arasında bir yıldız gibi
görülüyor, tıpkı 397 (Hicri) yılında görülen yıldız gibi.
Üç aya yakın gökte kaldı, zamanla soluklaştı ve yok oldu
Başlarda siyaha yakın ve yeşilimsiydi. Sonra kıvılcımlar
saçmaya başladı. Giderek beyazlaştı ve sonra da solmaya
başladı. Bazen şekli bir sakalı andırırdı, bazen de bir
hayvanın boynuzuna benzerdi.”
14
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M.S. 1006 yılında gözlemlenen süpernova olayı
ve ardında bıraktığı bulutsu.
MODELLEME - Chandra X-ray Observatory

Ballı Un Helvası
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Asırlar öncesinden çizilen iskelet sistemimiz
İbn-i Sina 1000 yıl öncesinde insan anatomisine dair
çeşitli araştırmalar yapmıştı. İç organlar, iskelet sistemi
ve sinir sistemi çizimleri onun birçok alanda nasıl bir
deha olduğunun en önemli göstergelerinden…
Bir dönem şehir şehir gezen bilim insanı, çeşitli şiirler
de kaleme alarak sanatkârane tarafını da günümüze
miras olarak bırakmayı başarmıştı. Batı’da ‘Avicenna’
ismiyle bilinen İslam filozofu şiir ve müziğe muhabbeti
sebebiyle gönüllerimizde bir kez daha taht kurmuştur
aslında…

Genç yaşında ünlenen doktor
Onu bu kadar ünlü yapan ve önde gelen özelliği muhakkak ki genç yaşına rağmen
çağının önde gelen doktorlarından olmasıydı. Küçük yaştan itibaren ‘Kuşyar’
isimli bir doktorun yanında tıp kitapları okuyarak kendini geliştirmişti ve 18
yaşına geldiğinde klasik tıp alanında önde gelen isimlerden biri oluvermişti.
Samani hanedanının önde gelen isimlerinden birini genç yaşında tedavi ederek
saray kütüphanesini kullanma hakkı kazanmıştı. Böylece diğer disiplinlere ait
öğretilere de aşina olma fırsatı yakalamıştı.
Kendi çağının ötesinde bir birikimle günümüzde de adından gururla bahsettiren
İbn-i Sina 21 Haziran 1037 tarihinde İran’da vefat etti. Her birinizin eğer
yeterince isterseniz birer İbn-i Sina olmaya aday olduğunuza inanarak bu
önemli şahsiyeti saygıyla yad ediyoruz.

İbn-İ Sina’dan Aşk Acısına Reçete
İbn-i Sina’nın Horasan’da hekimlik yaptığı sırada vezirin hasta oğluna
mal-i hülya yani kara sevda teşhisi koyduğunu biliyor muydunuz? Bakın
ünlü doktorun aşk acısı reçetesinde neler var:
• Sanrılardan kurtulun. Yani sevdiğiniz kişinin hiçbir eksiği olmadığını
düşünmeyin ve onun da nihayetinde etten kemikten bir insan olduğunu
kabul edin.
• Her gün duş alın. İbn-i Sina’ya göre su, içinizdeki aşk ateşinin bir miktar
dinmesine yardımcı olabilirmiş.
• Sulu yiyecekle beslenin bol su tüketin. Ünlü doktor karasevdaya
tutulanların hüzünden sayıklayıp uykusuz kaldığını bunun da akıl
sağlığına iyi gelmediğini belirtip çözüm olarak da vücudu nemlendirecek
besinler almayı önermiş.
• Ballı helva tüketin. İbn-i Sina kitabında faludec isimli bir tarif verip
bunun aşk acısına iyi geldiğini belitmiş. Eyyy tatlı sen nelere kadirsin?
• Son olarak Osmanlı’nın da İbn-i Sina’dan feyz alarak uyguladığı bir şey
var ki hakikaten ilginç: Boğaz’ın serin sularında yüzmek. Bu soğuk su
terapisi zamanında ‘kara safra yükselmesi’ günümüzde ise buhran ve
depresyon olarak bilinen hastalığa birebirmiş. Kendini kötü hissedene
ülkemizin suyu soğuk sahillerini tavsiye edip yazımızı bitirelim o halde. :)
dergiteneffus.com

Filozof
İBN-İ SİNA
Aristoteles, Farabi ve İbn-i Rüşd
gibi filozoflardan etkilenen İbn-i
Sina’nın felsefe alanında da önemli
birikimleri vardı. Kendisi felsefeyi,
“Felsefe spekülatif bir sanattır,
insan buradan tüm varoluşunu
belirleyen ve eylemlerini
yönlendiren şeyleri özümseyerek
yararlanır, böylelikle ruhu inceler
ve yetkinleşir, bilgisi artarak izan
ve feraset sahibi olur, mevcut
dünyaya benzer hale gelir ama
insani yetilere uygun olarak başka
bir dünyadaki en büyük mutluluk
için kendini hazırlar” şeklinde
tanımlamıştı.
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Önce Sınav Son

Üniversite hayali kuran milyonlarca kişiyi bu ay 3 oturumlu bir sınav bekliyor.
İlk oturum 15 Haziran 2019’da sizleri bekliyor. Bir sonraki gün ise 2 oturum birden
gerçekleşecek. Sizi zaten çok iyi bildiğiniz teknik kısımla yoracak değiliz. Sadece
sınavlarınız öncesinde içten bir şekilde başarı dileklerimizi iletmek istedik.

H

ayatın kendisi başlı başına bir
sınavken, hayatın içindeki isteklerimiz
için çeşitli sınavlardan geçiyor olmak
çok da absürt sayılmaz aslında. İnsan
sınavdan önce sanki bütün hayatı o birkaç saate
bağlıymış gibi hissediyor. Aslında o birkaç saat
sadece ileride hangi eğitimi alacağımızı belirleyen
bir başlangıç.
Hiçbirinize stres olmayın, derin bir nefes alın
demeyeceğiz. Empati yapınca sınavın belirli
ölçüde sizi strese soktuğunu anlayabiliyoruz en
nihayetinde! O yüzden size stresinizin üzerine
gitmeyi ve onu yenmeyi tavsiye ediyoruz. Zaten
her biriniz dilediğiniz bölümlerde üniversiteye
başlayınca, sınava hazırlanmak da neymiş ki
diyeceksiniz :) Şaka şaka! Eğer yeterince çaba
gösterdiyseniz emin olun ki o gayretinizin
karşılığını en güzel şekilde alacaksınız arkadaşlar.
Sonrası mı? Tabii ki keyifli bir yaz tatili! İsteyen
bavulunu hazırlayıp güneşin, sahilin, kumun ve
denizin tadını çıkarsın. İsteyen memleketini ziyaret
edip kafa tatili yapsın. Öğrencilik zamanı yapılan
tatiller belki bir açıdan kısıtlı olabilir ama süre
açısından bu geniş zamanın tadını çıkarın. Çalışma
hayatına girdiğinizde isteseniz de yeterince
vaktiniz olmayacak!

16
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ra Tatil Zamanı

Tatil için isterseniz birkaç tavsiyemiz var: Mutlaka uğrayıp yeni sayılarımızı da alın yalnız. Sizi
bir başucu kitabınız olsun! Kelimeler olmadan tatildeyken keyiflendirecek eğlenceli içeriklerle
bizce hayat biraz anlamsız. Kendinize iyi bir tatil yapmadan sizin için çalışacağız :)
film listesi hazırlayın. Bolca dinlenin. Yeni yerler
Hepinize başarılar
keşfedin. Yeni lezzetler deneyimleyin. Koskoca bir
ve iyi tatiller:)
tatil işte canım. Arada kültür merkezlerimize de

dergiteneffus.com
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UZAKTAN

SAGLIK
MUHENDISI

Teknolojideki gelişmelerle beraber yeni iş kollarının
oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık sektörü de ileri
teknolojiden nasibini aldı ve bu alanda yeni iş kolları
ortaya çıkmaya başladı. Uzaktan Sağlık Mühendisliği gibi!
Robotik ve iletişim teknolojileri ilerledikçe, doktorlar
ve diğer sağlık uzmanlarının, fiziksel olarak hastalarıyla
aynı ortamda bulunmadan hizmet vermeleri mümkün
hale geliyor. Teknoloji, cerrahların robotların yardımıyla
uzaktan operasyon yapabilmeleri için geliştirilmekte
ve mükemmelleştirilmekte... Gelecekte, uzaktan sağlık
mühendisleri, bu organizasyonun doğru bir şekilde
çalışabilmesi için istihdam edilecekler.
Fiziksel olarak nerede bulunduğuna bakılmaksızın
dünyanın hemen her yerinde tıp uzmanının teşhis
ve tedavi uygulamasını sağlayan ileri teknolojinin
kullanımını geliştirecek ve koordine edecek kişiler
uzaktan sağlık mühendisleri olacaklar.
18
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Robotların tekrarlı görevleri hızlı bir şekilde, 7/24 ve
nispeten daha düşük maliyetle yerine getirebilmeleri, özellikle
çok büyük sayıda örnek üzerinde test edilmesi gereken ilaç
tasarımının ilk aşamasında faydalı olmalarını sağlıyor. Örneğin,
İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde bulunan Eve adındaki
robot, günde 10 binden fazla bileşimi test edebiliyor. Yapay zekâyla
donatılan bu robot, geçen yıl kanser karşıtı nitelikleri olan bir
bileşimin sıtma tedavisinde de kullanılabileceğini keşfetti.

Sağlık sektörünün yükü hafifleyecek
Robotların hasta bakıcıların yapamadığı (hastaları taşımak gibi) veya yapmak
istemedikleri işlerde onlara yardımcı olabilmeleri sağlık sektöründeki iş yükünü
hafifletmiş oluyor. Notre Dame Üniversitesi’nin Bilgisayar Bilimi ve Mühendislik
Bölümüne bağlı Robotik, Sağlık ve İletişim Laboratuvarı Müdürü Laurel D. Riek
şöyle diyor: “Sağlık alanında Robot Teknolojisi kullanımı, yükü hafifletebilecek
her türlü görev için ideal”.
Türkiye’deki üniversitelerde şuanda doğrudan bu bölüm adıyla eğitim
verilmese de ileriye dönük olarak alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere.
Bilgisayar Mühendisliği bölümü okuyup mezuniyet sonrasında bu alanda
uzmanlaşmak mümkün. Sağlık sektörü için önemli bir gelişme sayılan bu durum
uzaktan sağlık mühendisliğini geleceğin meslekleri arasına koyuyor.

dergiteneffus.com
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Bugün, Patisini Yalayan
Kedi Tatlılığında
Uyandım.

MORALİM
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EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

“Çekmeköy Bilişim
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenecek 89 proje arasına giren Çekmeköy Belediyesi Porejesi
ti.
ve Yaratıcılık Atölyeleri / BİLYA” tanıtım toplantısı Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Mali Destek
Programları kapsamında İSTKA’ya yapılan proje başvurularından 89 adedi başarılı
bulundu ve bu projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı. Desteklenmesine karar
verilen projelerden biri de çocuklar ve gençler mali destek programı kapsamında
Çekmeköy Belediyesince hazırlanan “Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık Atölyeleri
/ BİLYA” isimli proje oldu. BİLYA Projesinin Tanıtım Toplantısı Adnan Menderes
Gençlik ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tanıtım Toplantısına Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına – Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda katılımcıları selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
“Eğitim vadisi Çekmeköy’de yatırımlarımız devam ediyor. Bu proje ile gençlerimiz;
öğrenen, düşünen, sorgulayan, üreten ve kendini gerçekleştiren bireyler olarak
toplumda yerlerini almış olacak ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına daha
fazla katkı sunacaklar. Hedeflerine ulaşan ve birçok gencimize fayda sağlayacak
alanında öncü bir projeye imzamızı attığımızı düşünüyorum. Projemize destek
veren İstanbul Kalkınma ajansına, projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma
emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık Atölyeleri / BİLYA
Projesinin amacı nedir?
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın hedeflediği küresel ekonomide söz sahibi,
yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı İstanbul ekonomisi buna uygun
yetkinlik ve kabiliyetlere sahip, farkındalığı ve özgüveni yüksek çocuklar ve
gençlerin yetiştirilmesidir. Bu doğrultuda Çekmeköy ilçesinde 10-17 (ortaokul-lise
öğrencileri) yaş grubundaki çocukların bilimsel ve teknolojik eğitim ve uygulama
hizmetlerine erişimleri artırılarak, yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerinin
geliştirilmesi sağlamaktır. Projeyle; çocukların, gerçekleştirilecek eğitim ve
uygulama çalışmaları aracılığıyla yeteneklerini keşfetme, üretici düşünme, hayal
gücünü kullanma, bilimsel düşünme ve problem çözme, kolektif çalışma
becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, böylelikle öne çıkan başarılı çocuklar
için ileri seviyede proje geliştirme, girişimde bulunma ve akredite yarışmalarına
katılım fırsatları oluşturularak kariyer gelişimlerini desteklemektir.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
KUTLU OLSUN
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çekmeköy’de de büyük
bir coşkuyla kutlandı. Taşdelen’de bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma
töreniyle başlayan kutlamalar, TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Bahçesi’nde düzenlenen programla devam etti. Folklor
gösterileri, spor etkinlikleri, günün anlam ve önemini belirten şiirler ve müzik
gruplarının yer aldığı kutlama programına Çekmeköy Kaymakamı Adem
Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Gülder, Çekmeköy Gençlik ve Spor Müdürü
Muhammed Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Başta geleceğimizin teminatı
gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve
Gençlik Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesilesi ile Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü, ebediyete uğurladığımız gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet
ve minnetle anıyorum” dedi.
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12 Aralık 1916 senesinde Hatay’ın Reyhanlı
ilçesinde dünyaya gelen Cemil Meriç, Balkan
Savaşları sebebiyle ülkemize göçmüş bir
ailenin çocuğuydu Hâkim bir babanın evladı
olduğundan 7 yaşına kadar Antakya’da kalan
yazar, babasının memuriyetten ayrılmasıyla
Reyhanlı’ya dönmüştü.
Göçmen bir ailenin çocuğu olarak yaşamanın bir
takım zorluklarını yaşar. Arkadaşları onu çoğu
zaman dışlarlar. O da arkadaşları seksek, misket,
futbol oynarken kendini kitaplara adar. Daha
4 yaşındayken ve gözleri 4 numara miyopken
okumayı sökmüştür çünkü…

“Düşman bir dünyada
dostsuz büyüdüm”
Cemil Meriç bir keresinde
kendine dair şu satırları
dile getirmişti: “Babam,
çeşitli nikbetler yüzünden
hayata küsmüş eski
bir yargıç Az konuşan,
çatık kaşlı, hareketlerine
akıl erdiremediğim bir
insan Annem bu yabani
dünyada aşinası olmayan hasta
bir kadıncağız. Silik, mızmız…
12 Aralık’ta doğan ben, hep itilip
kakılmışım. Düşman bir dünyada dostsuz büyüdüm.
Daima başka, daima yabancı… Düşman bir çevrede
ister istemez kitaplara kaçtım.”
Bu satırların vücuda gelme sebebi, Hatay’ın o
dönemde Fransız işgali altında olmasından ileri
gelmektedir. Bulundukları ortamda ülkemizin
karşısında yer alan kimlikten insanlarda
yaşamaktadır çünkü…

1936’da İstanbul’a gelerek
eğitimine Pertevniyal
Lisesi’nde devam etti. Lise
öğrencisiyken Nazım Hikmet
ve Kerim Sadi gibi dönemin
önde gelen isimleriyle tanıştı.
Parlak bir öğrenciydi Cemil
Meriç, her sene sınıf birincisi
olurdu.
İstanbul’daki zamanlarından şöyle
bahseder Cemil Meriç: “Yıllarca aç kaldım.
Ve koca bir şehirde yapayalnız… Gurbet ve açlık!
Bu şehrin kaldırımlarında bir başka aç Cemil Meriç
hiçbir zaman dolaşmamıştır. Temsil ettiği beşeri
değerleri lekelememek için açıktan
kıvranmaya razı olan adam…”

İlk ve ortaokulu Hatay’da tamamladıktan sonra
önce Antakya Sultanisinde eğitim almaya başladı.
Bu yıllarda yerel mecmualarda yazılar yayınladı
Fransız istihbaratı bu yazıları ‘Fransız karşıtlığı’
olarak değerlendirdi ve Cemil Meriç, son senesinde
okulu bırakmak zorunda kaldı.
dergiteneffus.com
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İş Hayatı Denemeleri

Cemil Meriç’in
Eserleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hint Edebiyatı (1964)
Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist (1967)
Umrandan Uygarlığa (1974)
Bir Dünyanın Eşiğinde (1976)
Mağaradakiler (1978)
Kırk Ambar (1980)
Bir Facianın Hikâyesi (1981)
Işık Doğudan Gelir (1984)
Kültürden İrfana (1985)
Bu Ülke (1974, 1985)
Jurnal I (1992)
Sosyoloji Notları ve Konferanslar (1993)
Jurnal II (1994)

İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe bölümüne girer ama
mali yetersizliklerden dolayı İstanbul’da tutunamaz
ve 1937’de İskenderun’a dönüp burada öğretmenlik
yapmaya başlar Cemil Meriç. Aynı zamanda Tercüme
Kalemi’nde reislik görevinde de bulunur.
Bağımsız Hatay Devleti’nin kuruluş hazırlıklarının
yapıldığı bir dönemde Hatay Aktepe’ye Nahiye
müdürü olarak atanır. Bir süre sonra görevinden el
çektirilir.
1940’lı yıllarda yeniden okuma hayatına dönen
genç yazar İstanbul Üniversitesi’nde Fransız Dili
ve Edebiyatı bölümünde okumaya başladı. Okul
bittikten sonra 1942 ile 1945 yılları arasında
Elazığ’da, 1952 ile 1954 yılları arasında ise
İstanbul’da Fransızca öğretmenliği yaptı. Tabii
bu yıllara bir de evlilik sığdırdı. Kerim Sadi’nin
vasıtasıyla tanıştığı Fevziye Hanım ile 19 Mart
1942’de dünya evine girdi.

dergiteneffus.com
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İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda burslu eğitim görürken aynı
zamanda İnsan, Yücel, Gün ve Ayın Bibliyografyası
dergilerinde yazılar kaleme almaya başlamıştı.

Kitaptan değil,
kitapsızlıktan
korkmalıyız.
Görmek
yaşamaktır.
Vuslattır
görmek.
Görmek sahip
olmaktır.
Mevsimler
bütün işveleriyle
emrindedir.
Renkler bütün
cilveleriyle
hizmetindedir.

Görme kaybı Cemil Meriç’i
yıldırmadı!
Gençlik yıllarında gözlerinde oluşan iltihap
sebebiyle görme bozukları yaşıyordu. Bu sorun
giderek artmıştı ve Cemil Meriç artık yazıları
göremeyecek duruma gelmişti. Fakat usta kalem
hiçbir zaman çalışmaktan ve araştırmaktan
vazgeçmedi.
Kendi döneminde değeri çok bilinemeyen
yazarlardandı Cemil Meriç… Kendinden sonraki
asrın ise baş tacı oldu. Hayattayken kitabı tam da
orta yerinden açıverirdi. O yıllarda söylenemeyen
önemli şeyleri söylemekten geri durmayan bir fikir
işçisiydi.

Hayat herkesin
yaşadığı,
kimsenin
yaşamaktan
hoşlanmadığı
komedya.

Bir ülkeye hafızasını yoklatan kalem
Türkiye’nin kuruluş sürecinde geçmişle olan bağın
kopartılması ve maziye dönük köprülerin yıkılıp
atılması, Cemil Meriç’in iç dünyasını harekete
geçiren unsurlardan biridir. Usta fikir adamı
sözcüklerini bu harekete geçiş üzerinden inşa eder
belki de…
Cemil Meriç, görme engelinden önce de çeşitli
engellerle karşılaşmıştı ama davasından asla
vazgeçmemişti. Doğu dünyası ile yoğrulup Batı’yı da
aydınlatacak bir kaleme dönüşmesinin ardındaki en
önemli kayram belki de ‘Ümit’ti. Bu yüzden kızının
adını da Ümit koymuştu belki. Yazı yazarken gören
gözleri olmuştu kızı Ümit...

dergiteneffus.com

25

DOSYA arrow-circle-left

Bu memlekette sağcı solcu,
ilerici gerici yoktur, bu memlekette
namuslu ve namussuzlar vardır.
Siz namuslulardan olun.

Varını Yoğunu
Kitaplara Yatırırdı
Gece gündüz okurdu. Gözleri de her geçen
gün uzaklaşırdı görme yetisinden. Öyle ki
kitap okuyabilmek için sandalyesini masanın
üzerine çıkarır ve ampule 30 santimetre
mesafede olacak şekilde okurdu kitabını.
Bu işlemi, ampulün kablosunu uzatacak parası
olmadığı için yapardı. Çünkü bütün parasını
kitaplara yatırırdı.

Cemil Meriç ve Eşi Fevziye Hanım

İrfan, kemale açılan kapı,
amelle taçlanan ilim.

38 yaşına geldiğinde artık tamamen göremez
durumdaydı ve vefatına kadar da kızının
ve öğrencilerinin yardımıyla çalışma azmini
devam ettirdi. Edebiyat eleştirmeni Şahin
Torun “Cemil Meriç tam 71 yıl yaşamış, otuz
sekiz yıl boyunca görmüş, izlemiş, kalan
33 yılı da karanlıklar içinde geçirmemiştir.
Muhteşem bir birikimle sürekli seslenmiş,
konuşmuş, heyhat ki, bağrından tutup getirdiği
'Bir Dünyanın Eşiğinde' kalakalmıştır. Otuz
sekizinden sonraki otuz üçün tekmilinde
birden kapanan gözlerinin yerine beynini oyup
oradan bakmıştır her şeye Cemil Meriç. Nasıl
bir tecessüs ve nasıl bir inattır bu?” cümleleriyle
anlatır bu azmin zaferini! 13 Haziran 1987
günü İstanbul'da vefat eden usta kalemi saygı,
sevgi ve minnetle yâd ediyoruz.

Cemil Meriç ve Kızı Ümit Hanım
26
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CEMİL MERİÇ’İN ÖDÜLLERİ
•
•
•
•

1974 - Türkiye Millî Kültür Vakfı ödülü
1983 - Türkiye Millî Kültür Vakfı ödülü
1983 - Ankara Yazarlar Birliği Derneği'nin Yılın Yazarı ödülü
1981 - Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Eserleri ödülü

Bazıları taçla doğar,
bazıları kılıçla.
Ben kalemle doğmuşum.

Vakit geçmiyor diye
şikâyet ederiz.
Neyin geçmesini
istiyoruz? Hayatın.
Ve hepimiz ölümden
korkarız.

Hiçbir zafer umulanı
getirmez, hiçbir
bozgun mutlak
değildir.
Düşünebilmenin ilk
şartı sahici bir
kimliğe sahip
olmaktır.
Adına şiir
yazılmamış
kadınlara selam
olsun.

Cemil Meriç
1916-1987

dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye’de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.
Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir,
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.
Bir geliş var! Ne mübarek, ne garip âlem bu!
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu...
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.

Yahya Kemal Beyatlı

30
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Süleymaniye Cami,
Kanuni Sultan Süleyman döneminde
Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

dergiteneffus.com
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HEDİYE KİTAPLARINIZIN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN

RABİA GÖKEN

Gönderdikleri Fotoğraflarla Dergimize Katkıda
Bulunan Okurlarımıza Teşekkür Ederiz. Yaz tatilinde
çekeceğiniz fotoğrafları da merakla bekliyoruz.
Tüm okurlarımıza iyi tatiller dileriz :)

ÖDÜLLÜ BULMACAYI ÇÖZDÜLER, ŞİFREYİ BİZE GÖNDERDİLER :)

ESRA UZUN

ÇEKİLİŞLE
KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

Kaan Katar
Yusuf Kılıç
Merve Arslan
Sümeyye Engin
Şevval Bozyel

•
•
•
•
•

Melike Erdoğan
İclal Beria Yiğen
Samiye Nurcan
Ceyda Karabul
Betül Turan

Siz de
ak
Ödül Kazanm ?
İster misiniz

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

ENES ERDEM
32
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ADRES BİLGİ
SIRALAMASI
---------------------------------Mahalle : .....................................
Cadde : .....................................
Sokak : .....................................
APT NO : .....................................
DAİRE NO : .....................................
İLÇE : .....................................
İL : .....................................

KMAZ

SİNEM KOR

İyi eğlenceler dileriz :)

SERDAR

SERHAT CAN ÖZCAN

ŞUHEDA YILMAZ

GÖKTAŞ

RABİA
dergiteneffus.com
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EĞLENCE arrow-circle-left

GENEL KÜLTÜR TESTLERİNDE
NE KADAR YETENEKLİSİN?
Geçen ay Türkçe bilginizi ölçmüştük, bu ay da genel kültüre şöyle bir bakalım dedik.
Cesaretin varsa seni aşağıya doğru alalım :)

En uzun Türkçe kelime hangisi?
A- Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine
B- Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz
C- Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimiz

Hangisi Prens Adaları'ndan
biri değildir ?

Ankara ne zaman
başkent oldu?

A- Kınalıada
B- Büyükada

A- 1920

C- Sakız Adası

B- 1923
C- 1938

Kaldırılan TEOG sınavının
açılımı neydi?
A- Temel Eğitimle Ortaokula Geçiş
B- Temel Eğitim Okulları Girişi
C- Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

Hangi ülkenin nüfusu
İstanbul’dan daha fazladır?
A- Belçika
B- Yunanistan
C- Hollanda

34
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ıyor?

Kullandığımız kâğıt banknotların üstünde hangi cümle yaz
ıştır.
A- 14 Ocak 1933 tarih ve 1211 sayılı kanuna göre çıkarılm
ıştır.
B- 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı kanuna göre çıkarılm
ıştır.
C- 14 Ocak 1950 tarih ve 1211 sayılı kanuna göre çıkarılm

Türkiye’nin ulus
lararası
telefon kodu kaç
tır?

Hangisi bir asal
sayıdır?

A- +953

A- 23

B- +90

B- 51

C- +24

C- 33

Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değil?
A- Hidrojen
B- Oksijen
C- Su

DEĞERLENDİRME
0-3 DOĞRU CEVABINIZ VARSA
Genel kısmı tamam da kültür kısmıyla ilgili problemlerin olabilir. Tamam, sorular o kadar da basit değildi
ama 3 tanecik doğru cevap verecek kadar da değildi hadi itiraf et.

4-6 DOĞRU CEVABINIZ VARSA
En azından genel kültür konusunda az çok kulak dolgunluğun var. Yeni şeyler duyunca bir yere kaydediyor
ve gerektiğinde oradan çıkarıp pratikte kullanmayı biliyorsun. Bizce hiç de fena olmayacak bir seviyedesin.

7-9 DOĞRU CEVABINIZ VARSA
Bu soruları hazırlayan bile bu aralıkta doğru cevap vermemişti. Bizce genel kültür seviyen iyi olmanın
ötesinde başkalarının da dikkatini çekecek seviyede. Okul eğitiminin yanına böyle bir meziyeti de eklemiş
olman ileride epey işine yarayacak bizden söylemesi.
1-A

//

2-B

//

3-C

//

4-C

//

5-C

//

6-B

//

7-A

dergiteneffus.com
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//

8-B

//

9-C

BİLİM arrow-circle-left

PARALEL EVRENLER TEORİSİ
Son zamanlarda bilim kurgu dizilerde, filmlerde ya da belgesellerde karşımıza
çıkan ve çokça merak edilen bir konuyu, Paralel Evren meselesini Teneffüs
okurları için mercek altına aldık.

P

aralel Evren terimi; çoklu evren olarak tanımlanan,
birbirinden farklı gözlemlenebilir evrenlerin
hipotezsel toplamıdır. Yıllardır teleskopla
inceleyebildiğimiz, bilinen evren yaklaşık 93 milyar
ışık yılı genişliğindedir. Ancak bu evren, hipotezsel çoklu
evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Çoklu evrenin
sonlu ve sonsuz var olması, olası evrenlerin hipotezsel
bütünüdür ve bu evrenler var olan her şeyi; bütün mekân,
zaman, madde ve enerji ve bununla birlikte fizik kanunları
ve fiziksel değişimleri kapsamaktadır. Bu evrenlere “Paralel
Evrenler” ya da “alternatif evrenler” de denir.
Bir sınıflandırmaya göre, çoklu evreni meydana getiren
evrenler birbirine bağlıdır ve belirli fizik ve matematik
kuralları ile tanımlanmış tek bir sistemin parçasıdır. Bu
modelde evrenlerin ortak bir kökeni olduğu ve birbirleri

36

ile ilişkide oldukları varsayılır. Spektrumun diğer ucundaki
tamamen ayrı modelde ise tüm muhtemel dünyalar aynı anda,
eşit gerçeklik düzeyinde var olmaktadır. “Modal Realizm”
olarak bilinen bu görüş ilk olarak 1970’lerde felsefede ortaya
çıkmıştır.
1990’larda fizik ve matematikçiler tarafından bilinen evrenin
matematiksel bir formla sisteme denk olduğu ve matematiksel
sistemlerdeki tüm sınıfların eşit düzeyde gerçek olduğu
hipotezi ortaya atılmıştır. Birbirinden ayrı bu evrenler “Paralel
Evrenler” ya da “Ruhani Evrenler” olarak da anılmaya
başlanmıştır.
Bazıları, bu evrenlerin bilinen evrenle bağlantılı veya alakalı
olduğuna inanır; ancak bu ilişkilerin nasıl gerçekleştiği
konusunda bir açıklama getirilmez.

dergiteneffus.com
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Paralel Evrenler Teorisi’nin Doğuşu
Bazı dinler ve filozoflar tarafından sıkça
tekrarlanan görülebilir evrenin ötesinde başka
evrenler olduğu savı insanlık için çok yeni bir
düşünce olmamıştır. Havası, suyu, kimyası,
fiziği başka kanunlarla birleşmiş evrenler uzun
zamandır dile getirilen konular arasında olmuştur.
Çoklu evrenin yapısı, her evrenin doğasını ve bu
evrenler arasındaki ilişkiyi içerir. Çoklu evrenler,
kozmolojide, fizikte, astronomide, dinde,
felsefede, kişi ötesi psikolojide, hayal ürünlerinde,
özellikle bilimkurgu ve fantezide hipotez kurar. Bu
bağlamlarda, çoklu evren terimi ilk kez Amerikalı
felsefeci ve psikolog William James tarafından
1895 yılında farklı bir bağlamda kullanmıştır.
Paralel Evrenler tanımı ilk kez Amerikalı fizikçi
Hugh Everett tarafından ortaya atılmıştır.
Zaman içinde kuantum mekaniğinin ilgi çekici,
popüler ve bilimsel platformlarda çok tartışılan
kuramlarından birisi olmuştur. Kimi zaman
bağımsız ve farklı, hiçbir şekilde birbiriyle
etkileşime girmeyen çok sayıda evrenin varlığı
öngörülmüştür. George Mason Üniversitesi’nden
Dr. Robin Hanson gibi bilim adamları ise paralel
evrenlerin aslında sanılanın aksine birbirinden
bağımsız olmadığı; birbiriyle etkileşimde
olduğunu öne sürmüştür.

William James - Çoklu evren terimini ortaya
koyan Amerikalı felsefeci ve psikolog

Evrenlerin birbiriyle etkileşime geçtiği hallerde
ise küçük evrenler parçalanıyor ya da büyüğü
tarafından yutuluyordu. Kuantum mekaniği bilim
tarihinde çift yarık olarak bilinen deneyde fotonun
dalga mı yoksa parçacık mı olduğunu belirleyen
şeyin gözlemcinin bilinci olduğunu söyler. Bu
olgunun potansiyel durumdan işler hale gelmesi
ve gerçekleşmesi katılımcının varlığı ile mümkün
olabilir. Sistemin fiziksel özelliklerinde herhangi
bir değişim olmaz; değişim sadece bu özelliklerin
potansiyelinde ve güncelliğinde ortaya çıkar.
Paralel evrenlerin fizikte birkaç hipotezi
kurgulanmıştır. Bunlardan ön plana çıkanlar Max
Tegmark’ın Dört Seviyesi ve Stephen Hawking’in
M Teorisi olarak sıralanabilir. Hipotezleri
detaylı anlatacağımız yazıyı bir sonraki sayıda
Teneffüs okurlarıyla buluşturacağız.

Hugh Everett
Paralel evren
tanımını ilk kez
ortaya atan
Amerikalı fizikçi

dergiteneffus.com
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HAZIRAN’DA VEDA
ETTIGIMIZ SAHSIYETLER
Kültür Sanat sayfamızda bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kutmuş 4 yeni ismi
ağırlıyoruz. Haziran ayında kaybettiğimiz bu önemli isimleri sayfalarımız aracılığıyla saygı
ve sevgiyle yâd ediyoruz.

NAİF BİR ÜSTAD
CAHİT ZARİFOĞLU
Şiirleriyle gönüllerde çiçekler açtıran usta kalem 1 Temmuz 1940 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen
Maraşlı yazarımız babasının memuriyetinden (hâkim)
dolayı ilk ve orta öğretimini Türkiye’nin çeşitli şehirlerini
gezerek tamamladı Gençlik çağlarında pilotluğa merak
sarmıştı. Hatta 3 ay kursa da gitti fakat iç kulağındaki bir
rahatsızlığından dolayı pilotluğa kabul edilmedi. Lise yıllarında yazdığı şiirlerle edebiyata merak salan şair, Rasim
Özdenören ve Erdem Bayazıt ile sınıf arkadaşlığı da yapmıştı. Lise sonrası Maraş’ta öğretmenlik yapıp 1961’de
İstanbul’a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. Çeşitli
dergilerde şiirleri yayınlanmaya başladı; ayrıca hikâyeler
ve senaryolar da kaleme alıyordu. Sezai Karakoç, Nuri
Pakdil, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Alaaddin Özdenöreni ‘Yedi Güzel Adam’ şiirinde
anlatmıştı ve bu grubun adı da artık bu isimle anılır oldu.
Usta şair 7 Haziran 1987’de 47 yaşındayken pankreas
kanseri sebebiyle vefat etti.

MİSTİK BİR KALEM
PEYAMİ SAFA
2 Nisan 1899’da İstanbul’da doğan yazar psikolojik romanlarıyla ön
plana çıkmıştı. Hem maddi imkânsızlıklardan hem de 9 yaşında yakalandığı kemik veremi rahatsızlığından dolayı düzenli bir eğitim alamamıştı. 13 yaşında hayata atılıp Posta Telgraf Nezareti’nde memuriyetle
uğraştı. 1916-1918 yılları arasında gazetecilik yaparak hayatını yazıları
ile kazanmaya başladı. Yazılarının bazılarında Server Bedi mahlasını
kullanırdı. Cingöz Recai isimli dizi romanı yazıldığı dönemde büyük ilgi
görmüştü. Biricik oğlu askerde vefat edince bu hadiseden çok etkilendi
ve 15 Haziran 1961’de beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. 43 yıl durmadan yazan usta edebiyatçımız Peyami Safa’yı saygıyla
anıyoruz.
38
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TÜRK ŞİİRİNİN GÜÇLÜ
SİMASI NAZIM HİKMET
15 Ocak 1902’de Selanik’te doğan yazarımızın tam ismi
Nazım Hikmet Ran… Türk şiirinin güçlü simalarında biri
olan Nazım’ın kaleminden oyun yazıları, romanlar ve
anı yazıları da çıkmıştı. İnsanı başka dünyalara götüren
mısraları birçok kez bestelenerek dillerden düşmeyen
nağmelere dönüşüvermişti. Edebi ve sosyal kişiliği ile
fırtınalı bir hayat yaşamıştı. Nazım Hikmet, sürgünde bir
yaşam sürdüğünden memleket özlemiyle doluydu. İlk
şiiri Feryad-ı Vatan’ı 3 Temmuz 1913’te kaleme almıştı.
Lise döneminde hocalığını yapan Yahya Kemal Beyatlı’ya
hayrandı. 1920’de Alemdar Gazetesi’nin düzenlediği bir
yarışmada şiiriyle birincilik kazandı. Dönemin önde gelen
dergilerinde mısralarına yer verildi. Sayısız eserle edebiyat
dünyamızda derin izler bırakan Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 sabahı 61 yaşındayken kalbine yenik düşerek

aramızdan ayrıldı.

TAÇSIZ KRAL
AYHAN IŞIK
Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ayhan Işık,
5 Mayıs 1929 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 6
yaşındayken babasını kaybeden Ayhan ilk ve ortaokulu
İzmir’de tamamladı. Liseye de bir müddet orada devam
ettikten sonra ailesiyle İstanbul’a göç etti ve liseyi
burada tamamladı. 1953’te İstanbul Güzel Sanatlar
Akademisi Resim bölümünden mezun oldu ve çeşitli
dergilere kapak resimleri çizmeye başladı. Akademi
yıllarındayken okul arkadaşları Ayhan Işık’ı Hollywood
yıldızı Clark Gable’a benzetiyordu. Genç yetenek,
arkadaşlarının teşvikiyle grafikerlikten sinemaya adım
attı ve İstanbul Film’in açtığı artist yarışmasına katılarak
birinci oldu. Aynı yıl yarışmada kadınlar arasında da
Belgin Doruk birinci olmuştu ve ikili ‘Yavuz Sultan
Selim ve Yeniçeri Hasan’ filmini çektiler. Sinema filmleri,
plaklar ve müzikle geçen yıllar ona taçsız kral unvanını
da getirmişti. 13 Haziran 1979’da İstanbul’daki evinin
balkonunda güneşlenirken güneş çarpmasına bağlı
beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan usta
oyuncu kurtarılamadı ve 16 Haziran 1979’da vefat etti.
Kendisini özlemle anıyoruz.
dergiteneffus.com
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BEYAZ PERDE

XMen : Dark Phoenix
Henüz onlu yaşlarındayken bir telepati yöntemiyle güçlerini keşfetmeye başlayan,
başkalarının zihnini kontrol edebilen ve büyük boyutlardaki cisimleri hâkimiyeti altına
alarak psişik saldırılar gerçekleştirebilen Jean Grey'in sahip olduğu bu olağanüstü
güçlerin onu nasıl mahvederek Dark Phoenix'e dönüştürdüğünü hikâye edinen filmde
XMen Ailesi Jean'i kaybetmeden dünyayı kurtarmanın yollarını arıyor.
Yönetmen: Simon Kinberg
Senaryo: Simon Kinberg
Oyuncular: Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Evan
Peters, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Kodi SmitMcPhee, Alexandra Shipp
. Tür: BİLİM KURGU - AKSİYON

Z Vizyon Tarihi: 07 Haziran 2019

Rocketman
Rocketman, müzik
sektörünün en önemli
isimlerinden olan ve
ölümsüz parçalara
imza atan Elton
John'un Royal Müzik
Akademisi'nden bir dahi
olarak çıkıp süper
starlık basamaklarını
tırmanması ve söz
yazarı Bernie Taupin ile
olan işbirliği
sürecini konu alıyor.
Yönetmen: Dexter Fletcher
Senaryo: Lee Hall
Oyuncular: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell,
Richard Madden
. Tür: DRAM, BİYOGRAFİ, MÜZİK
Z Vizyon Tarihi: 14 Haziran 2019

Oyuncak
Hikâyesi 4
Woody dünyadaki
yeri konusunda her
zaman kendine
güvenir ve önceliği
Andy veya Bonnie ait
olduğu çocuğa göz
kulak olmaktır. Bonnie
odasına "Forky" adlı
zoraki bir oyuncak
ekleyince, eski ve yeni
arkadaşlarıyla birlikte
çıktığı macera Woody'e
dünyanın bir oyuncak için ne kadar büyük olabileceğini
gösterir.
Yönetmen: Josh Cooley
Senaryo: Will McCormack, Stephany Folsom
Müzik: Randy Newman
. Tür: ANİMASYON, 3 BOYUTLU
Z Vizyon Tarihi: 21 Haziran 2019
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ALAADDİN'İN SİHİRLİ LAMBASI

YAZAN : Turgay YILDIZ

YÖNETMEN YARDIMCILARI:

YÖNETEN : Özgür ATKIN

Hasip TUZ, Nilay YAZICIOĞLU

DRAMATURG : Dilek TEKİNTAŞ

SÜRE: 60 dk. / Tek Perde

MÜZİK : Sinan ASLAN

YAŞ: 6+

DEKOR - KOSTÜM TASARIMI : Eylül GÜRCAN

OYUNCULAR: CEYSU AYGEN, CİHAN KURTARAN,

IŞIK TASARIMI : Murat SELÇUK

EMRE ÇAĞRI AKBABA, HAMİT ERENTÜRK,

EFEKT TASARIMI : Ersin AŞAR

İBRAHİM CAN, NİLAY YAZICIOĞLU, SERKAN BACAK

HAZİRAN

KAREOGRAFİ : Hamit ERENTÜRK

KONUSU

tir hayali. Ama bir türlü
Alaaddin; iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmek
e aşık olurlar.
birbirlerin
ve
iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır
cin'inde yardımıyla
Kral'ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin'in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin
önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi?

dergiteneffus.com
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Yaptığı Cooverlar ile
Dikkat Çekmeyi Başaran

iLAYDA

DEMiR
"Daha Çok Hayal
Kurup Daha Çok
Üretmeliyiz!"
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Ufak tefek coverlar diyerek sosyal
medya hesabında müzik yapan
İlayda Demir, farklı yorumu,
güçlü sesi ve heyecanlı amatör
ruhuyla gelecek vadeden genç
yeteneklerimizden. Lise son sınıf
öğrencisi İlayda ile sizler için
samimi bir söyleşi gerçekleştirdik.

arrow-circle-right FENOMEN

Öncelikle seni tanıyalım…

Özel ilgi alanların neler?

Adım İlayda. Bursa'da yaşıyorum. 1 ay sonra
doğum günüm olduğu için 18 yaşındayım
diyebiliriz:) Lise son sınıf öğrencisiyim, üniversite
sınavına hazırlanıyorum. Aynı zamanda da müzikle
ilgileniyorum.

Kitap okumayı, resim çizmeyi severim. Ve de içinde
müzik olan her şeyi…
Sosyal medya ile aran nasıl?
Yaptığım coverları Instagram ve Youtube
hesaplarımda paylaşıyorum. Daha
yolun başında sayılırım ve
bu mecralarda insanlarla
yaptığım müzikleri
paylaşmak hoşuma
gidiyor.

Müziğe ilgin nasıl başladı?
Oyuncak piyanolarla ve annemin
radyosuyla başladı sanırım. Evde
daima şarkı çalardı o radyoda,
ben de söylerdim veya dans
ederdim. Hannah Montana
fanı olmamın etkisini de
unutmamak lazım tabii :)
Bu sayede Miley Cyrus ile
birlikte büyüdüm denilebilir.

İlerisi için planların
var mı?
Yapmak istediğim çok
fazla şey var ama şu
an sınava odaklandım.
Bu süreçten sonra
kendimi müzik açısından
geliştirmek ve daha çok şarkı
söylemek istiyorum.

Amatör ruhu desteklenmesi
gereken genç yeteneklerden
birisin. Senin gibi yolun
başındaki gençler için neler
tavsiye edersin?
Sanata ihtiyacımız var. Güzel şeyler olacaksa
bu sanatla olacak. "Sanatsız kalan bir milletin
hayat damarlarından biri kopmuş demektir" diyen
Atatürk'ün evlatlarıyız biz. Yolun çok başında
olanlara ve tabii başta kendime; daha çok çalışmayı,
daha çok üretmeyi, daha çok hayal kurmayı ve bu
yolda korkusuzca yürümeyi tavsiye ediyorum.
Şarkı söylerken unutamadığın bir anın var mı?
Katıldığım bir yarışmada Fatma Turgut ile
birlikte şarkı söylemiştik ve ben gerçekten çok
heyecanlanmıştım. Sonra şarkı boyunca elimi
tutmuştu. Yaşadığım o anlar asla unutamayacağım
çok tatlı bir anı olarak kalacak benim için.

kimler?

Kendine örnek aldığın sanatçılar

Miley Cyrus, Fatma Turgut, Şebnem Ferah, Sezen
Aksu, Barış Manço, Kayahan, Cem Adrian, Cem
Karaca…
Dergimizin okurlarına mesajın nedir?
Dergiyi ve bu röportajı okuduğunuz için teşekkürler.
Umarım bir gün gelir ve birlikte sahnede bağıra
bağıra şarkılar söyleriz. O zamana kadar beni takip
etmeyi unutmayın :)

Rutin bir günün nasıl geçiyor?
Okul, dershane ve ev üçlüsü dolduruyor günümü.
Malum sınav senesi :)

dergiteneffus.com
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Sehirlerin Anası İslam’ın

MEKKE
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu, yeryüzündeki
ilk mabedin inşa edildiği ve Müslümanların kalbi olan bir şehre
götürüyoruz bu ay sizleri…Mekke’ye…

Ö

yle kadim şehirler vardır ki oralarda insanlık tarihi
yeniden yazılmış, tarihi yazanların kalbinde o şehirler
taht kurmuştur. Mekke’de öyle bir şehirdir. 571’de
sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumuyla
şereflenen Mekke, Yüce Allah’ın da gücü yeteni çağırdığı kutsal
topraklardandır.
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Mekke bir anlamda diğer bütün şehirlerin anası sayılır. Çünkü
şehrin kuruluşu M.Ö 2000’li yıllara kadar dayanır. Arap
yarımadasının batısında yer alan eski Hicaz bölgesinde ve
Kızıldeniz’in doğusunda konumlanmıştır. Bir Peygamber’in
dokunuşuyla kurulmuştur üstelik… Hz. İbrahim’in!

dergiteneffus.com
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Gözbebeği

Yeryüzünde
inşa edilen ilk
mabed
‘Kare şeklinde, küp gibi’
anlamına gelen Kâbe,
yeryüzünde inşa edilen
ilk mabed olarak insanlık
tarihindeki ulvi yerini aldı.
Tarihi kaynaklara göre
Kâbe, Hz. Âdem’den beri
vardı fakat aradaki zaman
dilimlerinde birçok defa
çeşitli tabiat olaylarından
dolayı ona dair izler ortadan
kalkmıştı. Hz. İbrahim bu
mabede ait temelleri yeniden
bularak Kâbe’nin duvarlarını
yükseltmek süratiyle bugünkü
haline getirebilmişti.

Mekke’yi doğumuyla şereflendiren Peygamber
Kâbe’nin duvarlarının yükselmesiyle şehir de bu önemli
mabedin etrafında gelişti. Yüzyıllar içerisinde hak dinden
sapanlar doldurdu bu önemli şehri. Kâbe’nin içi de bu
dönemlerde putlarla doluydu. Mekke, kız çocuklarının
diri diri toprağa gömüldüğü bir cahiliye devri yaşıyordu.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın kulu ve elçisi
Hz. Muhammed’in (sav) dünyamızı bu kutlu şehirde
şereflendirmesiyle Mekke artık İslam’ın direnişinin ve
devriminin kalesi olacaktı.

getirmesiyle bu topaklarda İslam’ın doğuşu başlar ve
tabii bununla birlikte Müslümanlara zulmün de doğumu
başlamış olur.

40 yaşına kadar, Mekke’deki putlara tapmayı reddedip,
zaman zaman arayış içinde Hira Mağarası’na sığınan Hz.
Peygamber’e (sav), Cebrail Aleyhisselam’ın ‘oku’ emrini

dergiteneffus.com
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Mekke-Medine Çekişmesi
Büyük ve zorlu bir direnişe rağmen Mekke’de
barınamayan Müslümanlar Medine’ye hicret ederler.
Bu anlamlı göçün ardından Mekkeli müşriklerle
Medineliler bir çekişmeye girişirler. Bedir, Uhud ve
Hendek Savaşları’nın ardından Mekkeli müşrikler
savunmaya çekilmişti ve nihayetinde 630 tarihinde
Mekke’nin fethi ile artık yeni bir devir başladı.
Mekke’nin alınmasıyla birlikte İslam Devleti
sınırları giderek genişledi. Halka halka
inananlar şehrine dönüştü Mekke
toprakları… Yüzyıllar içerisinde
çeşitli devletler tarafından
yönetildi.
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Yavuz’un Mekke hamlesi
Mekke, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferiyle
Osmanlı İmparatorluğu’nun toprağı oldu ve bu
kutsal şehre Türk hükümdarlar büyük bir muhabbetle
hizmet edip çeşitli imar faaliyetleri gerçekleştirdiler.
Yavuz’un bu topraklara sefer düzenlemesinin sebebi
bu bölgedeki Portekiz tehlikesiydi. Nitekim kutsal
topraklar güvenli hale geldi ve kutsal emanetler de
İstanbul’a doğru yola çıktı.

Cihan Harbi Mekke ile aramıza girdi
Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar Mekke
Osmanlı yönetiminde kaldı. Fakat savaş sonrası
Arabistan toprağı olarak kabul edildi. Bugün
Suud Hanedanı tarafından yönetilen Mekke,
Osmanlı’nın naif, adil ve hürmetkâr
elini özler mi bilinmez… Milyonlarca
Müslüman her yıl hac vazifesini yerine
getirmek için kutsal topraklara
giderek Kâbe’yi tavaf ediyor.
Kadim şehirlerin anası Mekke,
insanlığın ve İslam’ın nadide
bir çiçeği olarak her daim
var olsun!
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Üstad Necip
Fazıl’dan Mekke
Satırları
Mekke’de bir hane... / Bin evden bir tane.
Ne mermer bir saray, / Ne billûr Kâşâne.
Mekke’de bir hane...
Mekke’de bir hane... / Öyle ki, zamane;
Yalanlar gerçek de, / Gerçekler efsane.
Mekke’de bir hane...

Allah’ın Ayetleri ile
Şereflenen Şehir

Mekke’de bir hane / Mekke bir puthane.
Allahı düşünen, /Üç buçuk divane.
Mekke’de bir hane...

Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen ve önem atfedilen bir şehir
olarak şöyle karşımıza çıkıyor Mekke: “Şüphesiz, yeryüzünde
ilk olarak inşa edilen mabet, Bekke’de (Mekke) bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ve mübarek kılınan Beytullah’tır.
Orada apaçık nice deliller ve İbrahim’in makamı vardır.
Oraya giren emniyettedir artık. Gitmeye gücü yetenin orayı
ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim
bu hakkı inkâr ederse, bilmelidir ki Allah, bütün âlemlerden
müstağnidir (hiç kimsenin ziyaretine muhtaç değildir).”

Mekke’de bir hane... / Ve anne ve anne.
Başında melekler / Çepçevre pervane,
Mekke’de bir hane...

Bakara 96-97

Mekke’de bir hane... /Doğuran Âmine.
Doğan ilk ve sondur; /Gerisi bahâne...
Mekke’de bir hane...
dergiteneffus.com
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FİNAL FOUR’A TÜRKİY
Euroleague Final Four heyecanı bu sene bir Türk takımının da
finale kalmasıyla yakından takip edildi. Sizler için turnuvanın
kısa tarihini ve ülkemizin bu müsabakadaki başarılarını
kaleme aldık!
Euroleague Final Four (Avrupa Ligi Dörtlü Final), basketbol kulüpleri bazında
Avrupa şampiyonunu belirlemek için son dört takımın yarıştığı 1988’den
düzenlenen bir müsabaka…
Dörtlü final şeklinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen bu turnuva
1988 yılında ilk defa Belçika’da düzenlenmişti. Final Four’un ilk
şampiyonu ise Tracer Olimpia Milano olmuştu.
Final Four’da Yunan ve İspanyol takımları
turnuvanın tarihinde en fazla başarı elde
eden takımlardan. Yunan takımları 9 kez
kupayı kaldırırken İspanyol takımları
7 kere zafere ulaştı. 1988 yılından beri
düzenlenen Final Four’da en çok zafere
ulaşan spor kulübü 6 şampiyonlukla Yunan
takımı Panathinaikos olmuş.

İstanbul Final Four’a 3 kez ev sahipliği yaptı!
Ülkemiz Final Four turnuvasına 3 kez ev sahipliği yapmıştı. İstanbul’da
1992 tarihinde düzenlenen ilk Final Four’un şampiyonu Sırbistan takımı Partizan
oldu. 2012 yılında ikinci kez ev sahipliği yaptığımız organizasyonda kupayı Yunan takımı
Olimpiakos aldı. İstanbul’da yapılan son turnuva 2017 yılındaydı ve ülkemizin başarılı spor
kulüplerinden Fenerbahçe kupayı evine götürerek büyük bir başarıya imza atmıştı.
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E DAMGASINI VURDU!
Türk takımlarının Final Four Başarıları
Türk takımları Final Four’daki ilk başarısını 2000 yılında elde etti. Yunanistan’da düzenlenen
organizasyonda takımımız Anadolu Efes son dörde kalarak önemli bir başarı
yakalamıştı. Son 5 yıldır her sene Final Four’a giden Fenerbahçe, turnuvanın
gelmiş geçmiş en başarılı Türk takımı olarak basketbol tarihine adını altın
harflerle yazdırmıştır.
5 yılda 3 kez finale kalan ve birinde şampiyonluk elde eden
Fenerbahçe, formunu koruyup istikrarla yoluna devam ettiğinden,
Avrupa devlerine Türkiye’nin de turnuvada iddialı olduğunu gösterdi.

Turnuva bu sene İspanya’da
Final Four’a bu sene İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehri ev sahipliği
yaptı. Turnuvada bu sene Türk basketbol tarihi altın çağını yaşadı
diyebiliriz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe son dörde kaldı ve iki
Türk takımı final öncesi eşleşti. CSKA Moskova-Real Madrid maçının
galibiyle final maçı oynayacak takımımız ise Anadolu Efes oldu!

Finaldeki takımımız Anadolu Efes!
Final öncesi Fenerbahçe ve Anadolu Efes sporseverlere basketbol şöleni yaşatmıştı
ve müsabakada galibiyet kazanarak finale çıkmaya hak kazanan takımımız
Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes’in finaldeki rakibi
ise Real Madrid’i yenen CSKA Moskova oldu
Tarihinde ilk defa Euroleague’de finale çıkan
Anadolu Efes, final maçında CSKA’ya
yenilerek kupayı kıl payı kaçırdı ve ligi ikinci
sırada tamamladı. Fenerbahçe ise Real
Madrid karşısında mağlubiyet alarak
ligi dördüncü sırada tamamladı.
Her iki takımımıza da bizleri
uluslararası organizasyonlarda
gururlandırdıkları için
teşekkür ediyoruz.

dergiteneffus.com
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İSTANBUL’DA RUHUNU KORUYAN BİR SEMT

KUZGUNCUK
Tarih kokan binaları, dar ve samimi sokaklarıyla nezih bir semtten daha fazlası
Kuzguncuk… Hadi gelin bu güzide semtimizde biraz dolanalım.
Nostaljik bir hafta sonu geçirmek
ister misiniz? Peki ya eski İstanbul
evlerini seyre dalıp kendinizi bir
dönem dizisinin setinde gibi
hissetmek? Eğer cevabınız
evetse Kuzguncuk tam da size
hitap ediyor.
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Anadolu Yakası’nda Üsküdar ilçesine bağlı bir semt olarak
boğazın kıyısında uzanan Kuzguncuk, tepeden sahile bir vadi
şeklinde genişliyor. Koca metropol İstanbul’da hala bakir kalmayı
başarabilmiş bir yerleşim yeri olarak da misafirlerine unutulmaz
hatıralar yaşatıyor.
Bu semtte koca çınarların gölgesinde adımlayabilir, bostanlardan gelen
çiçek kokularını ciğerlerinize çekebilirsiniz. Şirin mi şirin bu minik semt,
yeşille mavinin dans ettiği bir cennet köşesi sanki…
Kuzguncuk’un eski adı ‘Hrisokeramos’muş ve ‘Altın Kiremit’ anlamına
geliyormuş. Rivayetlere göre ismini II. Iustinos (565-578) döneminde
yapılan, çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı bir kiliseden almış. Ünlü
seyyahımız Evliya Çelebi’ye göre ise semt ismini Fatih Sultan
Mehmed zamanında buraya yerleşmiş olan ‘Kuzgun
Baba’ isimli bir veliden almış.

dergiteneffus.com

arrow-circle-right GEZELİM GÖRELİM

İnanışlar bu semtte yan yana
Tarihi kaynaklara göre İstanbul’un Asya
kıtasındaki ilk Musevi yerleşim yeri de
Kuzguncuk’muş. Bugün semti arşınlamaya
kalktığınızda ezan, çan
ve hazan (sinagoglarda
dua okuyan din
adamları) seslerinin
birbirine karıştığına
şahitlik edersiniz. Bir
cami ile kilise yan yana
yüzyıllardır birbirine
komşuluk eder bu
semtte… Bu mekânların
birlikteliği aslında
hoşgörünün ve huzurun
da bir sembolüdür.

sanat eseri merdivenlerinde Kuzguncuk’taki anılarınızı fotoğraf kareleriyle
ölümsüzleştirin!
İcadiye Caddesi üzerinden giriş yaptığınızda Deniz Eczanesi’nin vitrinine
mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Bu vitrinde bir zamanlar semt
halkının hastalıklarına şifa
bulan Dr. Ohannes Minasyan’ın
şırıngaları, ilaç kutuları ve diğer
tıbbi malzemeleri Kuzguncuk’u
ziyaret edenlerin kendilerini
keşfetmesini bekliyor.

Ünlülerin de
uğrak yeri
Tanıdık simaların da yolu
zamanında Kuzguncuk’tan
geçmiş ve hala geçmekte…
Ali Fuat Cebesoy’dan Can
Yücel’e, Oktay Rıfat’tan Hülya
Koçyiğit’e kadar birçok ünlü
isim bu semtte yaşamışlar. Perihan Abla ve
Ekmek Teknesi gibi çok sevilen dizilere de bu
sokak zamanında ev sahipliği yapmıştı bizden
söylemesi.

Şehrin gündelik rutinlerine
direnen tek katlı ahşap
evler sizleri irili ufaklı
Kuzguncuk yokuşlarında
karşılayabilir. Binaların
azaldığı yerlerde ise
bahçeler görülür. Öyle süslü
püslü saksılı bahçelerden
değil, doğal olanlardan
bahsediyoruz.

Eğer yolunuz Kuzguncuk’a düşerse bu tarihi
ve samimi semtin sokaklarından güzel fotoğraf
karelerinizi dergimizde yayınlamak için
heyecanla bekleyeceğimizden emin olabilirsiniz.

Sokaklara taşan
samimi mekânlar
Ulu çınarların gölgelendirdiği sokaklarında çift
taraflı cumbalı evler sıralanır. Son zamanlarda
bu yapıların bazılarında soluklanabileceğiniz
mekânlar açıldı. İster kahvenizi yudumlayarak
sokaktan gelip geçen insanları izleyip hikâyelerini
merak edin; isterseniz dik yokuşlarına iliştirilmiş

NAZIM’DAN KUZGUNCUK ŞİİRİ
Nazım Hikmet’in teyzesi Sare Hanım Kuzguncuk eşrafındanmış.
O da teyzesini ziyaretlerinden bu güzel semti yakından tanıma
fırsatı bulup şu dizeleri kaleme almış:
Beykoz’da oturmalı
Beykoz’da çalışan adam.
Fakat Kuzguncuk şirin yerdir
Ve gayet nefis yapar gül reçelini
Pansiyoncu Madam
Ve kızı Raşel…
Aynada bir kartpostal:
Bir manzara Nis şehrinden.
İskemle, karyola, konsol…
Ve Denize nazırdı pencereleri…
Güneşte tavana suların ışıltısı vurur,
Karanlık şilepler geçerdi geceleri
İnsanı olduğu yerde
Eli böğründe bırakarak…
Selim’in odası havadardı.
Kırmızı yazmalar kururdu yandaki boş
arsada.
Sağda Cevdet Paşa yalısı.
Yalıda bir tavus kuşu
dergiteneffus.com

Bir de Mebrure Hanım vardı.
Mebrure Hanım
Tafta entariler giyerdi.
Çok ihtiyardı
Ve mavi gözleri kördü.
Tentene işlerdi Mebrure Hanım.
Uyanır bir beyaz güle başlar,
Uyurken dağıtırdı gülünü…
Merhum Cevdet Paşa yalısında
Mebrure Hanımı unutmuşlardı…
Beykoz’da oturmalı
Beykoz’da çalışan adam.
Fakat Kuzguncuk şirin yerdir
Ve kırmızı yazmalar kuruyan boş
arsadan
Dünyayı zapta gidecek olan
Pulsuz balıklar gibi çıplak çocukların
Her akşam dinlerdi çığlıklarını Selim…
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BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
AhmettPoyraz
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BaskanAhmetPoyraz

BaskanAhmetPoyraz
0216

312 44 44

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

Haziran 2019 Kitap Hediyemiz : TOPRAK ANA / Cengiz Aytmatov

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

'PİLSİZ BİR KALP PİLİ' MÜMKÜN MÜ?
Amerikalı ve Çinli bilim insanları, elektriğini kalbin kinetik enerjisinden
elde eden alternatif bir kalp pili geliştirdiler.

Geliştirilen cihaz henüz insanlara implant edilmeye
hazır olmasa da insan kalbine yakın boyutlarda
kalplere sahip olan haycanlarda başarıyla test edildi.
Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmalarına
devam eden Profesör Zhou Li, “İTENG (implante
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edilebilir triboelektrik nanogenerator) tarafından
desteklenen simbiyotik kalp pili (SPM), yetişkin
domuzlara takılan ve kinetik enerjiyle çalışan ilk
pilsiz kalp pili olma özelliği taşıyor” açıklamasında
bulundu.
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