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Sait Faik Abasıyanık

"Her şeyin sonrasını düşünürsen en sonrası
günün birinde son nefestir..."
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POSTER HEDİYELİ

SPOR

Avni Yıldırım ve Kick Boks
hakkında her şey...

KADİM ŞEHİRLER

Kosova'nın tarihi hafızası
Prizren Şehrindeyiz.

FENOMEN

Ünlü Youtuber Barış Özcan
hakkında merak ettikleriniz burada.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Mayıs ayında birbirinden renkli içeriklerimizle yeniden karşınızda
olabilmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Teneffüs dergisi olarak
önceliğimiz, geleceğimizin umudu siz gençlerimizle bu satırlar aracılığıyla
hasbihal edebilmek.
Baharın son demlerini yaşadığımız Mayıs ayı yazı bizlere müjdelerken
aynı zamanda çok önemli hadiseleri de bağrında taşıyor. 19 Mayıs 1919’da
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan kurtuluş
mücadelemizin 100. yılını idrak ediyoruz. Vatan topraklarımızın her bir
karışını canları pahasına korumayı başaran bütün şehit ve gazilerimizi saygı
ve minnetle anıyoruz.
Çekmeköy’ün Geleceği Gençler,
Dergimizin bu sayısında sizlere, vefatından önce kaleme aldığı son eserinde güzel Çekmeköy’ümüzden bahsetmiş
usta bir kalemimizi, Sait Faik Abasıyanık’ı tanıtacağız. Aynı zamanda Balkanların güzide şehri, eski ata toprağımız
Prizen’e uzanıp; millî sporcumuz Avni Yıldırım ile ringlerin tozunu attıracağız. Nesillerimizi yetiştiren saygı değer
annelerimizin gününü canı gönülden kutluyorum

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay "MAHYA" hakkında
bilgileniyoruz:)
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Mayıs ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.

LEZZET DURAĞI

TARİHTE MAYIS

Ramazan sofralarının vazgeçilmez
lezzeti GÜLLAÇ tarifi ile
karşınızdayız:)

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

14
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FİLM REPLİKLERİ
Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik

16

İZ BIRAKANLAR

GÜNCEL

Millî mücadeleyi başlatan adım:
19 Mayıs ve Mustafa Kemal

Hoş Geldin
Ya Şehri RAMAZAN

18
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KAŞİFİN NOT DEFTERİ

DUVAR

Teknolojik gelişmelerden
haberler ile devam
ediyoruz;)

Bu duvarın harcında
gençlik var:)

DOSYA

28

30

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

32

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

Sait Faik Abasıyanık ve hayatına
dair bilmediklerinizle ilgili
dolu dolu bir dosya konumuz
var bu ay.

TENEFFÜS OKUR

36

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

SİNEMA Bİ'MOLA

TİYATRO

"Kuantum kütle çekimine dair
şaşırtıcı gerçekler"
yazımızda.

Nisan 2019'da hangi filmler vizyona
giriyor, bir göz atalım.

"Amanvermez Avni"
Devlet Tiyatroları sahnesinde.
Tavsiye ediyoruz.
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KÜLTÜR SANAT

FENOMEN

Kültür ve sanat dünyamızın
değerlerini tanımaya
devam ediyoruz.

4

Ünlü Youtuber Barış Özcan
hakkında merak ettikleriniz
burada.
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı
Başkan Yardımcısı

KADİM ŞEHİRLER
Kosova'nın tarihi hazıfazı
PRİZREN şehrini
tanıyoruz.

44

DANIŞMA KURULU

46

SPOR

GEZELİM GÖRELİM

Uzak Doğu'nun saldırı sporu KICK
BOKS ve milli sporcumuz
Avni Yıldırım.

Müzeler Haftası'na özel rotamıza
davetlisiniz:)
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EĞLENCE / TEST

53

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

52

Mert Dolapçıoğlu ile kahkaha dolu
yolculuğumuz devam ediyor.

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

ÖDÜLLÜ BULMACA

54

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Genel Yayın Koordinatörü

KARİKATÜR

Güzel Türkçemize Ne Kadar
Hâkimsin? Haydi bu testi
hep birlikte çözelim:)

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

GELECEĞİN MESLEKLERİ
Kişisel Gizlilik Danışmanı olmak
ister misiniz? Mesleğin detaylarını
öğreniyoruz.

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

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

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak
Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip

BULMACALAR

Basım
Hat Baskı

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

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

Mahya

Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine
kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim anlamına
gelen mahya kelimesi, Farsça ve Arapça kökenli.
Her yıl Ramazan ayında ülkemizin her yerinde mahyalara güzel sözler yazılır
ve akşamları bu yazılar aydınlatılır. Şehre ışık saçan mahyalar Ramazan
ayının en güzel simgelerinden biri oluverir.
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ALEMDAĞ'DA VAR BİR YILAN
Sait Faik Abasıyanık
Sait Faik Abasıyanık’ın sağlığındayken yayımlanan son kitabı olma özelliğini
taşıyan “Alemdağ’da Var Bir Yılan”, yazarın milyonlar içindeki yalnızlığını
etkileyici bir dille anlatıyor. Bu kitapla hikâye anlayışına ve anlatımına yenilikler
getiren yazar; topluma, doğaya, hayata yepyeni açılardan bakarak, birtakım
duygularını apaçık ortaya koyması açısından önem taşıyor. Sait Faik, toplumsal
düzenin çirkinlikleri, sahtelikler, adaletsizlikler karşısında direnen insanın
yalnızlığını keşfeder.

OĞULLAR VE RENCİDE RUHLAR
Alper Canigüz
"Beş yaş insanın en olgun çağıdır; sonra çürüme başlar. Ben Alper Kamu, birkaç ay önce
beş yaşına bastım. Doğum günüm yaklaşırken vaktimin büyük kısmını pencerenin
önünde, dışardaki insanları izleyerek geçiriyordum. Hızlanarak, yavaşlayarak, türlü
sesler çıkararak ve bir yerlere bakarak yaşayıp gidiyorlardı. Bir gün onlardan biri haline
geleceğimi düşünmek beni hasta ediyordu. Ne yazık ki bundan kaçış yoktu. Zaman
acımasızdı ve ben hızla yaşlanıyordum.” Alper Canıgüz, 5 yaşındaki bir çocuğun içine
düştüğü bir hikâyeyi anlatıyor. Yaşının avantajıyla her yere girip çıkan, hem filozof, hem
fırlama bir oğlan... Hikâyeyi ve "karakteri" çevreleyen semt hayatı ve mahalle
atmosferi de, bizzat karakter kazanıyor, anlatıda... Polisiye, fantastik ve mizahi
edebiyatın tatlarını ustaca kaynaştıran, olağanüstü özgün, çok iddialı bir kitap.

SHERLOCK HOLMES - BASKERVİLLE’LERİN KÖPEĞİ
Sir Arthur Conan Doyle
Baskerville’lerin Köpeği, Sir Arthur Conan Doyle’un en gözde öykülerinden biridir.
Öyle ki, sonraki yıllarda bu devasa köpeğin üzerine makaleler yazılmış, pek çok eser için
ilham kaynağı olmuştur. Kendini akıl almaz olayların içinde bulan Sherlock Holmes dahi,
“İlgilendiğim beş yüz vakanın içinde bu kadar derinlere inen başka bir vaka olduğundan
emin değilim,” diyecektir.

dergiteneffus.com
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RAMAZAN SOFRALARININ
VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ

İslam âleminin en kıymetli aylarından Ramazan
ile birlikte Müslümanlar oruç ibadetini yerine
getirecekler. İftar sofralarının en lezzetli
tatlarından Güllaç, bu sene sofranızda sizin elinizin lezzetiyle yerini
alsın isterseniz işte Teneffüs
okurlarına özel tarifimiz...
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TEŞEKKÜRLER ÇEKMEKÖY

büyüteceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız,
1 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde en yakın rakibine 14.528 oy fark sevgiyle, saygıyla
esnafımız, işadamımız, işçimiz, memurumuz hülasa her
atarak üçüncü kez yetkiyi milletten alan Çekmeköy Belediye ev hanımlarımız,
ız, İstanbul’un nefesi Çekmeköy’de mutlu ve huzurlu
Başkanı Ahmet Poyraz, “10 yıldır samimiyetle çalıştık; ev ev, sokak kesimden insanım
ya devam edecek. Çekmeköylülere hizmet etmek şereflerin en
sokak gezerek büyüğünden küçüğüne tüm halkımızla birlikte ilçemizi yaşama
, bizleri bu şerefe üçüncü kez layık gören büyük Çekmeköy aileme
yönettik. Çekmeköy’de halkımız gönlümüzden geçeni çok iyi biliyor, bu büyüğü
r ederim” dedi.
oy farkının sebebi bu gönül birlikteliğidir. Daha önce olduğu gibi bundan teşekkü
sonra da 252 bin Çekmeköylü’ye hizmet edeceğiz. İlçemizi huzurla,

3

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
CLİSİ TOPLANDI
2019-2024 DÖNEMİ İLK ME
i ilk toplantısını, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Çekmeköy Belediye Meclis
başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 2019-2024 döneminin ilk
belediye meclis birleşimine başkanlık yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunması ile başlayan birleşime, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde
meclis üyesi seçilen üyelerin yanı sıra AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur ve CHP Çekmeköy
İlçe Başkanı Hüseyin Cahit Barutçu da izleyici olarak katıldı.

Çekmeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Birleşimi, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın konuşması ile başladı. “İlçemize yakışır bir
şekilde iyi bir seçim geçirdik” diyerek söze başlayan Başkan Poyraz,
“Bundan öncesinde olduğu gibi bundan sonra da ayrım yapmadan
çalışacağız” dedi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE MAYIS arrow-circle-left

DÜNYADA
YENİ
KEŞİFLER

UZAYA
FIRLATILDI

4 Mayıs 1494 – JAMAİKA

15 Mayıs 1963 – ABD

Kristof Kolomb, ikinci kez
çıktığı Yeni Dünya seyahati
sırasında Jamaika’yı
keşfetti.

Gordon Cooper isimli ABD’li
astronot, Güven 7 kapsülü ile
uzaya fırlatıldı. Bu uçuş o güne
kadarki en uzun uzay
yolculuğunun gerçekleşmesi
anlamını taşıyordu.

RADYO
İÇİN
BİRLEŞTİLER

POSTAYA
DAİR

1 Mayıs 1840 – İNGİLTERE

27 Mayıs 1903 – ALMANYA

Yapıştırılabilen ilk posta pulu
tedavüle çıktı. Bu posta
pullarına “Penny Black’
deniyordu.

İki rakip Alman şirketi İmparator
II. Wilhelm’in tavsiyesi üzerine
birleşerek radyo ve telsiz telgraf
üretmeye başladılar. Berlin’de
kurulan bu ﬁrma Telefunken
ismiyle üretime başladı.

ÜNLÜ
DEDEKTİFİN
YAZARI
DOĞDU!

22 Mayıs 1859 – İSKOÇYA
Sherlock Holmes’ün yazarı Arthur
Conan, Edinburgh’ta dünyaya
geldi. Bu dedektif hikâyesi
dünyada birçok dile çevrildi
ve günümüzde hala
çok sayıda okuru var.
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MANDELA
ARTIK
C.BAŞKANI

10 Mayıs 1994 – GÜNEY AFRİKA
Nelson Mandela, Güney Afrika
Cumhurbaşkanlığına seçildi.
Bu yönüyle kendi ülkesinin
siyasi tarihinde seçimle başa
gelen ilk lider oldu.

dergiteneffus.com
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AYASOFYA’YA
KUBBE
TAMİRİ

ÇERKES
SÜRGÜNÜ

21 MAYIS 1864 – RUSYA
Yıllarca Rus zulmü altında ezilen Çerkesler
katledilerek sürgüne gönderildiler.
Ünlü Rus Yazar Puşkin sürgüne
gönderilen Çerkesler için “Onları
bereketli otaklarından kovduk.
Köyleri yakılıp yıkıldı, bütün bir
boy yok edildi”
itirafında bulunmuştu.

7 Mayıs 558 – TÜRKİYE
Büyük depremde Ayasofya’nın
kubbesi çöktü. Bu olay üzerine
İmparator I. Jüstinyen
restorasyon başlatarak
kubbeyi onarttı.

İSTANBUL,
FATİHİ İLE
KAVUŞTU!

29 Mayıs 1453 – TÜRKİYE

UTANÇ
GÜNLÜĞÜ

27 Mayıs 1960 – TÜRKİYE
Türkiye’de askeri darbe yapıldı.
Demokrat Partililer tutuklanarak
yönetime el koyuldu ve Türkiye’nin
en önemli siyasi liderlerinden
Adnan Menderes bu askeri
darbe sonrası idam edildi.

Sultan Mehmed İstanbul’u
fethetti. Böylece 1058 yıllık
Doğu Roma İmparatorluğu
sona erdi ve dünyada
yeni bir çağ açıldı.

BİR
ŞAİR
DOĞDU

BÜYÜK
SELÇUKLU
KURULDU

18 Mayıs 1048 – İRAN

23 Mayıs 1040 – İRAN

İran asıllı Şair ve Bilgin Ömer
Hayyam dünyaya geldi.
Bu dönemde İran, Selçukluların
yönetimindeydi ve Hayyam
günümüze kadar ulaşan en
güzel rubailerini bu dönemde
kaleme aldı.

Selçuklular Horasan’da Gazne
Devleti’ni yenilgiye uğratarak
Büyük Selçuklu Devleti’ne geçiş
yapmış oldular. Bu yeni devletin
kurulmasında kazanılan savaş
ise Dandanakan Meydan
Muharebesi’dir.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Bana Masal Anlatma

Neden minibüsçülük?

Bana Masal Anlatm

a

Minibüs benim için
bir yaşam tarzı,
milyonları peşimd
en sürüklediğim b
ir
sanat dalı.

Okuyamadım da

minibüsçü oldum
demiyor da.

Kardeş Payı

Beni beğenen kimseyi de
görmedim...

Benim beğendiğim beni
beğenmiyor.
12
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Karayip Korsanları :

Dünyanın Sonu

İhanetin mimarın
ı arıyorsan
soluna bak!

???

Fakülte

Sporla pek ilgilenmiyorsun
galiba.

Kovalanmadıkça bir insanın koşması
gerektiğini düşünmüyorum.

- Zaten ne demiş şair
. Hayat hatıradır,
unutursan ölürsün.
+ Ne güzel söylemiş
, kim bu?

dergiteneffus.com
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13

İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

M İ L L İ

M Ü C A D E L E Y İ

B A Ş L A T A N

A D I M

19 MAYIS ve MUSTAFA KEMAL

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanan milli bayramlardan… Peki, bu tarihin önemini
biliyor musunuz?
Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19
Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan çıkıp
Samsun’a ayak bastığı tarih olarak hafızalarımızdaki
yerini aldı. Bu tarih aynı zamanda 4 yıl sürecek
Kurtuluş Savaşı yıllarının da zeminini hazırlayan bir
adım olarak karşımıza çıkıyor.

tüm bunların yaşandığı bir zaman diliminde Mustafa
Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak bizzat Padişah
tarafından Samsun’a gönderilmişti. Bu görev, Mustafa
Kemal’e geniş yetkiler de sağlıyordu.

1918 tarihinde Osmanlı Devleti Mondros
Mütarekesi’ni imzalamıştı. Bu mütarekenin maddeleri
öylesine ağırdı ki vatan topraklarımız neredeyse kâğıt
üzerinde parçalanmıştı. Düşman devletlerine karşı
Anadolu halkı önemli bir direnç gösteriyordu ve

“İstanbul’dan ayrılmak üzere, evimden otomobile
bineceğim sırada Rauf Bey yanıma gelmişti. Bineceğim
vapurun izleneceğini ve beni İstanbul’dayken
tutuklamadıklarına göre, belki de Karadeniz’de
batırılacağımı güvenilir bir yerden işitmiş, onu

14

Atatürk yola çıkış öyküsünü şöyle anlatıyor:

dergiteneffus.com
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haber verdi. Ben,İstanbul’da kalıp
tutuklanmaktansa, batıp boğulmayı
tercih ettim ve yola çıktım. Kendisine
de, eninde sonunda İstanbul’dan
çıkmak zorunda kalırsa benim yanıma
gelmesini söyledim.”
Samsun’da tedbirsizlik ve güvensizlik
olaylarını yerinde incelemek üzere
yola çıkan Mustafa Kemal, bu yolculuk
esnasında aslında Anadolu halkını da
direniş için örgütlemeyi planlıyordu.
Nitekim süreç içinde Amasya Genelgesi
yayınlandı; Erzurum ve Sivas Kongreleri
toplandı. Bir millet uyanıyordu artık!
Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919 tarihinde yola çıkan Atatürk, İtilaf Devletleri’ne karşı Kurtuluş Savaşı’nı
başlattığını söylediği bu günü Türk gençliğine armağan etti.

İlk kez 1935’te kutlandı
19 Mayıs, önceleri bir bayram olarak
kutlanmıyordu. Bu önemli tarihin milli
bayram olarak kutlanması Cumhuriyet
sonrası döneme rastlıyor. İlk kutlama 24
Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü olarak
yapıldı.
İlk 19 Mayıs, Beşiktaş Spor Kulübü'nün
girişimleri sayesinde Fenerbahçe Stadı'nda
kutlandı ve Galatasaraylı ve Fenerbahçeli
çok sayıda sporcu bu günü beraber kutladı.
Beşiktaş'ın kurucu üyelerinden olan Ahmet
Fetgeri Aşeni, Atatürk Günü'nün gençliğe
adanması için 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor
Bayramı olarak kutlanmasını önerdi. Spor
Kongresi'nde dile getirilen bu öneri kabul
edildi ve Atatürk'ün onayıyla yasa haline
getirildi.
20 Mayıs 1938 tarihli kanunla beraber 19
Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı olarak
kutlanmaya başlandı. 12 Eylül Darbesi'nin
ardından bayramın adı Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirildi.
Bu önemli günle birlikte aziz şehitlerimizi ve
kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz…

dergiteneffus.com
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Recep ve Şaban aylarından sonra gelen mübarek Ramazan ayına 5 Mayıs
itibariyle ulaşmış bulunuyoruz. Peki, Ramazan’ın önemi nedir? Ne için bu
ayda oruç tutuyoruz? İşte cevaplar!
On bir ayın Sultanı Ramazan ayı kapımızı çaldı.
Bu ay oruç ibadetiyle öne çıkar. Kur’an-ı Kerim’de
yer alan Bakara suresinin 183. ayetinde “Ey iman
edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için
oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz
kılındı” denir.

Ramazan’ı kıymetli kılan özelliklerinden biri de
Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlanmasıdır.
Bakara suresinin 185. ayetinde Yüce Allah, “Ramazan
ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu
yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır” buyurmuştur.
Kur’an Ramazan’ın da içinde barındırdığı Kadir
Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır.

Hicri takvime göre Ramazan, yılın dokuzuncu ayıdır.
Dinimizin temel ibadetlerinden olan oruç tutmak bu Toplumumuzda Ramazan’a özel bazı naif gelenekler
ay tüm mükellef olan inananların üzerine farzdır. Bu vardır. Bu ay boyunca camilerde ve evlerde
mukabeleler okunur, hatimler yapılır, teravih
farzın faziletleri de oldukça fazladır.
namazları kılınır. Dost meclisleri kurulup hep
Ramazan ayı aynı zamanda ibadet ve sabır ayıdır.
birlikte iftarlar yapılır. Fitreler verilerek dayanışma ve
yardımlaşmanın önemi hatırlanır.
Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getiren insan
öncelikle sabretmeyi ve nefsine hâkim olmayı
Teneffüs ailesi olarak herkesin mübarek Ramazan-ı
öğrenir. Başkalarının halinden anlamayı, açlık
karşısında dirayetli olmayı ve Allah’a yakınlaşmayı
şerifini tebrik ederiz. Bedenimizle birlikte ruhumuzu
istediğimiz bu ayda bin bereket vardır.
da eğittiğimiz bir ay olsun…
16
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Kasifin not defterI
Dünyada geliştirilen son teknolojilerden Teneffüs okurlarını haberdar ettiğimiz sayfamızda bu ay sizler için seçtiklerimiz…

Samsung, Çip Savaşını Kaybetmemek İçin
116 Milyar Dolar Bütçe Ayırdı

Mobil çipler pazarında yeni mimarilerle
birlikte ortaya yeni ve büyük bir
mücadele çıkacak. Samsung, bu
pazardaki gücünü kaybetmemek için
116 milyar doları gözden çıkardı.
18

Büyük şirketler arasındaki mücadeleler
sık sık farklı alanlara taşınabiliyor.
Örneğin bilgisayar sektöründe
rakip olan firmalar daha sonra akıllı
telefon pazarında kafa kafaya geldiler.
dergiteneffus.com

Rekabetin taşınacağı bir sonraki alan ise
akıllı telefon çipleri, daha doğrusu mobil
çipler. Bu değişim, yakın zamanda mobil
çipler konusunda büyük bir mücadele
yaşanacağının da habercisi.

arrow-circle-right TEKNOLOJİ

Google, ABD’de Drone ile
Kargo Nakliyesi Yapabilecek

Wing, Nisan ayının başlarında
Avusturalya’dan ticari kargo nakliyesi
için onay almıştı. Google ve Google
şirketlerinin tek çatı altında toplandığı
Alphabet şirketinin bünyesinde

bulunan şirket, Avusturalya’dan
sonra şimdi ABD Federal Havacılık
Kurumu’ndan (FAA) onayını almasıyla
birlikte artık ABD’deki müşterilerine
drone ile ticari kargo nakliyesi
dergiteneffus.com

yapabilecek. Wing’in verdiği
bilgilere göre şirket, birkaç ay
içerisinde Virginia’nın Blacksburg ve
Christiansburg adlı iki kırsal şehrinde
nakliyat işlemlerine başlayacak.
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ŞKUSU
E 23 NİSAN CO
ÇEKMEKÖY’D
ve Çocuk Bayramı Çekmeköy’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik

Ç

ekmeköy’de 23 Nisan Kutlamaları Taşdelen Karanfil Park içinde yer alan
Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Bir gelenek olan makam ziyareti
ile devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; Çamlık Ayşe Nezahat Kurukahveci
İlkokulu’ndan Mukaddes Hop, Hamide Nur Karaçoban ve Muhammet Osman
Aslan’a makamını devretti. İsmihan İsmet Süzer İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleşen
kutlama törenine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye

Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş katıldı.
Çekmeköy’de yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı şiir,
resim ve komposizyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı, ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş’tan aldılar.

İBADETHANLER’DE RAMAZAN TEMİZLİĞİ
Çekmeköy Belediyesi Ramazan hazırlıklar kapsamında ilçedeki tüm ibadethanelerde
temizlik yaptı.

Temizlik İşleri kapsamında; halıları yıkayan, camları, ayakkabılıkları ve duvarları silen belediye ekipleri, dış mekânlarda da çalışmalar yaptı. Özellikle Teravih Namazında sıcak
hava ve kalabalık sebebiyle dışarda namaz kılacak olan cemaati de unutmayan belediye yetkilileri, bahçe zeminlerini namaz kılmaya uygun hale getirdi.

dergiteneffus.com
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“Önümüzde hayat... Her gün bir
başka uykuya yatıp bir başka
rüya göreceğiz.”

H a y a t t a y k e n Ya y ı n l a d ı ğ ı S o n K i t a p t a
Çekmeköy’ü Anlatan Usta Kalem

SAİT FAİK
ABASIYANIK
22
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Öykü ve roman yazarı Sait Faik’in aynı zamanda şairlik tarafı da olduğunu biliyor muydunuz? Peki,
vefatından önce son kaleme aldığı kitapta Çekmeköy’ün o dönemki durumunun tasvir edildiğini?
A’dan Z’ye Sait Faik’i Teneffüs dergisi için mercek altına aldık.
Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden Sait Faik,
18 Kasım 1906 tarihinde Adapazarı’nda dedesinin
evinde dünyaya geldi. Henüz 4 yaşındayken babası
Mehmet Faik Beyin Karamürsel’e tayini çıkması sebebiyle
buraya taşındılar ve Karamürsel’de deniz kıyısında bir
evde yaşamaya başladılar. 3 senelik gurbetin ardından
yazarımız ailece Sakarya’ya döndü ve Rehber-i Terakki’de
okula başladı.
1913-1916 yılları arasında küçük Sait buhranlı günler
geçirdi. Annesi ve babası bir süre ayrı yaşamışlardı. Sait
Faik bu süreç içinde babasının evinde babaannesi ve
dedesiyle birlikte yaşadı. Annesini ancak haftada bir gün
görebiliyordu. 1920’li yıllarda Yunan işgali sebebiyle aile
yeniden yer değiştirdi. Önce Düzce’ye oradan Bolu’ya ve
son olarak Hendek’e yerleştiler.
1922 yılında yazarımız Adapazarı İdadisi’nde öğrenimine
davam etti ve 1924 senesinde ailecek İstanbul’a göç
ettiler. Sait Faik İstanbul Erkek Lisesi’ne kaydoldu fakat
onuncu sınıf öğrencisiyken okulda vuku bulan meşhur
iğne olayı sebebiyle bütün sınıf okuldan atıldı ve Sait Faik
öğrenimine Bursa Erkek Lisesi’nde devam etti.

Yalnızlık dünyayı doldurmuş.
Sevmek, bir insanı sevmekle
başlar her şey. Burada her şey
bir insanı sevmekle bitiyor.

dergiteneffus.com
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Yurt Dışında Eğitim Serüveni
İlk öyküsü “İpekli Mendil”i lise yıllarında
kaleme aldı. 1928’de liseden mezun olup İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı bölümüne kaydını yaptırdı. 9 Aralık
1929’da ilk yazısı “Uçurtmalar” Milliyet gazetesinde
yayınlandı.
1930’da amcasıyla birlikte yurt dışına seyahat etme
imkanı bulan Sait Faik, 1931 senesinde Grenoble
Üniversitesi’nde kaydolarak burada eğitim görmeye
başlar. Yaz tatillerini genellikle İstanbul’da geçiren
yazar, 1934’de babasının isteği üzerine Türkiye’ye
geri dönüş yapar.
Varlık dergisinde öyküleri yayınlanan Sait Faik,
1935-1936 yılları arasında Halıcıoğlu Ermeni
Yetim Okulu’nda Türkçe öğretmenliği yapar. İşten
ayrılmasının ardından babası yazarımıza bir iş yeri
açar fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlanır. O
sıralarda Sait Faik, ilk kitabı “Semaver”i babasının
maliyetleri karşılamasıyla Remzi Kitabevi’nden
çıkartır.
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29 Ekim 1938’de Sait Faik’in babası yakalandığı
ağır bronşitten dolayı hayatını kaybetti. Ünlü yazar
bu hadiseden sonra kışları Kırağı Sokak’ta yer
alan evlerinde yazları ise Burgazada’da annesiyle
yaşamaya başladı.
1939 senesinde yazarın “Sarnıç” eseri yayınlandı. Bu
eseri 1940 tarihinde “Şahmerdan” takip etti. 1944’de
ise “Medar-ı Maişet Motoru” yayınlanır fakat uzun
süre raflarda kalamaz. 1945’de rahatsızlanan Sait
Faik, bir süre adada yaşar. Siroz hastalığına tutulan
yazarın “Lüzumsuz Adam” isimli eseri yayınlanır.
1950’de “Mahalle Kahvesi” isimli kitabı basılır.
Bu eserleri 1951 senesinde “Kumpanya” ve 1952
senesinde “Havuz Başı” ile “Son Kuşlar” kitapları
takip eder.
Hastalığının tedavisi için zaman zaman yurt
dışına çıkar. 1953’de ise Mark Twain Cemiyeti
şeref üyeliğine seçilir. “Kayıp Aranıyor” ve “Şimdi
Sevişme Vakti” kitapları bu tarihlerde yayımlanır.
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“R iya kâ rlık aş ağ ılığ ın en
so n ha dd idi r. Sa hid en iyi
ins an lar, kö tül er
ha kk ınd a laf
sö yle mezle rdi .”

Alemdağ’da Var Bir Yılan
1954’e geldiğimizde Sait Faik’in kısa hikâyelerden
oluşan ve Çekmeköy’ümüzü de detaylı bir şekilde
yansıtan kitabı “Alemdağ’da Var Bir Yılan” raflardaki
yerini alır. Bu eser usta kalemin hayattayken
yayınladığı son kitabı olma özelliğini taşır.
Bu kitap yazarın yalnızlığıyla mücadelesini
kaleme aldığı bir serdir diyebiliriz. Başkahraman,
Panco isimli arkadaşıyla gezintilere çıkar. O
gezintilerden birinde de Alemdağ’a gelirler. Yani
Çekmeköy’e! Burası doğasıyla, hayvanlarıyla ve
havasıyla bambaşka bir yerdi. Panco Alemdağ’daki
hayvanlarla çok iyi anlaşıyordu. Buradaki yılan
Panco’yu her gördüğünde kaskatı kesilir ve
başkahramanın arkadaşı Panco’nun dediklerini
yapardı.
Yazar, Alemdağ’ı ve orada yaşayan tavşanı, kekliği,
o ılık harikulade kaygan ve güzel yılanı, Taşdelen
suyunu, yaprakların üstüne yağan pelte pelte güneşi
öyle bir üslupla anlatır ki bugün Çekmeköy’e gidip
bahsi geçen yerlerde göz gezdirseniz satırlardaki
hissi tamamıyla yaşarsınız.
5 Mayıs 1954’de aniden şiddetli bir kalp krizi
geçiren yazar takvimler 11 Mayıs’ı gösterdiğinde
aramızdan ayrıldı. Çağdaş hikâyeciliğimize yaptığı
katkılarla tarihe adını yazdırmayı başaran ünlü
yazarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
dergiteneffus.com
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BÜTÜN SINIFI OKULDAN
ATTIRAN İĞNE
OLAYININ ASLI

.
“Yen id en do ğu lm az
Do ğs an bi le
n' ol ac ak ? Se ni ik i
se ne de , ik i se ne de

Sait Faik’in İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenim
gördüğü yıllarda okulda bir hadise yaşanmış.
Onuncu sınıflardan birinde Arapça dersinde
öğretmen sandalyesine iğne bırakılmış.
Dersin öğretmeni Salih Hoca bu durumu
görünce “Ben bu muameleye layık değildim,
sizlere çok teessüf ederim” diyerek sınıfı terk
etmiş ve istifasını vererek okuldan ayrılmış.
Bu olay üzerine okulda çeşitli tahkikatlar
yapılmış fakat iğneyi kimin yerleştirdiği bir
türlü bulunamamış. Yönetimde çareyi bütün
sınfıı okuldan atmakta bulmuş. Okuldan
bütün bir sınıf olarak atılan öğrencilerin
arasında Sait Faik de varmış. Tabii sonraları
iğneyi koyanın o sınıftan olmadığı anlaşılmış
ama iş işten geçmiş tabi. Bugünden bakınca
öğretmen-öğrenci şakalarının bile ne kadar
başka bir yere geldiğini görüyorsunuz değil
mi? Bu arada Sait Faik’in lisedeki lakabının
H2O yani sulu Sait olduğunu da buraya
iliştirelim :)

de ği l, ik i gü nd e ay nı
in sa n ed er iz . Ay nı
ke nd in i dü şü ne n,
ay nı ha ris ,
ay nı kıs ka nç , ay nı
kö tü hu yl u, ay nı

sa rh oş , ay nı bu da la
ol uver irs in .
Se ni ay nı ha stal ık la

yı km ak iç in el im iz de
he r şe y va r.”

"Biz erkek kısmı güneşin, havanın, suyun çocuklarıyız
belki, ama kadınlar muhakkak topraktan."
--- "Bu yürek, bizim yüreğimiz, bir tahtası eksiklerin
yüreğidir."
--"Seyahatler çekiyor içim."
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Yazmasaydım
deli olacaktım.
Sait Faik
Abasıyanık
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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SULTANAHMET CAMİİ / İSTANBUL

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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PELİNAY ÇİFTÇİ

İyi eğlenceler dileriz :)

LLY

EL FORÖU

MUZAMM

GÖNDERDİKLERİ
İMİZE
FOTOĞRAFLARLA DERG
KATKIDA BULUNAN
OKURLARIMIZA
TEŞEKKÜR EDERİZ :)

HEDİYE KİTAPLARINIZIN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN
------------------------------------ADRES BİLGİ sıralaması
Mahalle : .....................................
Cadde : .....................................
Sokak : .....................................
APT NO : .....................................
DAİRE NO : .....................................
İLÇE : .....................................
İL : .....................................

ÖDÜLLÜ BULMACAYI ÇÖZDÜLER, ŞİFREYİ BİZE GÖNDERDİLER :)

ÇEKİLİŞLE
KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

Alperen Çerkez
Kamil Keskin
Gökhan Can Sürek
Dila Zengeralp
Ahmet Aras

•
•
•
•
•

Fatih Menekşe
İvda Pınar
Seda Yaşar
Hanife Çelik
Hüseyin Yılmaz

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

MELEK KAHRAMAN
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KUANTUM KÜTLE
ÇEKİMİNE DAİR
ŞAŞIRTICI GERÇEKLER
Onlarca yıldır süren çalışmalara karşın kütle çekim
için genel kabul gören bir kuantum kuramı halen
mevcut değil. Evrenin temel özelliklerinin daha
iyi anlaşılabilmesi için ise bu mutlak bir gereklilik.
Stanford Üniversitesi’nden Parçacık Fiziği ve Astrofizik
alanında çalışan Prof. Lance Dixon, kuantum kütle
çekim kuramının geliştirilmesine ilişkin temel noktaları
soru-cevap şeklinde ele alıyor…

Kuantum kütle çekim nedir?
Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı büyük ölçeklerdeki
kütle çekiminin kütleli nesnelerin uzay-zaman dokusunda
yarattığı çarpıtmaların sonucu olduğunu açıklasa da,
atom altı parçacıkların kütle çekimden nasıl etkilendikleri
konusunda bir şey söylemiyor.
Kuantum kütle çekimi, Einstein’ın genel göreliliği ile
kuantum mekaniğini birleştirmeye çalışıyor. Diğer
kuvvetlerle benzerlik kurarak, kütle çekimin de taşıyıcı
parçacıkların değiş-tokuşu vasıtasıyla iletilebileceğini
öngörüyor ve bu kuramsal parçacıkları graviton olarak
adlandırıyoruz.
32
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Kütle çekimin bir kuantum kuramını bulmak neden bu kadar zor?
Kuantum kütle çekimin bir versiyonu sicim kuramı
tarafından sunulmuş durumda ama başka olasılıkları
araştırıyoruz. Kütle çekim, kuantum kuramlarına
sahip olduğumuz diğer kuvvetlerden epey farklı.

oluşturan tüm parçacıkların toplam çekim kuvvetini
hissediyor oluşumuz.

Kütle çekimin bir diğer farkı da kütleli nesnelerin
birbirlerine daima çekim uyguluyor oluşu. Tersine,
Her şeyden önce kütle çekim aşırı derecede zayıf.
güçlü kuvvet sadece çok yakın mesafelerde çekim
Diğer üç kuvvetin en zayıfı olan Zayıf Kuvvet’ten bile uygularken, elektromanyetik kuvvet yüklerin
milyarlarca kat daha zayıf. Aslına bakarsanız kütle
işaretine göre çekici veya itici olabiliyor.
çekimin farkına varabilişimizin tek nedeni gezegeni

Hesaplamalar bundan nasıl etkilenir?
Matematiksel olarak ele alınması çok daha
zorlaşır. Biz genellikle kuantum etkileri
hesaplamaya baskın bir matematiksel terimle
başlıyoruz ve giderek küçülen terimlerle devam
ediyoruz. Hesaplamamız gereken terimlerin sayısı,
yani mertebe, elde etmek istediğimiz duyarlılığa
bağlı.
Elektromanyetik, zayıf ve güçlü kuvvetler için
bunu nasıl yapacağımızı uzun zamandır biliyoruz.
Her mertebedeki sonsuzlukları yok etmek
için renormalizasyon dediğimiz sistematik bir
yöntemimiz var. Böylece kuantum etkileri çok
hassas biçimde hesaplayabiliyoruz. Ne yazık ki
kütle çekimin farklı doğasından ötürü henüz
kütle çekimin renormalize edilebilir bir kuramını
bulamadık
dergiteneffus.com
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Şu ana dek kuantum kütle çekim hakkında
neler öğrendiniz?
Geçtiğimiz yıllarda bu alanda çalışan bilimciler, kuantum
kütle çekim hesaplamalarının nasıl yapılacağının daha
iyi anlaşılmasında önemli adımlar attı. Örneğin belli
kuramlarda ve belli bir mertebede graviton etkileşimleri
için yazılan karmaşık matematiksel ifadelerin yerine,
zaten bildiğimiz daha basit ifadeler olan gluon
etkileşimlerinin karesini yazabileceğimiz anlaşıldı.
Bu keşif sayesinde kuantum etkileri giderek artan
mertebelerde hesaplamayı başardık. Bu da sonsuzluklar
ortaya çıktığında bize yardımcı oluyor. Meslektaşlarım ve
ben N=8 süper kütle çekim adı verilen bir kuramda hiçbir
sonsuzluğa rastlamadan dördüncü mertebeye kadar
hesaplama yapabildik.
İdealimiz, sonsuzluklara ilişkin çeşitli öngörüleri sınamak
için daha yüksek mertebelere çıkmak, ama bu çok zor.

Sizin kuantum kütle çekim yaklaşımınızın
sicim kuramından farkı ne?
Bizim yaklaşımımızda atom altı parçacıklar noktasal
olarak betimleniyor, tıpkı Standart Model’de olduğu
gibi. Bu parçacıkların her biri uzay ve zaman boyunca
yayılan bir temel alan ile ilişkili oluyor. Öte yandan sicim
kuramında parçacıkların yayılmış bir nesnenin farklı
titreşimleri olduğu düşünülür; aynı gitar telinden çıkan
farklı notalar gibi. İlk yaklaşımda, örneğin gravitonlar ile
fotonlar kütle çekimsel ve foton alanları ile bağlantılıdır.
Sicim kuramında ise her ikisi de bir sicimin farklı titreşim
modlarıdır.
Prof. Lance Dixon

Sicim kuramının çekici yanlarından biri, parçacıkları
noktasal olmayan yani yayılmış nesneler olarak almasının
sonsuzlukları gideriyor olmasıdır. Dolayısıyla ilkesel
olarak sicim kuramı kütle çekimsel etkileri atom altı
düzeyde öngörebilir.
Muhtemelen kuantum kütle çekimdeki sonsuzlukları
uygun biçimde gidermemizi sağlayacak pek fazla kuram
yok; daha bir tane bile bulmuş değiliz.
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OKULLAR ARASI KOŞU
ÜCADELE
YARIŞINDA KIYASIYA larıMbüyü
k çekişmeye sahne oldu.

2019 Okullar Arası Çekmeköy Kaymakamlık Kupası Kros Yarış

ve Spor Müdürü
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen okullar arası kros yarışlarında Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve İlçe Gençlik
Dereceye giren öğrenciler
bu yılda renkli görüntüler ortaya çıktı. Alemdağ stadı bahçesinde Muhammet Kılıç da yakından takip ettiler.
bulunan yürüyüş ve koşu parkurunda yapılan yarışlara; ilçedeki lise, ödüllerini Başkan Poyraz’dan aldılar.
ortaokul ve ilkokulların atletizm takımları katıldı. Yarışları; Çekmeköy

BAŞKAN POYRAZ’DAN ŞAMPİYONA
TEBRİK
iyon olan

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta şamp
1877 Alemdağspor’u tebrik etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Gruptaki son
maçında Bursa Zaferspor’la deplasmanda
berabere kalarak şampiyon olan 1877
Alemdağspor, 3. Lige çıkmak için baraj
maçı oynamaya hak kazandı. Çekmeköy’ü
profesyonel ligde temsil etmeye hazırlanan
1877 Alemdağspor’u tebrik eden Başkan
Poyraz “Sezon boyunca akıtılan terin
karşılığını almak son derece memnuniyet
verici. Başta futbolcu kardeşlerim olmak
üzere, 1877 Alemdağ’ın yöneticilerini,
hocalarını ve taraftarlarını tebrik ediyorum”
dedi.

dergiteneffus.com
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BEYAZ PERDE

Suikastçı
Justin Chatwin ve Peter Stomare'in başrollerini paylaştığı The Assassin's Code (Suikastçı), çocukken
babasının adının karıştığı bir skandalın yeniden gün yüzüne çıkmasıyla açılan yeni soruşturmada yer
alan çaylak polis Michael'ın, gerek statükoyla gerekse mevzunun peşindeki bir suikastçıyla olan
mücadelesini anlatıyor.
Yönetmen: David A. Armstrong
Senaryo: Edward Lee Cornett, Valerie Grant
Oyuncular: Justin Chatwin, Peter Stormareü Mark Thompson, Robin Thomas, Yancy Butler,
Elizabeth Anweis
VİZYON TARİHİ : 3 Mayıs 2019
Tür: Gerilim, Aksiyon

John Wick 3:
Parabellum
John Wick iki sebepten dolayı kaçak: 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden
herkes peşinde ve Continental Hotel sınırları içinde
Yüksek Şura üyesi ve açık
kontratı açan kişiyi öldürdü. Bu koşullar altında John
çoktan infaz edilmeliydi.
Fakat Continental’in yöneticisi Winston ona kaçıp kaybolması için bir saat zaman
verdi. Continental üyeliği
kaldırıldı. Her türlü hizmeti alması yasaklandı. Diğer üyelerle iletişimi kesildi. John, New York’tan çıkmak ve hayatta kalmak için hizmet
sektörünü kullanacak, bunları yaparken de dövüşüp öldürerek yoluna
devam edecektir.

Şampiyonlar
Bir basketbol antrenörü olan
Adam, kulübün sahibiyle
tartışmasıyla işinden olur.
Hayatı kötüye giden Adam,
bir akşam trafik kazası geçirir. Bu olaydan sonra başkahramanın hayatı çok fazla
değişecektir.
Yönetmen: Javier Fesser
Senaryo: David Marqués,
Javier Fesser
Oyuncular: Javier Gutiérrez,
Athenea Mata, Juan
Margallo, José de Luna,
Sergio Olmo, Jesús Vidal
VİZYON TARİHİ : 3 Mayıs 2019
Tür: Komedi, Dram, Spor

Yönetmen: Chad Stahelski
Senaryo: Derek Kolstad, Ian McShane, Halle Berry, Laurence
Fishburne, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas,
Lance Reddick
Oyuncular: Keanu Reeves,
VİZYON TARİHİ : 17 Mayıs 2019
Tür: Gerilim, Suç, Aksiyon
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AMANVERMEZ AVNİ

Yazan : EBÜSÜREYYA SAMİ
Çeviren : EROL ÜYEPAZARCI
Oyunlaştıran : SELÇUK YÜKSEL
Yöneten : SELÇUK YÜKSEL
Dramaturk : DİLEK TEKİNTAŞ
Sahne Tasarımı: KEREM ÇETİNEL

MAYIS

Kostüm Tasarımı: BEREN JANSET KAPLAN
Müzik : ORHAN ENES KUZU
Hareket Düzeni: SENEM OLUZ
Işık Tasarımı: KEMAL YİĞİTCAN
Efekt Tasarımı: KADİR ARLI
Yardımcı Yönetmen: ARDA AYDIN
Yönetmen Yardımcıları : MUSA ARSLANALİ,
ONUR DEMİRCAN, GÜLCE ÇAKIR, DERAN ÖZGEN
Süre: 130 dk. / İki Perde
Oyuncular: Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt,
Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen,
Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe
Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün,
Volkan Ayhan

OYUNUN KONUSU
1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla
anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve
arkadaşları bir yandan padişahtan gelen
emirle yanmış adam olayını çözmeye
çalışırken diğer yandan gizli bir doğum

yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen
bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has
yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser
Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u
diye anılması boşuna değildir.
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MAYIS AYINDA DOKULEN
GONUL YAPRAKLARI
Kültür Sanat sayfamızda bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kutmuş 4 yeni ismi ağırlıyoruz.
Mayıs ayında kaybettiğimiz bu önemli isimleri sayfalarımız aracılığıyla
saygı ve sevgiyle anıyoruz.

POP MÜZİĞİMİZİN
KÖŞE TAŞLARINDAN
TANJU OKAN
Melankolik kişiliği, güçlü sesi ve dillerde yer etmiş
şarkılarıyla hepimizin gönüllerinde taht kuran
Tanju Okan 27 Ağustos1938'de İzmir'in Tire
ilçesinde dünyaya geldi. Babası müzik öğretmeni
olan Tanju, küçük yaşta başladı notaların üzerine.
Lise yıllarında bir orkestra kurarak bu alanda
ilerleyeceğinin sinyalini veren sanatçımız okuldan
ayrılarak Magnesia Orkestrası’nı kurdu ve çay
bahçesinde müzik yapmaya başladı. Müziğe o
kadar tutkundu ki ilerleyen zamanlarda şan eğitimi
için İtalya’ya gitmişti. Türkiye’ye döndükten sonra
70’li yıllara damgasını vurmuş bir isimdi artık o.
Kariyerinin zirvesindeyken Zerrin isimli bir kıza
âşık olmuş fakat aileleri sebebiyle kavuşamamışlardı.
“Kadınım” şarkısı o günlerin eseridir. Müzikle geçen
ve müzikle nihayete eren yaşamı 23 Mayıs 1996’da
son buldu. Kendisini sevgiyle anıyoruz.

KALEMİN VE ŞİİRİN ÜSTADI
NECİP FAZIL
Hem yaşadığı dönemde hem de vefatından sonra geniş
kitleleri derinden etkileyen şairimiz Necip Fazıl, 26 Mayıs 1904
tarihinde İstanbul’da hatırı sayılır bir konakta dünyaya geldi.
Haşere bir çocukluk geçiren Necip’i uslanması için kitaplara
yönlendirmişlerdi. Nitekim bu kitaplar dünyası gitgide ünlü
şairimizi içine almış ve onun edebiyatımızdaki en güçlü
kalemlerden biri olmasını sağlamıştı. Bir hayli enteresan gençlik
dönemi geçiren Necip Fazıl sonraki yıllarda yaşantısıyla ilgili
önemli kararlar alarak hayat tarzını değiştirmişti. Tüm bu
çalkantılı hayatın yanında tek bir gerçeklik vardı ki o da Necip
Fazıl’ın şiirde geldiği zirveydi. 25 Mayıs 1983 yılında aramızdan
ayrılarak ebedi istinatgâhına göçtü. Ruhu şad olsun.
38
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TÜRK SANAT
MÜZİĞİNİN EFSANESİ
BEHİYE AKSOY
Güneş rengi saçları, ikon tarzı ve sahnelerin biricik
sesi Behiye Aksoy, 19 Eylül 1933 yılında Üsküdar’da
doğdu. Küçük yaşta Behiye’nin piyano ve ut çalması
istenir fakat o, şarkıcı olmayı kafasına koymuştur.
Ankara Radyosu’nun açtığı sınava girerek kazanır.
Böylece müzik hayatı da başlar. Kendi döneminde
Zeki Müren ile yarışan tek isim olarak sahnede
devleşmiştir. Her plağı satış rekorları kıran Behiye
Aksoy, yüzden fazla plak çıkardı. 3 kez nikâh
masasına oturdu 4 filmde rol aldı. 2001 yılında
alzheimer hastalığına yakalandı ve 31 Mayıs 2015’de
aramızdan ayrıldı. Kendisini “Bir Garip Yolcuyum
Hayat Yolunda” isimli şarkısıyla yâd ediyoruz.

ŞİİRLERİNİ YAŞAYAN
ŞAİR EDİP CANSEVER
Pembe Hanım ve Fazlı Beyin oğlu olarak 8
Ağustos 1928’de İstanbul’da dünyaya gelen Edip
Cansever’in pusulasında kuzey her daim şiiri
gösteriyordu. Askerlikten sonra ticarete atılan
genç şair geçimini de buradan sağlıyordu. Tabii
şiir hayatının her zaman bir parçası olmaya devam
etmişti. İlk olarak yazığı şiirleri, 1944’te, gencecik
bir delikanlıyken “İstanbul” adlı bir dergide
yayımladı. 19 yaşında evlenip 20 yaşında baba
oluverdi. 1954’de dükkânı yandı ve bu talihsizlik
karşısında tutunabildiği tek dal yine şiir oldu. 2.
Yeni Hareketi içinde edebi eserler veren şairimiz
birçok ödüle layık görüldü. 28 Mayıs 1986’daki
vefatının ardından Cemal Süreya şöyle söyledi
şairin ardından: Her şeyin fazlası zararlıdır ya,
Fazla şiirden öldü Edip Cansever.”
dergiteneffus.com
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ÜNLÜ YOUTUBER

BARIS
OZCAN
HAKKINDA MERAK
ETTİKLERİNİZ BURADA!
Sanat, tasarım ve
teknolojiye dair yayınladığı
videolarla geniş bir takipçi
kitlesine sahip olan Barış
Özcan’ı yakından tanımak
ister misiniz?
Kendi sayfasında sıkça
sorulan sorulara cevap
veren Barış Özcan’ın merak
edilenlerini sizler için
derledik.
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Ne iş yapıyorsun? Hangi okuldan mezunsun?

Videolarında neden beyaz giyiyorsun?

Abak.us Kreatif Medya Ajansı’nın başkanıyım. Abak.us olarak kişilerin
ve kurumların kendi hikayelerini daha iyi anlatmalarına yardımcı
olacak hizmetler veriyoruz. Ayrıca belgesel yapımcısı ve yönetmeniyim.
Çalıştığım ajansın şubelerinin bulunduğu İstanbul ve New York’ta
yaşıyorum. YouTube’un New York stüdyolarında projeler üretiyorum.
Geçmişte kreatif tasarım yazılımları üreten
Adobe‘de çalıştım. Ondan önce de dijital ajansım
vardı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldum.

Her videomda değil “sanat, tasarım ve teknoloji serisi”nde
giyiyorum. Ekranı boş bir tuvale benzetiyorum. Bu tuvali sözlerimle
renklendirmeye çalışıyorum. Ayrıca beyaz tüm renklerin karışımı.

Videolarında filmlerden alıntı
yapmak telif haklarını ihlal
etmiyor mu?
Videolarımda YouTube’un izin verdiği
ölçüler içerisinde her seferinde en fazla
30 saniye olacak şekilde filmlerden
alıntı yapıyorum. Bunu “adil kullanım
– fair use” prensibi çerçevesinde
yapıyorum. Yine de hak sahipleri
bazı videolarım hakkında uyarıda
bulunuyor. Bu uyarılar sonucu elde
edilen reklam geliri alıntı yaptığım
videoların sahiplerine aktarılıyor.

Ne kadar süredir YouTube videoları
yapıyorsun?
2007 yılında YouTube üyesi oldum. O zamandan
beri zaman zaman bazı videolar yayınladım.
Ancak düzenli olarak video içeriği üretmeye Mayıs
2015’te başladım.

Hangi sıklıkta video yayınlıyorsun?
Geçmişte haftada en az üç video yayınladığım
dönemler oldu. Şimdilerde haftada 1-2 tane
yayınlıyorum. Sanat, tasarım ve teknoloji hikâyeleri
her Pazar sabahı 09:11’de yayınlanıyor. Bazen daha erken ya da
daha geç de yayına giriyor ama Pazar videolarını şimdiye kadar hiç
aksatmadım. Bir süre boyunca her Pazartesi gecesi OKU serisinde yeni
bir kitap okudum. Her Perşembe gecesi de İZLE serisinde bir film ya
da dizi incelemesi yaptım. VLOG‘ların belli bir düzeni yok. Bazen arka
arkaya 4-5 gün boyunca geliyor, bazen haftalarca gelmiyor. Kendime
göre özel bazı günlerde sürpriz videolar yayınlıyorum. Örneğin Pi
gününde, sevgililer gününde, NaNoWriMo ayında, geleceğe dönüş
filminde geleceğe gidilen tarihte olduğu gibi.

Hangi kamerayı/mikrofonu kullanıyorsun?
Çektiğim videonun amacına göre kullandığım ekipmanı seçmeye
çalışıyorum. Şu anda aktif olarak Canon C200, Sony A7s Mk2, Sony
RX100 M4, GoPro Hero 4, Hero 3+ gibi kameralar ve MXL USB008,
Rode VideoMic Pro, Zoom H4n, Zoom H1n, Sony ve Sennheiser Lav
mikrofonlar gibi çeşitli ses kaydedicileri kullanıyorum.

Kullandığın müziklerin
bazılarını neden
yazmıyorsun?

İçeriklerini bir yerden mi
alıyorsun? Kaynakların nedir?
İçeriklerimi kendim yazıyorum.
Konuya karar verdikten sonra dijital ve analog kaynakları tarayarak
konuyu detaylandırıyorum. Daha sonra da kendi üslubumca
“hikâyeleştirerek” aktarıyorum. YouTube’da yayınladığım videoların
altında tam metne ulaşmak için link var. Bu sitede de videonun tam
metnini yayınlıyorum ve faydalandığım kaynakları bağlamsal olarak
yine linklerle belirtiyorum.

Kitap, film, müzik listesi önerir misin?
Bu konularda önerebileceğim o kadar çok eser var ki listelere sığmadığı
için bu blogda yazılar yazıyorum, YouTube’da videolar çekiyorum.
Liste hazırlamak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Belki ileride bu
sorumluluğu yerine getirip bir kaç liste yayınlarım.

Fotoğraf çekiyor musun?
Evet, fotoğraf çekiyorum. Bir kısmını Instagram hesabımdan
yayınlıyorum: instagram.
com/barisozcan

10 ayda 1000 kitap
okuyan çocuğun
babası
sen misin?

YouTuber’ların telif haklarını
ödeyerek kullandıkları müzik
kütüphanelerine aboneyim.
Bunlardan alarak kullandığım
müzikler internetteki başka
kaynaklarda bulunamıyor.
Yani YouTube kanallarına
özel müzik üretimi yapıyorlar.
Dolayısıyla kaynak/link
veremiyorum. Telif haklarına
sahip olduğum için yıl sonunda
hepsini içeren özel bir video
olarak yayınlıyorum.

Evet, benim. Ama
kitapları beraber okuduk.
Oğlum Sufi’nin instagram
hesabında tüm kitapların
listesi var:
Instagram.com/
SufiOzcan
Bu arada okumaya hala
devam ediyoruz. Takip
edebilirsiniz.
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K O S O V A ’ N I N

T A R İ H İ

H A F I Z A S I

PRIZREN
Sultan Murat’ın şehit düştüğü eski Osmanlı şehri sahip olduğu hatırı sayılır Türk nüfusu ile bugün birçok
ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Avrupa’nın bu güzel kadim şehrini Teneffüs okurları için araştırdık.
Kosova’nın tarihi şehirlerinden Prizren,
235 bin kişilik nüfusuyla Şar Dağlarının
eteklerinde yer alıyor. Kosova’da en fazla
Türk nüfusun yaşadığı bir yerleşim yeri olarak da kendi tarihimizden de birçok önemli
öğe barındırıyor.
Kosova aynı zamanda bir Osmanlı Padişahının da ilk kez savaş meydanında vefat
ettiği bir yer. Yaygın bir görüşe göre 1389’da
Balkanlarda ilerleyen Sultan Murat Hüdavendigar, savaş sonunda savaş meydanını
gezerken yaralı bir Sırp prensi tarafından
şehit edilmişti. Padişahın iç organları
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Kosova ovasına gömülmüştü ve Osmanlı’nın doğaya saygılı mimarisi ile türbe
haline getirilmişti.
Prizren tarihi süreç içinde her zaman stratejik bir önemle korunsa da altın çağını
Osmanlı Devleti ile yaşamıştı. Fatih Sultan
Mehmet’in fethettiği Prizren’e şehrin her
tarafını süsleyen Osmanlı eserleri iliştirilmişti.
Şehri kuşbakışı mercek altına aldığınızda
birçok dinin mabedinin bu şehirde bir
arada bulunması göze çarpar.

dergiteneffus.com

1998-1999 yılları arasında yaşanan Kosova
Savaşı sırasında derin bir darbe alan şehir
bugünlerde hala kendini toparlamakla
meşgul.
Savaşın tüm acı izlerine rağmen rengârenk
atmosferi ve kültürel mirası ile eski bir
Osmanlı şehri olan Prizren, UNESCO kültür mirasına aday… Balkan mutfağının en
lezzetli örneklerini bu şehirde tadabileceğiniz gibi çok önemli tarihi mekânları da bir
çırpıda gezmek isteyeceksiniz.
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Prizren’e uzanan TİKA eli
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Kosova’da kültürel
mirasın korunması amacıyla Prizren
Rüştiye Mektebi’ni restore ediyor. Prizen
Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, bu
restorasyon hamlesini kültürel mirasın
geri kazanılmasına yönelik yatırımların
sadece turizmin gelişmesine değil, ekonomiye de katkısının büyük olduğunu
şeklinde yorumladı.
Kosova’da kültürel mirasın korunması,
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için sürekli çalışan TİKA, Prizren
Gazi Mehmed Paşa Cami ile Prizren
ve Yakova’daki Mektebi Rüştiyelerinin
restorasyonu için uygulama çalışmalarını başlatma aşamasına gelmiş oldu.

PRİZREN’DE
GÖREBİLECEĞİNİZ YERLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuma Camii
Şemseddin Ahmed Bey Hamamı
Namazgâh
Prizren Kalesi
Aziz Archancel Manastırı
Aziz Spas Kilisesi
Prizren Saat Kulesi
Bayraklı Camii
Taşköprü
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U Z A K

D O Ğ U ’ N U N

KICK BOKS

Kick boks tarihsel olarak, karate ve thai boks batı boksu sporlarından harmanlanarak
geliştirilmiş, saldırıdan ziyade bir savunma sporudur. Aynı zamanda tekme ve yumruğa
dayalı ayakta yapılan bu sporun detayları sayfamızda sizlerle buluşmayı bekliyor.
Asya ülkelerinde 1990’lı yılların başlarında yayılmaya başlayan
kick boks Türkiye’de 2000’li yılların başında yaygın hale gelmeye
başladı. Teknik bilgi açısından oldukça zengin olan bu spor
dalında tekme, yumruk, diz ve dirsek darbeleri zaman içerisinde
sporcuya öğretilir. Uzak doğu sporlarının öğretileri ağırlıklı
olarak savunmaya dayalı olsa da kick boks, saldırı ve savunma
aynı dozajda kullanıldığı takdirde sporcuya maksimum verimi
sağlayabileceğini öğretir. Kick boks, tekvando ve boksun
karışık olarak yapılması ile meydana gelmiştir. Kick boks
müsabakaları ağırlıklı olarak 3 ana disiplinden oluşur:
Semi Contact: Erkeklerde 57 - 95+ kiloya kadar,
kadınlarda 50 - 70+ kiloya kadar sıkletler vardır.
Müsabakalar ikişer dakikadan ve üç raunttan oluşur.
Light Contact: Kick boksun yüksek güç ve hızı
içinde barındıran bir dalıdır; müsabaka kolay kolay
durdurulmaz ve genelde nakavt ile sonuçlanması
beklenir.
Full Contact: Rakiple dişe diş mücadele ön plandadır.
Bu disiplinde kullanılan kurallar profesyonellerin
birebirde kullandıklarıyla aynıdır. Kick boks
sporunun en profesyonel halidir.

Avni
YILDIRIM
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1994 yılında ilk Türkiye Kick Boks Şampiyonası
Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük
bir katılımla gerçekleşti. Türk Milli Takımı
ilk kez IAKSA’nın 1996 yılında Avusturya’nın
Graz şehrinde düzenlediği Avrupa Kick Boks
Şampiyonası’na iştirak etti.
dergiteneffus.com
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S A V U N M A

S P O R U

MİLLİ GURURUMUZ
AVNİ YILDIRIM
Sivas doğumlu olan Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 doğumlu.
Lakabı Bay Robot olan başarılı sporcu 182 cm boyunda ve 80
kilo ağırlığında.
2005 yılında boks yapmaya başlayan Avni Yıldırım hafif
sıklette boks yapıyor. 2015 yılında George Beroshvilli ile
çıktığı 3. maçında Dünya Boks Federasyonu’nun (WBC)
gençlik kıtalararası kemerini almaya hak kazanmıştır. Bu
kendisinin kariyerindeki ilk kemeri olma özelliğine sahip.
2015’in sonlarına doğru ise Glen Johnson’u yenerek WBC
gümüş büyükler kıtalararası kemerini kazandı.
2016 Kasım ayında Almanya’da Kanadalı rakibi karşısında
kariyerinin 14. maçına çıktı 3. raunt sonunda teknik nakavt
ile rakibini yenen Yıldırım, uluslararası gümüş kemeri elde
etti. Ayrıca 2017 Dünya Şampiyonluk Maçına çıkmaya
hak kazandı. Boks dalında dünya şampiyonluğuna adını
yazdıracak ilk Türk olarak tarihe geçecekken, süper orta sıklet
unvan maçında ABD’li Anthony Dirrell ile karşılaşmasından
olumlu sonuç alamadı. Avni Yıldırım şuana kadar çıktığı
23 mücadelenin sadece ikisinde mağlup olarak bu alanda
bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Yanındayız Avni, nice
başarılarını görmeyi temenni ediyoruz!
dergiteneffus.com
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MÜZELER HAFTA
Her yıl 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası sebebiyle tarih
hafızamızla ilgili farkındalık oluşturabiliyoruz. Dilerseniz müzeler gününde ücretsiz
bir şekilde tarihi ve kültürel mirasımızı yakından görebilirsiniz. Nasıl mı?
Detaylar yazımızda!
Vatanımız binlerce farklı medeniyete ev sahipliği yaptığından tarihi miras yönünden oldukça zengin bir birikime
sahibiz. Siz de müzeler gününde ücretsiz bir şekilde bu güzide mirasa şahitlik edebilirsiniz. İşte müzeler gününe özel
sizin için seçtiğimiz rotamız:

İSTANBUL
ARKEOLOJİ MÜZESİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı
olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul’un
Sultanahmet semtinde, Gülhane Parkı’ndan
Topkapı Sarayı’na çıkan Osman Hamdi Bey
yokuşunda yer almaktadır. İsminin çoğul
olarak kullanılmasının nedeni, idaresi altında
Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve
Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi
bulundurmasıdır.
Tarihin farklı dönemlerine izler bırakmış
uygarlıklardan kalan çeşitli eserlere ev sahipliği
yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada
müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk
on müze arasında yer alır. Ayrıca Türkiye’nin de
müze olarak düzenlenmiş ilk kurumudur.
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SINA ÖZEL ROTA
AYASOFYA MÜZESİ

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya; sanat ve
mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan
biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Bu yapı
daha 6.yy'da Doğu Romalı Philon tarafından da, dünyanın
8.incisi harikası olarak nitelendirilmiştir. Bugünkü Ayasofya aynı
yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış
olan üçüncü yapıdır. Bu yapı, İmparator Justinianos tarafından
(527-565) dönemin iki önemli Mimarı olan Tralles'li (Aydın)
Anthemios ile Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırılmıştır.
Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100
mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda
geçmektedir. Yapımına 23 Şubat 532'de başlanmış, 5 yıl 10 ay
gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık
537'de ibadete açılmıştır. 1916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında
Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye
çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanılmıştır Atatürk'ün emri ve
Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında Ayasofya müze olarak
kapılarını ziyarete açmıştır.

TÜRK VE İSLAM ESERLERİ
MÜZESİ
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Türk ve İslâm Sanatı eserlerini,
topluca kapsayan İlk Türk Müzesi ve aynı zamanda Osmanlı
İmparatorluğu Dönemi’nde açılan son müze olma özelliğini taşır.
Mimar Sinan'ın en önemli yapılarından biri olan Süleymaniye
Camii Külliyesi içinde yer alan İmaret binasında 1914 tarihinde
ziyarete açılmış ve “Evkâf-ı İslâmiye” (İslâm Vakıfları Müzesi)
adını almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi adını alan müze, 1983 yılında Süleymaniye
İmaret Binasından, bugün içinde bulunduğu İbrahim Paşa
Sarayı’na taşınmıştır.
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi koleksiyonları, büyük bir
çeşitlilik göstermektedir. İslâm sanatının en erken döneminden
20. yüzyıla uzanan bir çizgide, içinde Emevi, Abbasi, Kuzey Afrika
(Magrip), Endülüs, Fatımî, Selçuklu, Eyyubî, îlhanlı, Memlûk,
Timurlu, Safavî devletleriyle çeşitli Kafkas ülkeleri, beylikler ve
Osmanlı Dönemi eserlerini inanılmaz bir zenginlikte barındıran
bu koleksiyon, ayrıca bu eserlerin çoğunun geldikleri yerin
bilinmesini sağlayan vakıf kayıtları nedeniyle de büyük bir belge
değeri taşımaktadır.
dergiteneffus.com
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KISISEL GIZLILIK
DANISMANI

Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki… İçimiz de dışımız
da sosyal medyada! Gelsin likes gitsin retweet derken
aslında kişisel verilerimizi ne kadar koruyabiliyoruz?
Gelecekte verilerimizin korunması için kişisel gizlilik
danışmanlarına çok fazla ihtiyaç duyacağımız su
götürmez bir gerçek…
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T

eknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte
sosyal medya üzerinden teşhircilik ve
ifşa kültürü aynı oranda tüm dünyaya
yayıldı. Hepimiz nerede olduğumuzu, ne
yediğimizi ne aldığımızı sosyal medyada
paylaşmaktan zevk alıyor hatta diğer insanlar
ne yapmış diye bakmaktan bir hayli keyif
alıyoruz.
Teknoloji aynı hızda ilerlemeye devam ederse
ki öyle gözüküyor; birçok bilgimiz, medeni
durumumuz, bankalarla olan durumumuz, sicil
kaydı gibi detay bilgilerimiz kolayca ulaşılabilir
olmaya başlayacak. Şu anda paylaştığımız
bilgiler ve onlara gelen etkileşimler bizleri
mutlu etse de ilerleyen zamanlarda
büyük sorunlara yol açacak. Bu gibi
durumlarda verilerimizi nasıl gizli
tutabileceğimizi, hangi sitelere ne
tür bilgilerimizi verebileceğimizi,
yasalar tarafından bireye verilen
kişisel gizlilik haklarımızın neler
olduğunu bizlere anlatacak, onlardan
nasıl korunabileceğimize dair
brifingler verebilecek kişisel gizlilik
danışmanlarına ihtiyaç duyacağız.

Hem Siber Güvenlik Hem Hukuk Bilgisi Şart
Kişisel gizlilik uzmanı bir siber güvenlik uzmanı
kadar bilgili olmak durumundadır. Kişisel
verilerimizi isteyen siteleri analiz edebilmeli varsa
güvenlik zafiyetlerini danışanlarına bildirmelidir.
Aynı zamanda kanunlara hâkim olabilecek
kadar da hukuk bilgisine sahip olmalıdır.
Devletler vatandaşlarının kişisel verilerine önem
vermektedir. Kişisel verilerin korunması adına
kanunlar çıkarmakta ve kişisel verilerimizi isteyen
site veya mobil uygulamaları bu kanunlara tabi
tutmaktadır.
Kişisel gizlilik uzmanları aynı zamanda
kişisel verileri talep eden sitelere veya mobil
uygulamalarına danışmanlık hizmeti vermektedir.
Sürekli analizleri sonucunda sistem açıkları varsa,
bunun kapatılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Sistem açıkları kişilerin bilgilerinin çalınmasına
ve bunun sonucunda ifşa olmasına sebebiyet
vermektedir. Bu gibi durumlarda veriyi
koruyamayan site veya mobil uygulamalar
devletler tarafından yaptırımlara maruz
kalmaktadır.
Kişisel gizlilik danışmanları kısaca bireylerin
kişisel verilerini korumak, bireylerin kişisel
verilerini nasıl koruyabilecekleri hakkında
bilinçlendirmekle yükümlüdür. Kişisel gizlilik
danışmanı olabilmek için üniversitelerin
Fen Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği gibi
bölümlerinden mezun olmanız yeterli olmaktadır.
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GÜZEL TÜRKÇEMİZE
NE KADAR HÂKİMSİN?
Bu ay Türk Dil Bayramı’nı kutlayacağız. Hal böyle olunca biz de okurlarımızın dil bilgisini
kontrol edelim dedik. Bakalım kaç soruya doğru cevap verebileceksiniz?

Yurt kelimesi ne anlama geliyor?
a-Mera
b-Yayla
c-Göçebe Türklerin Oturduğu Çadır
d-Kuru bakla

Vatan kelimesinin kökeni nedir desek?
a- Arapça
b- Farsça
c- İngilizce
d- Latince
Peki, hangisinin yazımı doğru?
a- Yanlız
b- Ana Vatan
c- Yanlış
d- Traş
Kut kelimesinin anlamını sorsak?
a- Mutluluk
b- Keder
c- Pişmanlık
d- Kızgınlık
50
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Genelde düğünlerde takılmasıyla
ünlü kelimenin doğru yazılışı
hangisidir?
a- Beşi bir yerde
b- Beşibir yerde
c- Beşibiryerde
d- Beşi bir yer de

Hangisinin yazımı yanlış?
a- İstanbul'lu
b- Aşçı
c- İş Birliği
d- Bir çok

DEĞERLENDİRME
5 VE 5’TEN FAZLA DOĞRUN VARSA:
EDİTÖR SEVİYESİ
Türkçe’nin detaylarına olan hâkimiyetinle senden iyi
bir editör olurmuş. Türkçeye verdiğin değeri ve kelimeleri doğru kullanımın hakikaten takdir edilesi.
Mesajlarda “slm, nbr?” gibi kısaltmalar yerine “merhaba, nasılsın?” gibi kelimeleri tercih ediyorsan sen
olmuşsun demektir.
3 VE 3’TEN FAZLA DOĞRUN VARSA:
DİPLOMAYI KASAPTAN MI ALDIN?
Konuşabilecek seviyedesin anladık da yazmak konusunda bir hayli sıkıntın var dostum. Bize göre bir an
önce bu açığını kapatmalısın. Türkçemizi düzgün ve
doğru bir şekilde kullanmalısın.
3’TEN AZ DOĞRUN VARSA: GÖRÜYORUM Kİ
ARAMIZA YENİ CAHİLLER KATILMIŞ.
Bu kadar basit sorularda bu denli hatayı nasıl
yaptığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Ya gözlerinde
ciddi bir problem var ya da karnede Türkçe sürekli
düşük geliyor. Belki başka alanlarda çok iyisindir ama
her biri düzgün Türkçe bilgisi olmadan bir hiç bunu
unutma! ;)
Cevaplar
1- C /

2- A /

3- B /

4- A /
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5- D /

6- C

52

dergiteneffus.com

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

Mayıs 2019 Kitap Hediyemiz : ALEMDAĞ'DA VAR BİR YILAN / Sait Faik Abasıyanık
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İCLALAYDIN

ZUHALOLCAY

ASUMANKRAUSE

LEYLATUĞUTLU

ZERRİNÖZER

ZAHİDEYETİŞ

ESERYENENLER

NEBAHATÇEHRE
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