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Dr. Fahrettin KOCA

KOCA YÜREKLİ ADAM.

Ücretsiz Gençlik Dergisi

#EvdeKal
Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

KÜLTÜR SANAT

Şairler Sultanı Üstat Necip Fazıl'ı
sayfalarımızda ağırlıyoruz.

TEKNOLOJİ

Teknoloji nimetlerinden dronelar
ile sokak denetimleri.

İZ BIRAKANLAR

Türk Tarihinin en önemli fethi
ve Fatih Sultan Mehmed.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemiz Koronavirüs salgınıyla ilgili dünya çapında takdir toplayan
bir sınav vermeye devam ediyor. Gündemimiz salgın olsa da baharın
güzelliklerini ıskalamamak için elimizden geleni yapıyoruz.
Teneffüs dergisi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Dergimizin internet formatını beğendiğinizi umuyorum. Birbirinden
güzel hediyeler kazanmak için bulmaca şifrelerinizi göndermeye internet
sitemiz üzerinden devam edebilirsiniz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay kapağımızda sizleri Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca karşılıyor. Ülkemizin korona ile mücadelesinde
sembolleşmiş başarılı ismi sizlerle tanıştırmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca kadim şehirlerimizin arasında en
renklilerden birine, Tebriz’e misafir oluyoruz.
Mayıs ayı aynı zamanda İstanbul’un fethinin de yıldönümü. Kahraman atamız Fatih’in ruhu şad olsun,
İstanbul’a tüm iç ve dış mihraklara rağmen gözümüz gibi bakıyoruz. Bu yıl Türk Dil Bayramı’nın da yıldönümünü
idrak edeceğiz. Bu vesileyle Karamanoğlu Mehmet Beyi hayırla yâd ediyoruz.
İlk sayfadan itibaren, karantina gülerinizi kolaylaştıracak içeriklerle 		
karşılaşacağınızdan şüpheniz olmasın. Haziran sayımızda
		
buluşuncaya dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay VALİDE kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE MAYIS

FİLM REPLİKLERİ

Evde C Vitamini deposu içecek
hazırlamak için sayfamıza
bekliyoruz.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

14
DOSYA

Türkiye'nin korona ile
mücadelesinde herkesin
sevgisini kazanan kahraman
Fahrettin Koca.

22

20
TEKNOLOJİ

Drone ile sokak denetimleri
gerçekleştirildi.
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GÜNCEL

GÜNCEL

GÜNCEL

Baharın habercisi Hıdırellez ile
bahara merhaba:)

Kadir Gecesi'ni Bağrında Saran
11 Ayın Sultanı Ramazan

20 Adımda mutluluğun formülünü
açıklıyoruz:)

30

28

OKUR SAYFASI

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

32

Belki bu ay değil ama önümüzdeki
aylarda sizin de İstanbul
fotoğraflarınızı bekliyoruz.

Evde maske yaparak, korona virüs
ile aranızdaki mesafeyi artırın.

Salgın, doğaya ve hayvanlar alemine
nefes aldırdı.

40
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KAŞİFİN NOT DEFTERİ

KÜLTÜR SANAT

Bir aşı bulunana kadar hangi
süreçler işliyor? Süreç adımları
sayfamızda.

36

İZ BIRAKANLAR

GÜNCEL

YAP ÖĞREN
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1 GB Mobil İnternet kazanan
okurlarımızın isim listesi ve eğlence
dolu bir sayfa sizi bekliyor:)

Türk tarihinin en önemli fethi
ve Fatih Sultan Mehmed
Han.

Şairler Sultanı Üstat Necip FAZIL'ı
sayfalarımızda ağırlıyoruz.

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
AHMET POYRAZ

SPOR
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Evde Kal, Sporunu Yap! Basit spor
hareketleriyle sağlığınızı koruyacak
hareketler yapın.

ANMA
Mayıs ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan
ayrılan güzide insanları
anıyoruz.

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı
Başkan Yardımcısı

48
SAĞLIK

Engelliler Haftası 10-16 Mayıs
tarihleri arasında idrak edilen
özel bir hafta.
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DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

EĞLENCE TEST

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bakalım Türkçe ile nasıl bir imtihan
verecekin.

Genel Yayın Koordinatörü

Burhan Bayrak

52
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TENEFFÜS DUVAR

ÖDÜLLÜ BULMACA

Bu duvarın harcında
gençlik var.

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

54

Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci

KARIŞIK BULMACA
Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

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

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

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

Güzel

KELiMELER
Mekanı

Valide

Arapça kökenli Valide anne demektir. Bir yavruyu doğurup büyüten,
evladının her zorluğunda yanı başında belirendir. Anne öyle bir bütünleşmiştir ki
geleneğimizle, göreneğimizle ve hatta geleceğimizle.
Bu yüzdendir içinde ana geçen bin bir türlü deyimimizin olması…
Bir darlık yaşayıp da annemizi yanı başımızda bizim yaralarımızı sararken bulsak ‘ana gibi yar,
Bağdat gibi diyar olmaz’ deyiveririz. Bir işi hakkıyla yapınca kazandıklarımız için ‘ananın ak sütü
gibi helal olsun’ derler.
Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın günü kutu olsun. Dünyadan ahirete göç etmiş tüm
validelerimizin mekânı cennet olsun…
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arrow-circle-right KİTAP TANITIMI

En iyi

Kitaplar

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
HARPER LEE

Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden biri olan, kırktan fazla
dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan
ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer
ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın acımasız bir önyargı
ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve
dikkat çekici bir büyüme hikâyesi. Büyüleyici güzellikler ve vahşi
eşitsizlikler dünyasında haksız yere korkunç bir suçla suçlanan bir
“siyahi”yi savunmak için her şeyi riske atan bir adamın hikâyesi
çocuk kahramanın gözünden
anlatılıyor.

BONCUK OYUNU
HERMANN HESSE

Hesse, 1943 yılında, tüm dünyanın savaş cehennemini yaşadığı
sırada yazdığı Boncuk Oyunu'nda, Doğu ve Batı felsefelerinin
kusursuz bir bileşiminden oluşan yeni ve ütopik bir dünya düzeni
sunar okura. Sanat ve bilimde disiplinler arası bir uyum üzerine
kurulu, Hesse'nin düş ve düşün gücünün ürünü fütüristik bir oyun
olan Boncuk Oyunu, bu yeni düzenin simgesidir.

YOL AYRIMI
KEMAL TAHİR

Kâmil Bey de Anadolu'da serbesttir artık... Türkiye'yi kuşatan
bir "serbest"lik rüzgârı esmeye başlar zamanla. Bu serbestlik,
değişen ya da değişmiş gibi görünen insanların maskelerini birer
birer düşürürken, İstanbul'da hayat giderek zorlaşır… Bu eser,
savaştan zaferle çıkmış bir milletin demokrasi yolunda attığı bebek
adımlarının izdüşümlerini aktarıyor okura.
dergiteneffus.com
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Korona Salgını Devam Ederken
Bağışıklık Sistemini Güçlendirmeye
Ne Dersin?

er
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DUYGULANDIRAN 23 NİSAN KONVOYU

nda
Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’
selamladı.
evden çıkamayan çocukları, zabıta, polis ve jandarma ekip araçları ile
Çekmeköy’de zabıta, polis ve jandarma ekipleri,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve
TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında konvoy
yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı. Bayrak
ve kırmızı beyaz balonlarla süslenen araçların yaptığı
konvoyda vatandaşlara 23 Nisan şarkıları da dinletildi.
Çekmeköy Çocuk dergisinin sevilen çizgi karakterleri

Bilge ve Kağan’ın maskotları da konvoyda yer alarak
çocuklara sürpriz yaptı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma
kısıtlaması sebebiyle evlerinden çıkamayan aileler,
konvoydakilere coşkuyla karşılık verdi. Bayraklarla eşlik
edenlerin arasında gözyaşlarını tutamayanların olduğu
gözlemlendi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE MAYIS arrow-circle-left

BİR ŞAİR
DOĞDU

MANDELA
ARTIK
C.BAŞKANI
10 MAYIS 1994 – G.AFRİKA
Nelson Mandela, Güney Afrika
Cumhurbaşkanlığına seçildi. Bu yönüyle
kendi ülkesinin siyasi tarihinde seçimle
başa gelen ilk lider oldu.

ÜNLÜ
DEDEKTİFİN
YAZARI
DOĞDU!

18 MAYIS 1048 – İRAN
İran asıllı Şair ve Bilgin Ömer Hayyam dünyaya
geldi. Bu dönemde İran, Selçukluların
yönetimindeydi ve Hayyam günümüze kadar
ulaşan en güze rubailerini bu dönemde
kaleme aldı.

UZAYA
FIRLATILDI

22 MAYIS 1859 – İSKOÇYA

15 MAYIS 1963 – ABD

Sherlock Holmes’ün yazarı Arthur Conan,
Edinburgh’ta dünyaya geldi. Bu dedektif
hikâyesi dünyada birçok dile çevrildi ve
günümüzde hala çok sayıda
okuru var.

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

ÇERKES
SÜRGÜNÜ

RADYO
İÇİN
BİRLEŞTİLER
27 MAYIS 1903 – ALMANYA
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.

10
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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.

arrow-circle-right TARİHTE MAYIS

YAZ
OLİMPİYATLARI

BÜYÜK
BİRLEŞME

4 MAYIS 1924 – FRANSA

1 MAYIS 1707 – İNGİLTERE

Resmi adıyla VIII. Olimpiyat oyunları
Paris’te başladı. Bu oyunlara 2.956'sı erkek
ve 136'sı kadın olmak üzere 44 ülkeden
toplam 3092 sporcu katıldı. Toplamda 44
ülke dünyaca ünlü olimpiyatlarda kendini
temsil etti.

İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya
olarak birleşti. Günümüzde bu
bütünlüğü hala koruyorlar. Üstelik İngiltere
tahtının varisi Charles da Galler Prensi
unvanıyla tanınıyor.

İSTANBUL,
FATİHİ İLE
KAVUŞTU!

UTANÇ
GÜNLÜĞÜ

29 MAYIS 1453 – TÜRKİYE

27 MAYIS 1960 – TÜRKİYE

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

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.

SANATA
DOĞAN
GÜNEŞ

KUBİLAY’IN
İMPARATORLUĞU
5 MAYIS 1260 – MOĞOLİSTAN

11 MAYIS 1904 – İSPANYA

Orta Asya kavimlerinden Moğolların başına
Kubilay Han geçti. Yeni imparatorun
döneminde Avrupalı birçok gezgin Kubilay’ın
sarayını ziyaret etti. Bunlardan en önemlisi
Marco Polo diyebiliriz.

Sürrealist Katalan Ressam Salvador Dali
dünyaya geldi. Kendisi resmin yanı sıra
heykelcilik, fotoğrafçılık ve filmcilikle
de uğraşmıştı. Bilinen en iyi eseri
‘Belleğin Azmi’dir.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

LUCIFER

İstek alıyor musunuz ?

LUCIFER

Ne dinlemek istersin
iz

?

Kendimi.

THE WALKING DEAD

Çinli birine göre cesaretliymişsin.
12
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- Koreliyim ben.
			

- Neyse ne.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

LA CASA DE PAPEL

Kaybedecek bir şe
y

in yoksa

...Büyürsün

Suç mu işledin sen ?
LEYLA
İLE
MECNUN

Gizleyemezsin ben, suç iş
lemiş
çocuk sırıtışı bu.

Yoo!...

dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

Türkiye’nin Korona
Mücadelesi ve Hepimizin
Sevgisini Kazanan Kahraman

Dr.Fahrettin

KOCA

Tüm dünya Türkiye’nin Korona ile mücadeledeki
başarısını, biz de bu başarıda imzası bulunan
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ve babacan
tavırlarıyla insana güven veren duruşunu
konuşuyoruz.
14
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Dr.

arrow-circle-right DOSYA

Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te
Konya’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini doğduğu kentte,
liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de
tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda
tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı oldu.
Önemli görevler
Çeşitli sağlık kurumlarında
hekimlik ve medikal
direktörlük
görevlerinde
bulundu. Kurduğu
ve başkanlığını
yürüttüğü sağlık
kurumlarında
Türkiye’nin
sağlıkta dönüşüm
politikaları
doğrultusunda
önemli atılımlar
gerçekleştirdi.
Başkanı olduğu
Türkiye Eğitim
Sağlık ve Araştırma
(TESA) Vakfı
tarafından 2009 yılında
kurulan İstanbul Medipol
Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti
Başkanlığını yürüttü.

Sağlık Bakanlığı’nın kısa tarihi
Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında,
sağlık hizmetlerinin organizasyonunda da bir kültür
birliğinin varlığı söz konusuydu. Cumhuriyetimizin
kuruluşu ile birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün
kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet
politikalarının oluşturulmasında
daha çok batıya dönük bir yol
izlenmişti.
Sağlık Bakanlığı,
Türkiye Büyük
Millet Meclisinin
açılışını takiben
3 Mayıs 1920
tarihinde 3
sayılı kanun
ile kuruldu.
İlk Sağlık
Bakanımız
ise Dr.
Adnan
Adıvar oldu.
Bu dönem
sağlıkla ilgili
düzenli bir kayıt
fırsatı olmamış,
daha çok savaş
yaralarının sarılmasına
ve mevzuat geliştirmeye
odaklanılmıştı.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca’nın Türk Pediatri
Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme
Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek
Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği
(OHSAD) üyelikleri bulunuyor. Aynı zamanda Dış
Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi
İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite
Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet
İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi
Başkanlığını yürütüyor.

Türkiye’nin sağlık politikaları
Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık politikalarında
genellikle yeni hastaneler açılmasına odaklanılmış
ve hekim sayısı arttırılmaya çalışılmıştı. 1946-4960
yılları arasında ortalama yaşam süresinin arttırılması
ve koruyucu hekimlik sistemi konularında çalışmalar
yapıldı. 1960-1980 yılları Genel Sağlık Sigortası için
kanunlar çıkarıldı. 1980-2002 arasında sosyal devlet
anlayışını destekleyecek adımlar atıldı.

dergiteneffus.com
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birçok
aksaklık
giderildi. Yaygın, erişimi kolay
ve güler yüzlü sağlık hizmetleri geliştirildi. Sağlık
alanında atılan kararlı adımlar, kamu sektöründen
özel sektöre, en yoksulumuzdan en zenginimize
kadar vatandaşlarımızın hayatında yer buldu.

2002 itibariyle sağlıkta devrim
3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından 16
Kasım 2002 tarihinde açıklanan 58. Hükümetin
Acil Eylem Planında “Herkese Sağlık” başlığı altında
sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel
hedefler belirtildi. Sağlık sisteminde baş gösteren

16

Korona salgını süreci
Ülkemiz sağlık politikalarında attığı güçlü adımlar
sayesinde Korona salgınının başladığı ilk günden

dergiteneffus.com
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beri sıkı önlemler
alarak etkili bir
süreç izledi. Havalimanlarımız'da
ki sıkı kontroller,
okulların erken
kapatılması ve sosyal izolasyon kuralları
hemen hayata geçirildi.
Hastahanelerimiz ve sağlık
personelimiz salgın konusunda
hazırlıklı hale getirildi. Tüm bu organizasyonda en fazla emeği olan isimlerden biri
şüphesiz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.
Halkı şeffaf bilgilendirme
Türkiye’de ilk korona vakası 11 Mart 2020
tarihinde belirlenmişti. Sağlık Bakanlığı ilk vakanın
açıklanmasına kadarki süreçte kamuoyunu sık sık
bilgilendirip alınan tedbirler kapsamında
halkımızı da bu tedbirlere
uymaya davet etti.
Sağlık Bakanlığı
bünyesinde

kurulan Bilim Kurulu ile süreç aktif ve etkin bir
şekilde gözlemlendi. Hem Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanlığı ve diğer
idari kurumlar, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle
adımlar attılar.
“Bugün maalesef bir hastamı kaybettim”
Tarih 17 Mart 2020’yi gösterdiğinde Sağlık
Bakanı bir kez daha kamuoyunu şeffaf bir biçimde
bilgilendirmek amacıyla kameralar karşısına geçti.
Bu kez gözleri ve ses tonu hüzünlüydü. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde
bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89
yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından
aldı" dedi. Bu açıklamasıyla insani yönünün, diğer
tüm kimliklerinden önde olduğunu ve hepimizden
biri olduğunu gösterdi
bizlere.

dergiteneffus.com
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Dünya’nın yardımına Türkiye koştu
Pandemi başladığından beri Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede insanı dehşete düşürecek görüntülere maruz kaldık. İtalya’da ve İspanya’da hastanelerde oluşan
yoğunluk, doktorların
tedavi etmek için
hasta seçmeye
başlaması ve
sokaklarda
kalan cesetler… Her biri
Avrupa’daki
sağlık sisteminin
nasıl çöktüğünün
göstergesiydi.
Avrupa Birliği’nde herkesin kendi derdine düştüğü
bir süreç yaşanırken İtalya’da AB bayrakları indirildi.
18

Dünya kamuoyunda Avrupa Birliği’nin bu süreç sonrası dağılabileceğine dair yorumlar yapılıyor.
Türkiye tarihteki misyonuna uygun bir şekilde davranarak tüm ihtiyaç sahibi
ülkelere yardım gönderdi. Maskeden, eldivene, gıdadan teknik
ekipmana kadar
onlarca yardım
kolisi Cumhurbaşkanlığının talimatıyla dünyanın
dört bir tarafında
ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı. Giden yardımların üzerinde hem Türkçe hem de
giden ülkenin dilinde şöyle yazıyordu: “Ümitsizliğin
ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından
nice güneşler vardır. Hz. Mevlânâ” Mevlana.

dergiteneffus.com
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Mevlana Mesajı Erdoğan’ın fikriydi
Yardımlara iliştirilmiş bu nezaket ve insanlık dolu
mesajı bulundukları yerlere nakşetmek kimin aklına
gelmiş dersiniz? Küresel felaketin kol gezdiği bu
zor günlerde dolar yükselirken, petrol yükselirken,
aynı hızda insanlık düşerken bu kıymetli mesajın
yardım paketlerinin üzerine yazılması fikri bizzat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geliyor.
Bu zor günleri devletimizle birlik olarak muhakkak
atlatacağız. Hepimiz kurallara uyarak yetkililerin
işini kolaylaştırmalıyız. Sürecin başından beri
olağanüstü performans sergileyen başta sağlık
çalışanları olmak üzere tüm kahramanları en kalbi
muhabbetle selamlıyor ve alkışlıyoruz. Daha güzel
günlere kavuştuğumuzda baki kalen en latif şey
birlikte başarma arzumuz ve sevgimiz olacak
inşallah.

dergiteneffus.com
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DRONE İLE SOKAK
DENETİMLERİ
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde
kontrol teknoloji nimetlerinden dronelar
ile sağlandı.

20
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T

üm dünyayı etkisi altına koronavirüs için
çeşitli önlemler alınıp çeşitli kontroller
yapılıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının
olduğu günlerde dışarıdaki hareketliliği
denetlemek üzere teknolojinin büyük yardımı alınıyor.
Normal günlerde aşırı yoğun yerlerin incelenmesi
eskiden sadece devriye gezen polisler sayesinde
yapılırdı. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile artık belli
alanlar dronelar ile kontrol ediliyor.
İstanbul’da ve çeşitli şehirlerde bu uygulamaya
geçilmesi hem polislerin işini rahatlattı hem de daha
geniş alanları kontrol altına almak daha kolay oluverdi.
Hatta dronelar sayesinde kurallara uymayanlar
tespit edilip motorize polis ekiplerine haber
verilip ceza bile kesildi.
Asayişi önlemek açısından
etkili olan drone
ve daha gelişmiş
teknolojiye sahip
menzil atışları
bile yapabilen
(sınır ötesi
operasyonlarımızda
işe yarayan) İHA/
SİHA ülkemizin işini
hem içeride hem dışarıda
kolaylaştırıyor.

dergiteneffus.com
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Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan
mevsimlik bayramlardan biri. Hızır ve
Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli
fikirler ortaya atılmış. Bunlardan bazıları
Hıdırellez'in Mezopotamya ile Anadolu
kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet
öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına
ait olduğu yolunda.
22
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Mayıs’tan başlayıp
4 Kasım’a kadar
olan süre Hızır
Günleri adıyla yaz
mevsimini, 8 Kasım’dan 5
Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım
Günleri adıyla kış mevsimini
oluşturmakta. Bu yüzden 5 Mayıs
gecesi, kış mevsiminin bitip sıcak
yaz günlerinin başladığı anlamına
geliyor. Hıdırellez'in UNESCO'nun
'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür
Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010
yılında çalışmalar başlatılmıştı. Ruz-ı
Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan
Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın
yeryüzünde buluştukları gün olduğu
varsayılarak kutlanıyor.

araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının
altına istediklerinin küçük bir modelini yapıp bırakırlarsa,
Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar.
Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Sonrasında
ise yaktıkları ateşin üstünden atlarlar. 5 Mayıs’ta akşam
ezanı ile gül dallarına paralar asılır (eskiden kese içine
para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan
bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı
kişiler olmak düşlenir.

Kutlama mekânı
Hıdırellez kutlamaları genel olarak yeşillik,
ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, ya da bir
türbe yanında yapılıyor. Hıdırellez’de baharın
taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri
yeme âdeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği
zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır.
Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları
kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara
iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip
güzelleşileceğine inanılır.
Hıdırellez gecesi neler yapılır?
Hıdırellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu
şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli
uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve
para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe,

dergiteneffus.com
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24 Nisan tarihiyle birlikte İslam âlemi
Ramazan ayını idrak etmeye başladı.
İnananlar için oruç ibadetinin farz kılındığı
Ramazan ayı aynı zamanda yoksulların
halini anlamak için de bir fırsat.
Ramazan ayında toplumun her kesimi birbiriyle
yardımlaşır, bir sofranın başında iftarlar yaparak
muhabbet ederler. Bu yıl eski Ramazanlardaki gibi
toplanamadık. Koronavirüs sebebiyle sevdiklerimizle
buluşamadık ama sağlığımız adına iyi bir sınav vermiş
olduk. Seneye Ramazan ayında birbirimize bolca
sarılarak bunu telafi edebiliriz.
Ramazan gelenekleri
Ramazan gelenekleri yüzyıllar içinde medeniyet
beşiğimizde süzülerek bugünlere ulaşmayı başarmıştır.
Karagöz ve Hacivat oyunlarından, bayram sabahı
heyecanla giyilen şıkır şıkır bayramlıklara kadar birçok
geleneği ülkemizde devam ettirebiliyoruz.
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Kadir gecesi
Ramazan ayı bir de içinde çok mübarek bir geceyi
barındırıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı
gece olarak bildiğimiz Kadir Gecesi’ni 19 Mayıs 2020
tarihinde idrak edeceğiz. Dualarımızda vatanımızı,
ailemizi ve birbirimizi unutmayalım.
Bayram sevinci
Ramazan ayının bitimiyle birlikte bizleri bayram
karşılıyor. Bu bayram belki buruk geçecek ama
umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Toplum sağlığımızı
tamamıyla korumayı başardığımızda yine o eski
bayramlardaki gibi büyüklerimizin elini öpeceğiz, badem
şekerlerinin tadına bakacağız ve hatta eski bayram
geleneklerinden oyalı mendiller hediye alacağız. Biraz
sabırla her birlikte yeni bayramlara kavuşacağız.
Bu vesileyle Teneffüs dergisi olarak hepinizin Kadir
gecesini tebrik ediyor ve Ramazan Bayramı’mızı en içten
dileklerimizle kutluyoruz. Birbirimizle omuz omuza, sevgi
dolu bayramlarımız olsun!
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SOKAK HAYVANLARINA
MAMA DESTEĞİ

oranları
Çekmeköy Belediyesi, evde kal çağrılarının ardından yemek verilme
a
düşen sokak hayvanları için besleme çalışmalarını daha kısa aralıklarl
yapmaya başladı.
Çekmeköy Belediyesi çalışanları, çoğunlukla
mahalleliler tarafından beslenen sokak hayvanlarının
koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmemesi
için sokak hayvanlarının beslemelerini aksatmadan

yapıyor. Evde kal çağrılarının ardından evden
çıkamayan ilçe sakinlerinin besleyemediği hayvanlar
için ekipler belirli aralıklarla sokak hayvanlarının
yoğun olduğu bölgelere mama bırakıyor.

dergiteneffus.com
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Mutl

Karantina günlerinde ‘evde
durmaktan soldum’ diyenlerden
misiniz? Evde yapabileceğiniz
birkaç aktivite ve davranışla
ev günlerinize çiçek açtırıyoruz.

1

NAZİK OL

9

2
GÜLÜMSE

15

SAĞLIKLI
BESLEN

10
KENDİNE
GÜVEN

3

KENDİNİ
SEV

16

EGZERSİZ
YAP

11

4

KOLAYCA
AFFET

YENİLİKLERE
AÇIK OL

19
26
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ODAKLAN

DİLİNİ
GELİŞTİR

IMDA

arrow-circle-right GÜNCEL

uluk
5

DÜRÜST OL

12

6

ŞÜKRETMEYİ
BİL

17

20

BÜYÜK
DÜŞÜN

13

7

POZİTİF
DÜŞÜN

ÖNCELİKLERİNİ

BELİRLE

Adım adım mutluluğu
yakalamak için işte
karşınızda 20 basamak
:

18

SABIRLI OL

14

8

DAHA AZ
YARGILA

BOL SU İÇ

MAZERETLERİ
BIRAK

ANLAMAK
İÇİN DİNLE
dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR C

28
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İSTANBUL

C KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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ÇEKİLİŞLE 1GB MOBİL
İNTERNET KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sen iyi gününde
Fransız parfümü sıkarsın
ama, zor gününde
yanında Türk kolonyası
olur.
30
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Nisanur Asan
Muhammet Emin Buluş
Alev Özgül
Turgay Saruhan
Emine Huriye Gökçe
Nurdan Akyüz
Anıl Eryiğit
Serap Bulutoğlu Fazla
Ebru Çakır
Betül Sayın

Şiir ve Sözlerinizi
Bize İletin,
Okur Sayfamızda
Çekmeköylüler ile
Buluşturalım!

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA KONSER ve SİNEMA
ETKİNLİKLERİMİZE ARA VERDİK.
SÜRPRİZ HEDİYELERİMİZE
DEVAM EDİYORUZ:)
dergiteneffus.com İLE DİJİTALDE
BULUŞTUK, ÖDÜLLÜ BULMACAMIZI
DA DİJİTALE TAŞIDIK.

Hedye
kazandığını
lk bzden duy
styoruz.
Cep telefonuna güzel
br haber gelmesnden
daha güzel ne
olablr k:)
İyi Eğlenceler
Dileriz:)

Siz de Ödül Kazanmak
İster Misiniz?
ÖDÜLLÜ BULMACA
SAYFA 53'TE ve
WEB SİTEMİZDE!

En Anlanmlı Hız Sabitleyici

İftara 1 Saat Kala Ben

Sahurda Uyanınca Ben
dergiteneffus.com
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evde maske
yapImI
aske
Koronavirüs sebebiyle hepimizin m
mak
kullanması şart. Özellikle dışarıya çık
alzemelerle
m
ki
de
iz
im
ev
n
içi
ar
nl
la
ka
a
nd
ru
zo
maske yapmaya ne dersiniz?

01
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Sıkı dokunmuş pamuklu kumaştan 24 cm eninde,
18 cm boyunda iki adet parça kesin.

02

Kestiğiniz iki adet kumaşı üst üste koyun.

03

Uzun kenarları 1 cm içeri doğru katlayın ve dikin.

04

Kısa kenarları 1.5 cm içeri doğru katlayın, içinden lastik
geçecek şekilde boşluk bırakarak iç kenarından dikin.

05

Lastiği maskenin kısa kenarlarının içinden
çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin.

dergiteneffus.com
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gerekli malzemeler:
pamuklu kumaş ,
2 adet yumuşak lastik ,
iğne ve iplik ,
çengelli iğne veya tel toka ,
makas ,
mezura .

06

Maskenin yanlarındaki dikişli bölümün içinden
geçirdiğiniz lastiklerin uçlarını sıkıca bağlayın.
Lastiği hafif çekip düğümlerin içte kalmasını sağlayın.

07

Kısa kenarları büzüp, lastiğin maskeye giriş çıkış
yerlerini dikerek hareket etmesini engelleyin.

08
09
10

Maskeyi, yüzünüze oturacak şekilde ayarlayın.
Çene, ağız ve burun bölgesi tamamen maskenin içinde
kalmalı, yüz ile maske arasında boşluk bulunmamalı.
Kullandığınız bez maskeleri mutlaka su ve deterjanla
yıkayın. Sağlıcakla kalın.

dergiteneffus.com
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Salgın,
Doğaya ve
Hayvanlar Âlemine
Nefes Aldırdı.
Tüm dünyada insanoğlunu evlerine kapatan
koronavirüs salgınının doğada ve hayvanlarda
aynı etkiyi oluşturduğunu söyleyemeyiz :)

34
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oronavirüsün yol açtığı iklimsel değişiklikler, ilk önce yalnızca uzaydan
gözlenebiliyordu. Hastalık yayıldıkça ve karantina uygulamaları
genişledikçe gökyüzünden ayağımızı bastığımız toprağa kadar pek çok
yerde salgının çevreye olan etkisi bizim için daha görünür oldu.
Doğa nefes aldı
Salgın insanoğlunun nefesini daraltsa da görüldüğü kadarıyla
doğa şu an çok daha rahat nefes alıyor. Yollarda daha az araba
olunca, çevreye zehirli gaz salan fabrikalar birbiri ardına
kapanınca hava kirliliği de azalmaya başladı. Önce Çin’de,
sonra İtalya’da, ardından İngiltere, Almanya ve pek çok farklı
ülkede karbondioksit ve azotdioksit oranları geçici olarak
yüzde 40 azalırken içimize çektiğimiz havanın kalitesi arttı.
Bu da astım, akciğer rahatsızlıkları ve kalp krizi gibi risklerin
azalmasını sağlıyor.
Boğaz’da Yunus gösterisi
İstanbul Boğazı’ndaki canlı çeşitliliği, emsallerine göre
fazla olsa da deniz trafiği sebebiyle sularımızda Yunus
görmek her zaman hepimize nasip olmuyordu. Korona
salgını ile azalan seferlerden olacak ki Yunuslar Boğaz’ın
serin sularında ahenkle dans ettiler. Bizlere de bumuzip
canlıları uzaktan da olsa izleme fırsatı doğdu.
Sokak hayvanlarına belediye desteği
Karantina süreçlerinde hayvanseverlerin en çok merak ettiği
konuların başında ise sokak hayvanları geldi. Sokağa çıkma
yasağı veya belirli sebeplerden dolayı kapatılan meydanlardaki
sokak hayvanları ve kuşlara ne olacağı konusu gündemdeydi.
Hiç de endişe edilecek bir durum yok çünkü belediye görevlileri
gerekli önlemleri alıp meydanları süsleyen kuşların yemlerini,
sokak hayvanlarının hepsini beslemede büyük özen gösterdiler.

Hayvanlar için şöyle bir avantaj daha oldu her yıl araç ezmelerinden
dolayı birçok hayvanın öldüğü kayıtlara geçiyordu bu oranda da ciddi bir
azalma görüldü. Ayrıca dünyadan renkli görüntüler de evlerimize taşındı.
Sokaklarda kanguru ve maymunların dans ettiği günlerden geçiyoruz. Eh,
hal böyle olunca insan sormadan edemiyor: Acaba bu salgın aynı zamanda
insanoğlunun doğa ve hayvan katliamları konusunda yeniden düşünmesi gereken
bir süreç mi?

dergiteneffus.com
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TÜRK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ FETHİ
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır.
Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel
askerlerdir!" sözlerindeki övgüye mazhar olan İstanbul’un Fatih’i Sultan Mehmed Han’ı
ve fethin hikâyesini sizler için kaleme aldık.

Ş

airlerin uğruna en güzel beyitlerini ve mısralarını
sıraladığı, her komutanın hayalini süsleyen bir
şehir… Kimler kimler bu şehrin uğruna can vermedi ki?
İstanbul’dan söz ediyoruz.

Fatih’in meşhur fetih konuşması

Nedim’in “Bu şehr-i Stanbul ki bimisl ü
behadır, Bir sengine yek pare Acem
mülkü fedadır” diye kasideler
yazdığı, Necip Fazıl’ın “İstanbul
benim canım, Vatanım da
vatanım” diye tutturduğu
görenlerini mest eden büyülü
şehir…
Tarihin gidişatı içinde
İstanbul’un surları iki kez
geçilebilmişti. Birincisi Latin
istilası diğeri ise 1453’te
Fatih’in fethi. Sultan Mehmed
Han bu şehri kuşatmaya karar
verdiğinde divan üyeleri arasında
bu düşüncesini çok zor bulan kişiler
vardı. 29 günlük kuşatma süresinde Fatih
Sultan Mehmed’in bunaldığı, çok zorlandığı
anlar oldu ama büyük komutan şehri alma fikrinden
asla vazgeçmedi.
En zorlu anlarda bile “Ya İstanbul beni alır, ya ben

36

İstanbul’u” dedi. Baktık ki denizden durum zor, gemilerini
karadan yürütecek kadar istekli davrandı. Nitekim
azminin ve cesaretinin semeresini İstanbul gibi bir şehrin
Fatih’i olma unvanına erişerek aldı.

Şehir alınır alınmaz İstanbul’a
giren Fatih’i Ayasofya
Meydanı’nda papazlar,
keşişler, şehrin önde
gelenleri ve halk
karşıladı. Herkes şehrin
yağmalanacağını
düşünüyordu ve çok
korkuyorlardı. Fatih,
ayaklarına kapanan Bizans
halkına o unutulmaz
konuşmasını yaptı: “Kalkınız
ve müsterih olunuz. Ben Sultan
Mehmed; hepinize söylüyorum
ki bu andan itibaren ne hürriyetiniz
ne de hayatlarınız hakkında gazap-ı
şahanemden korkmayınız. Kimsenin
malı yağma edilmeyecektir. Kimseye zulüm
yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inanışlarından dolayı
cezalandırılmayacaktır.” Şehrin Fatih’i bu sözleriyle
gönülleri de fethetmesini bilmişti.
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ve FATİH
Ayasofya cami oluyor

Dünya mimarlık tarihinin en
önemli eserlerinden sayılan
Ayasofya, Doğu Roma
İmparatorluğu tarafından
İstanbul’da inşa edilmişti. Birçok
badire atlatan ve bulunduğu yerde
üç kez yeniden inşa edilen bu güzide
yapı İstanbul’un fethinin en önemli
sembollerinden biri olmuştu. Fatih
İstanbul’u alır almaz Ayasofya’yı camiye
çevirmişti ve kendi vakıf mülkü olarak
sonsuza dek cami olarak kalmasını istemişti.
Ayasofya’nın minareleri ise Mimar Sinan
tarafından özenle dikilmişti.
Osmanlı Devleti’nin engin hoşgörüsü
sayesinde Ayasofya’nın içindeki fresklere ve
mozaiklere dokunulmadı. Üzerleri duvarlara
zarar vermeyecek özel bir sıva ile kaplandı
ve bu şekilde ibadete açıldı. Cumhuriyet
sonrası dönemde müzeye çevrilen
Ayasofya için vatandaşlarımızdan
yeniden cami yapılması yönünde
bir talep var.

Küçük Fatih’in Defteri
Sultan Fatih’in çocukken yaptığı resim
ve yazı çalışmalarından oluşan bir defteri
olduğunu biliyor muydunuz? Bu defter
1961 tarihinde Ord. Prof. Dr. Süheyl
Ünver tarafından Topkapı Sarayı’nda
bulundu ve Fatih’in Çocukluk Defteri
ismiyle yayınlandı. İstanbul’u fetheden
komutanın çocukluk defterini görmek
isterseniz Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni
ziyaret etmelisiniz. Salgın günlerinde
evden müzeyi ziyaret etmek için internet
sitesinden 360 derece sanal tur yapmanız
mümkün.
dergiteneffus.com
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İstanbul’u imar vakti
Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u aldıktan sonra
vefatına kadar bu şehrin imar ve iskân faaliyetleriyle
ilgilendi. Şehre dünyanın ileri gelen âlimlerini ve
sanatçılarını davet etti. Osmanlı’nın yeni başkenti
dünyanın en kalabalık ve güzel şehri olmalıydı ve
öyle de oldu!
Bizans döneminden kalan kiliselerden ayakta
durabilenler süreç içinde mescid ve camiye çevrildi.
Topkapı Sarayı’nın yapımına başlandı. Şehrin silueti
oluşmaya başlamıştı ve İstanbul Fatih’ine kavuştuğu
için çok şanslıydı.
Fatih, Rönesans’ı da etkiledi
Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethedince
burada yaşayan bazı Bizanslı sanatçılar ve bilginler
Avrupa’ya gittiler. O zamana dek öğrendikleri ne
varsa (Müslümanlardan öğrendikleri de dâhil)
hepsini yeni gittikleri yerlerde öğrettiler. Zaten
bir süre sonra da Avrupa’da ortaçağ kapandı ve
Rönesans başladı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed
dolaylı yoldan Rönesans’ın başlamasına vesile
olmuştur.
Geçmişten günümüze İstanbul, her daim dünyanın
gözü önünde duran eşsiz bir hazine misali süzüldü.
Asırlardır Türk şehri olan İstanbul, tüm dünyayı
karşına almak pahasına Türk şehri olmaya
Allah’ın izniyle devam edecektir. Şairler, gezginler,
edebiyatçılar ve dünya halkı İstanbul’un bu nadide
güzelliğine övgüler dizmeye devam ede dursunlar
bizler de fethin yıl dönümünü en kalbi temennilerle
kutlayalım.
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Şairleriyle Ünlü

10 İSTANBUL DİZESİ
Yahya Kemal Beyatlı / Başka Bir Tepeden
Orhan Veli Kanık / İstanbul'u Dinliyorum
Necip Fazıl Kısakürek / Canım İstanbul
Turgut Uyar / Bir Gün Sabah Sabah
Ümit Yaşar Oğuzcan / Üstüme Varma İstanbul
Attila İlhan / İstanbul Ağrısı
Sezai Karakoç / Denizin Kentini Yaktım
Âşık Veysel Şatıroğlu / Sevgisi İçimde
Özdemir Asaf / Boğaz Gezintisi
Behçet Necatigil / Barbaros Meydanı
dergiteneffus.com
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NİKÂHLARDA SON DURUM

Korona salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
düğün ve nikâhlar da değişiklikler yaşanıyor.
Evlilik hayali kuran çiftlerin aylar öncesinden
başlayan ve kalabalıklar içinde yaşamaları
gereken süreç de korona salgınından
etkilendi. Tedbirler kapsamında bazı çiftler
düğün ve nikâhlarını iptal etti. Çekmeköy
Belediyesi, iptaller sebebiyle aylar
öncesinden tutulan sosyal tesisler için alınan
ücretleri ailelere iade etti.

Nikahlarını ertelemek istemeyen çiftlerin
nikahları da sadece; nikah memuru, gelin,
damat ve şahitlerin katılımıyla gerçekleşiyor.
Nisan ayı için başvurular kabul edilirken, yaz
ayları için nasıl bir yol izleneceğine salgının
seyrine göre karar verilecek.

dergiteneffus.com
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Bir Aşı Bulunana
Kadar Hangi
Süreçler
İşliyor?
40
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Eğer ortada bir pandemi varsa bu konuda aşı geliştirmek adeta zamana karşı
yarışmak gibi bir şey. Genelde aşı bulup üretime geçme süreci yıllar alıyor.
Şu ana kadar dünyada en hızlı aşısı bulunan (5 yıl) pandemi Ebola
virüsüydü. Koronavirüs için yeni bir rekor kırılması ve aşının en fazla
18 aya kadar bitirlmesi hedefleniyor. Peki bir aşının bizlere ulaşana
kadar hangi aşamalardan geçtiğini biliyor musunuz?
1- Prototip Versiyon
Bu aşamayı oluşturmak genelde bilim insanlarının yıllarını alır fakat
koronavirüs özelinde gidecek olursak, virüsün hangi parçalarının aşı
yapımında kullanılacağı tespit edildiğinden bu aşama hızlıca hayata geçebildi.
2- Hayvanlar üzerinde etkisi
Bu aşamanın yapılma amacı bulunan aşının bağışıklık sisteminde ne gibi
etkileri olabileceğini ölçümlemek. Eğer aşı hayvanlarda başarılı sonuçlar
veriyorsa bir sonraki aşama için de yeşil ışık yanmış oluyor.
3- Faz 1
Bu aşamada devreye insan faktörü giriyor ve 20-80 arası kişide aşı denenerek
sonuçları gözlemleniyor. Aşının yan etkilerinin öldürücü olmadığını
kanıtlamak için bu aşamayı geçmek şart.
4- Faz 2
Bu aşamada aşı artık daha fazla insan üzerinde denenmeye başlıyor. Etkinlik
ve verimliliğe dair daha net sonuçlar bu aşamada alınıyor ve aşı eğer acil bir
ihtiyaçsa sonraki aşama atlanıp direkt kanunlaşması evresine geçilebiliyor.
5- Faz 3
Son fazda artık aşı binlerce insan üzerinde deneniyor ve güvenliği
test edilerek onaylanmış oluyor.
6- Yasallaşma süreci
İlgili kurumlar bilimsel kanıtları inceleyip aşının kullanımı için
lisans verilip verilmeyeceği kararını alıyor.
7- Seri üretim
Lisansını alan aşı çok sıkı güvenlik ve kalite kontrol tedbirleri
altında seri şekilde üretilmeye başlanıyor.
8- Erişim
Aşı hazır olunca ilgili otoriteler hangi grupların öncelikle
aşılanacağına karar veriyorlar ve artık bizler de aşı yaptırabilir
hale geliyoruz.
dergiteneffus.com

41

KÜLTÜR SANAT arrow-circle-left

Ş A

İ R

L

E

R

S

U

L T A

N

I

Nüktedan kişiliği keskin zekâsı bükülmez
kalemi ve dava adamlığıyla bir döneme
damgasını vurmuş bir ismi, Üstat Necip
Fazıl’ı sayfalarımızda ağırlıyoruz.
42
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N

ecip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904'de İstanbul'da
doğdu. Maraşlı bir ailenin tek çocuğu olan Fazıl'a
'Ahmet Necip' adı verildi. 1941 yılında Fatma
Neslihan Balaban ile evlendi. Bu evlilikten beş çocuğu oldu.
Çocukluk yılları büyükbabasının Çemberlitaş'taki konağında
geçti. Zor bir çocukluk dönemi yaşadı. Kız kardeşi Sema'nın
beş yaşında ölümünden sonra annesi vereme
yakalanınca ailesi Heybeliada'ya taşındı.

'Kaldırımlar'ı yayımlandı. Hayatını kaleme aldığı ‘Ben ve
Ötesi' isimli eserinin yayınlanmasından sonra üne kavuştu.
1942 kışında askerde iken siyasi bir yazı kaleme alması
sebebiyle mahkûm oldu ve ilk kez hapis cezası aldı. 1943
yılından itibaren 'Büyük Doğu' dergisini çıkarmaya başladı.
1949'da Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurdu. Türkiye'nin çeşitli
yerlerinde konferanslar verdi.
Şairler Sultanı

İlk eserleri

Sık sık kapatılan ve toplatılan
Büyük Doğu'nun çıkmadığı
sürelerde günlük fıkra ve
yazıları çeşitli gazetelerde
yayınladı. 26 Mayıs 1980'de
Türk Edebiyat Vakfı
tarafından 'Şairler Sultanı'
ve 1982 yılında yayınlanan
'Batı Tefekkürü ve İslam
Tasavvufu' isimli eseri
münasebetiyle de 'Yılın
Fikir ve Sanat Adamı' seçildi.
Necip Fazıl 25 Mayıs 1983'te
hayatını kaybetti. Eyüp Sultan
Mezarlığı'na defnedildi.

Üstat Necip Fazıl, Bahriye
Mektebi'ndeki öğrencilik
yılarında şiirle ilgilenmeye
başladı. İstanbul'un işgali
sırasında annesi ile birlikte
Erzurum'daki dayısının
yanına gitti. Ünlü şair,
çok genç yaşta olan
babasını kaybetti. 1921
yılında Darülfünun‘un
Edebiyat Medresesi Felsefe
Şubesi'ne girdi. 1925'te ilk
şiir kitabı 'Örümcek Ağı'nı,
1928 yılında ikinci şiir kitabı

NECİP BİR KALEMDEN DÖKÜLENLER
Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, bahar bahaneydi.
Her kahkaha da Allah’a şükretmiyorsan, neden
her ağladığında ona kızıyorsun?
Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz? Güneşe göç
var da kalan biz miyiz?
Aldığımız nefes bile geri veriyorsak, hiçbir şey
bizim değildir.
Sevdiğini belli et. Gizlemek başkalarına fırsat
vermektir.
Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;
gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!

Devler gibi eser bırakmak için, karıncalar gibi
çalışmak lazım.
Ne kervan kaldı, ne at, hepsi silinip gitti, iyi
insanlar iyi atlara binip gitti…
Gökler ağlıyor, biz ağlamışız çok mu?
Bize yobaz diyorlar, haberin yok mu?
Felsefe; çürük cevizlerle dolu bir denizde
sağlam cevizi aramaktır.
Ne gelirse başımızı Hak'tandır; fakat geliş
sebebi, Haktan ayrılmaktır!
Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne
de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar…

dergiteneffus.com
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Evde Kal

SPORUNU YAP
Basit spor hareketleriyle siz de hem evde kalın hem de
sağlığınızı koruyacak egzersizler yapın.
01

03

44

Öncelikle üzerimize
rahat hareket
etmemizi sağlayacak
kıyafetler giyiyoruz

İlk olarak başımızı
ve kollarımızı
dairesel hareketlerle
oynatalım.
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04

Eğer sporumuzu
daha eğlenceli hale
getirelim diyorsanız
biraz müzik de
açabilirsiniz.

Şimdi de belimizi
sağa ve sola dairesel
hareketlerle çevirelim

arrow-circle-right SPOR

05

Tempolu bir yürüyüş
yapıyormuş gibi
60 saniye boyunca
bacaklarımızı hareket
ettirelim.

07

İp atlar gibi yaparak
30 saniye boyunca
hem zıplayalım hem
de el bileklerimizi
çevirelim.

09

Şimdi de 20 saniye sol
ayağımızın üzerinde
sek sek oynar gibi
zıplayalım.
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08

10

Zıplar vaziyette
bacaklarımızı yanlara
açarken kollarımızı da
yukarı kaldırıp
kafamızın üzerinde
birleştirelim. Bu
hareketi 30 saniye
tekrar edelim.

20 saniye boyunca
sağ ayağımızın
üzerinde sek sek
oynar gibi zıplayalım.

Son olarak ayakta
pozisyonda
ellerimizi ayak
parmak uçlarımıza
değdirmeye
çalışarak sporumuzu
bitirelim.
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MAYIS'TAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Mayıs ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİ

Sait Faik
Abasıyanık

Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden Sait Faik,
18 Kasım 1906 tarihinde Adapazarı’nda dedesinin
evinde dünyaya geldi. 1922 yılında yazarımız
Adapazarı İdadisi’nde öğrenimine davam etti ve 1924
senesinde ailecek İstanbul’a göç ettiler. 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. 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.

ŞİİRLERİNİ YAŞAYAN ŞAİR

Edip 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.”
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YEŞİLÇAM’IN USTA OYUNCUSU

Eşref Kolçak

28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelen Yeşilçam’ın ünlü
ismi Eşref Kolçak, 1941 senesinde İstanbul’a gelerek Kasımpaşa’ya
yerleşti. Sultan Ahmet Erkek Sanat Endüstrisi’nden mezun olup
marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. 1944
senesinde Atilla Revü Opereti’ne seçilip, 1945 tarihinde Ses
Tiyatrosu’na geçti. İlk kez figüran olarak 1947 yapımı ‘Fedakâr Ana’
filminde oynadı. 50’li ve 60’lı yıllar ise kariyerinin parlak dönemini
teşkil etti. Eşref Kolçak artık melodram ve kahramanlık
filmlerinin yakışıklı jönü oluvermişti. 1955’de dünya evine giren
usta oyuncu, 2017 yılının Temmuz ayında kaybettiğimiz ünlü popçu
Harun Kolçak’ın babasıdır. Sanat hayatına 200’den fazla sinema
filmi ve televizyon dizisi sığdıran Eşref Kolçak, 26 Mayıs 2019
tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla anıyoruz.

MÜZİK DÜNYASININ YANIK SESİ

İbrahim Erkal
İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum’da
dünyaya geldi. Altı kardeşin en büyüğü olarak doğduğu
şehirde eğitimini sürdürdü. İlkokuldan itibaren bağlama,
mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik öğrendi.
Liseden sonra Ankara'da solfej ve nota dersleri aldı.
1991 yılında Piyanist ve Udi olarak sahneye çıkmaya
başladı. İlk albümü ‘Tutku’yu plakçılar çarşısında
kimseye beğendiremedi. Tam hevesini kaybedip
Erzurum’a geri dönmeye karar verdiği bir zamanda
keşfedildi ve ülke çapında ünlenmeye başladı. İbrahim
Erkal, bir Mevlana ve Yunus aşığı olup, tasavvufla
her zaman yakinen ilgilendi ve her zaman bu felsefeyi
şarkılarıyla hayatına yansıttı. 11 Mayıs 2017’de
aramızdan aniden ayrılan ünlü sanatçıyı rahmetle
anıyoruz.
dergiteneffus.com
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Engelliler Haftası,
10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında,
Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede
aynı tarihlerde idrak edilen özel bir hafta.
Peki, bizler sürecin neresindeyiz?
Biz hiç
tekerlekli
sandalyede
oturup koşmayı
denedik mi?

Biz hiç
gözlerimizi
bağlayıp
annemizi görmeyi
denedik mi?

Biz hiç
konuşmayıp
şarkılar
söylemek
istedik mi?

Biz hiç duymayıp
Boğaz’da
martıların sesini
dinlemek
istedik mi?

Çaresi bulunamayan en büyük engel; sevgisizlik ve empati…
Geriye kalan her şeyin bir çözümü var!

dergiteneffus.com
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BAKALIM
TÜRKÇE İLE NASIL
BİR İMTİHAN
VERECEKSİN?

Türk Dil Bayramı’nın yıldönümünde hem eğitici
hem de eğlenceli bir test için buyurunuz.

02
"Şimden gerü hiç kimesne
kapuda ve divanda ve mecalis ve
seyeranda Türki dilinden gayrı dil
söylemeyeler"sözleri kime aittir?
A-Kanuni Sultan Süleyman

01

B-Fatih Sultan Mehmet
C-Karamanoğlu Mehmet Bey

Her sene coşkuyla kutlanan Türk
Dil Bayramı’nın bu sene kaçıncı
yıldönümü?
A-750

B-743

C-97

D-101

03

D-Yunus Emre

04
İlk Türkçe sözlük ve yazarı aşağıda ki
şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
A-Divani Lügatit Türk-Kaşgarlı Mahmut
B-Mesnevi-Mevlana

Çeşitli iller dolaşılarak coşkuyla
kutlanan Türk Dil Bayramı son durak
olarak hangi ilde kutlanır?
A-Kayseri

B-Bursa

C-Ankara

D-Karaman

05

D-Makalat-Hacı Bektaşi Veli

06
Aşağıdaki hatalı cümleyi bulunuz.

Aşağıdaki kelimelerinden hangisi
doğru yazılmıştır?

50

C-Divani Hikmet-Ahmet Yesevi

A-Kiprikleri ipek gibi süzülürdü.
B-Çekmeköy Belediyesi’ne gittim.

A-Aferim

B-Yanlış

C-Dükkânı başkasına devretti.

C-Ahçı

D-Herkez

D-El attığı her konuda yanıldı.

dergiteneffus.com
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07

08

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '-de'
bağlaç olarak kullanılmıştır?

İlk resmi Türkçe gazete
hangisidir?

A-Düğünde halay çekti

A-Tercüman-ı Ahval

B-Teknolojik gelişmeler her çağda önemlidir.

B-Keşfuz Zünun

C-Sanki havada kargaşa hâkimdi.

C-Takvim-i Vakayi

D-O filmi ben de seyrettim.

D-Letaif-i Rivayet

09

10

İlk Türkçe yazıt hangisidir?

Aşağıdaki bileşik isimlerden
hangisi yanlış yazılmıştır?

A-Mecalisün Nefais

A-Yüksek Öğretim

B-Kutadgu Bilig

B-İçişleri

C-Babürname

C-Genelkurmay

D-Araba Sevdası

D-Gaziosmanpaşa

DEĞERLENDİRME
1-3 DOĞRU CEVAP VARSA

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA

Dilimizin inceliklerine hâkim olmak
hayatının her alanında işe yarayacaktır.
Bu yüzden Türkçe sözcükleri doğru
kullanmaya dikkat etmelisin. Sürekli
“emoji” kullanarak kendimizi ifade
ettiğimiz şu günlerde bu bilgisizliğinin
sebebini anlayabiliyoruz.

Ortalama bir Türkçe bilgisi için yetmez
ama idare eder diyebiliriz. Bolca evde
kaldığımız şu günlerde biraz kitap
okuyarak eksiklerini kapatmaya ne
dersin? Kitap Tanıtımı sayfamız
seçimlerin konusunda sana yardımcı
olacaktır.

TDK yazılırken sana mı başvurdular
kuzum? Dilimiz konusundaki
kabiliyetlerin göz yaşartıcı. Seninle
gurur duyuyoruz. Bu potansiyelini hiçbir
zaman kaybetme ve Türkçe’nin
derinliklerini her daim kavrama
çabasında ol. Teneffüs ekibi olarak seni
ayakta alkışlıyoruz.

3-D

4-A

5-B

6-A

dergiteneffus.com

TÜRKÇE SÖZLÜK GİBİSİN.

2-C

KÖTÜNÜN İYİSİ!

1-B

TÜRKÇE’YE FRANSIZ KALMIŞSIN.
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7-D

8-C

9-B

10-A

CANIM SENİN
OLAYIN NE?

BİR BAŞKASININ KABAHATİ
HAKKINDA KONUŞMADAN ÖNCE
DAİMA KENDİ ÇARIĞININ
İÇİNE BAK.
ŞU GELDİĞİMİZ
HALE BAK

SEN NIYE KAFANI
HIC KULLANMIYORSUN?
Hep Konusursan Her Birimizin Farklı
Hiç Bir Sey
ü
n
ü
g
ü
d
r
ö
G
a
y
ü
R
ir
B
Duyamazsın
Hatırlatmakta
www.
D er g i T e n e ff us
.com
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Fayda Var.
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN 10
OKURUMUZ, "ÇEKİLİŞLE" 1GB HEDİYE İNTERNET
KAZANYOR! Şifreyi bize dergiteneffus.com’dan
gönderebilirsiniz, üstelik sitemizi de yeniledik:)

dergiteneffus.com

Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Kelimeleri Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Şifre Cümle Ortaya Çıkacaktır.
MİNİMUM

TABABET

NADİREN

TADİLAT

NAZARAN

TAHARET

NAZENİN

TAKİBAT

NEREDEN

TAMİRAT

NİKOTİN

TANJANT

REJİSÖR

TEMİNAT

RENKSER

TİCARET

RİYAKÂR

TİLAVET

SENTAKS

TRAMPET

SİFİLİS

TUVALET
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