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Cahit ZARİFOĞLU

"Kırlarda çiçekler bensiz açacak."

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

SPOR

Futbol müsabakaları için
nefesler tutuldu.

TEKNOLOJİ

Sağlıkta bir başarı serüveni.
Yerli solunum cihazı çalıştı.

GÜNCEL

HES Kodu ile seyahat etmek
çok kolay.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Covid 19 salgınının kontrol altına alınması ile birlikte ‘Yeni
Normal’e adım attık. Bu süreçte sizlerin elinizden gelen tüm çabayı
harcayacağınıza şüphem yok. Biraz daha sabırla önümüzdeki günlerde
özgürlüğünüzü doyasıya yaşayabileceksiniz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay kapağımızda sizleri naif bir kalemle, usta şair Cahit Zarifoğlu ile
karşılıyoruz. İz Bırakanlar köşemizde Mehmet Fuat Köprülü’yü misafir
ediyoruz; Şanlıurfa’nın kadim tarihine birlikte ışık tutuyoruz. Ayrıca
Reşadiye Mesire alanımızı sizlere tanıtarak serbest günlerde sık sık
ziyaret etmeniz için çağrıda bulunuyoruz.
Haziran ayı aynı zamanda birçok değerli isme de veda ettiğimiz bir tarih. Fikir işçisi Cemil Meriç, usta oyuncu
Sümer Tilmaç, fetih şiirini yayınladığımız Nazım Hikmet ve mücadeleci şair Abdurrahim Karakoç anma
sayfamızda sizlerle buluşuyor.
Yeni Normal sürecini sizler için keyifli hale getirmek istedik ve dopdolu bir sayı hazırladık. Teneffüs’ün
yeni sayılarını kültür merkezlerimizden ve belediye binamızdan temin edebilirsiniz. Temmuz sayısında
buluşuncaya dek hepinize sağlıklı günler diliyorum. Maske takmayı, sosyal mesafeye uymayı ve kişisel
hijyeninize dikkat etmeyi unutmayın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Fotoğraf, pandemi öncesinde çekilmiştir.
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay SAYFİYE kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE HAZİRAN

FİLM REPLİKLERİ

Ev yapımı meyveli dondurma
hazırlamak için sayfamıza
bekliyoruz.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

14
DOSYA

22

Türk şiirinin zarif ağabeyi
Cahit Zarifoğlu'nu tanıyor;
kendisini sevgi ve rahmetle
anıyoruz.

20
TEKNOLOJİ

Sağlıkta bir başarı serüveni,
Yerli Solunum Cihazı hakkında
detaylar sayfamızda.
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SPOR

KADİM ŞEHİRLER

KUTLAMA :)

Covid-19 tedbirleri kapsamında bir
süre ara verilen futbol
müsabakaları için
nefesler tutuldu.

Dünya tarihini değiştiren
kadim şehir
ŞANLIURFA'dayız.

Derginiz tam 2 yaşında.
Gençlerle birlikte daima genç
kalmaya devam edeceğiz:)

30

OKUR SAYFASI

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

34

Sizin için internetten derlediğimiz
eğlenceli illustrayonlarla keyifli
dakikalar yaşamanızı
diliyoruz.

36

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

Yeni normal ile yaşamaya
hazır mısınız?

40

HES Kodu ile seyahat çok kolay.
HES Kodu nasıl alınır? Merak edenler
için detaylar sayfamızda.

42

En uzun güne merhaba.
21 Haziran için hazırlıklar
tamam mı:)

İZ BIRAKANLAR

GEZELİM GÖRELİM

İlim ve siyaset arenasında
başarılara imza atan
Mehmed Fuat Köprülü'yü
tanıyoruz.

Reşadiye Mesire Alanı, tüm
İstanbul'un çekim merkezi olma
özelliğini koruyor.

dergiteneffus.com
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46

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
AHMET POYRAZ

ANMA

50

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

EĞLENCE TEST

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı
Başkan Yardımcısı

52

TENEFFÜS DUVAR

Çevreciliğinden ödün vermeyenleri
testimize bekliyoruz.

Bu duvarın harcında
gençlik var.

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar

53

Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

ÖDÜLLÜ BULMACA

54

DANIŞMA KURULU

Burhan Bayrak
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

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

Genel Yayın Koordinatörü
Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu

KARIŞIK BULMACA

Gökçe Öztürk

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci
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

Arapça kökenli sayfiye kelimesi yazlık ev manasına gelir.
Ayrıca şehre yakın kır kesimi olarak da kullanılır. Havaların ısınmasıyla birlikte
tercih edilen bu mekânlarda çocukluk anısı olmayan yoktur.
Eskiden Kuzguncuk’tan Çengelköy’e kadar hatırı sayılır bir alan sayfiye yerleri olarak
bilinirmiş. Bir dönem İstanbul’un sakinleri yukarıda bahsettiğimiz sahil koridorundaki
yalıların bir bölümünü kiralayarak ailece sayfiyeye gelirlermiş. İnsan hayalini kurunca bile
yüzünde mutluluk vesikası oluşuyor değil mi?
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En iyi

Kitaplar

YEDİNCİ GÜN

İHSAN OKTAY ANAR
Çizgilerin kürelere, zamanın sonsuzluğa, sonsuzlukların da
hayâllere dönüştüğü bir hikâyedir bu. Sıradan insanların sıra dışılığı,
bilinen hikâyelerin düşlere dönüşümü ve zaafların asilleşmesi, tüm
içtenliğiyle akacak zihinlere. İnsan olmanın en zayıf ve en yüce
yanları, bir hikâyenin dokunuşuyla bir kez daha bilinebilir olacak.
Çizgilerde değil kürelerde gezinecek, bilinen zamanların bilinmeyen
anlarına yolculuk edeceksiniz. Alışık olmadığınız bu dünyanın
kapısından girdiğinizde aşinalık hissedecek, sadeliğin ihtişamına
teslim olmanın rahatlığıyla kendinizi akışta
yolculuk ederken bulacaksınız.

GİZEMLİ KÜTÜPHANE
OLİVER TEARLE

Gizemli sayfaları arasında gezinirken kitapları Dickens’tan çok satmış,
ancak zamanla unutulmuş bir Victoria dönemi roman yazarından
tutun da Amerika’da şiirleri basılan ilk kadın şaire, hatta İngiliz halkının
yemek masalarına çatalı getiren sıradışı bir gezgine kadar birbirinden
muazzam kişilerle tanışacaksınız. Üstelik kitaplar ve tarihi isimler
arasındaki şaşırtıcı bağlantıları da keşfedeceksiniz. Homeros’un
İlyada’sıyla Ezop Masalları arasında nasıl bir bağlantı olabilir dersiniz?
Gizemli Kütüphane dünya tarihiyle kitapları buluşturarak karanlık
raflarda gizlenen hikâyelere ışık tutuyor.

ÇÖPÇÜLER

DARREN SİMPSON
Modern dünyada, duvarın ardında beklenmedik bir yaşam! Duvarda açan
bir çiçekten geldiğini düşünen Landfill ve onu, duvarın ardındaki herkesin
acımasız olduğuna inandıran Babagoo, yıllar önce Babagoo'nun çöpten
topladığı eşyaların olduğu gizli bir alanda hayvanlarla beraber yaşarlar.
Yaşadıkları yer olan İçeri'nin belirli kuralları vardır ve bu kurallara
uyulmadığı takdirde ikisinin de hayatı tehlike altındadır. Babagoo'nun
koyduğu bu kurallar Landfill'i dış dünyadan tamamen koparır. Meraklı
ve gözlemci bir çocuk olan Landfill, Babagoo'nun koyduğu kuralları ve
yaşadıkları yeri sorgulamaya başladığı an hayatları alt üst olur.
dergiteneffus.com
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Ev Yapımı
Güneş yüzünü gösterdiğine göre buz gibi
tatlara merhaba deme zamanı.

M a• l z e m e •l e r

• ÇİLEK • VİŞNE • LİMON

SU ya da SÜT

KURABİYE KALIBI

• TAHTA ÇUBUK

HAZIRLANIŞI
İstediğiniz bir meyveyi blenderdan
geçirerek püre haline getirin.
Meyve pürelerini su ya da sütle
karıştırarak kurabiye kaplarına
boşaltın ve uygun bir noktasına
tahta çubuk yerleştirip buzluğa
atın.. 3-4 saat sonra içinizi
serinletecek el yapımı
dondurmanızı afiyetle
yiyebilirsiniz.
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SÜRÜCÜ KURSLARININ ARAÇLARI
DEZENFEKTE EDİLDİ

aylar sonra
Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok iş yeri
tekrar kapılarını açtı. İlçe genelindeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran
Çekmeköy Belediyesi, sürücü kursu araçlarını da dezenfekte etti.
Türkiye Mart ayından bu yana, korona virüsle
mücadelesini geniş kapsamlı sürdürüyor. Uygulanan sıkı
tedbirler sayesinde vaka sayısında azalma yaşanırken,
normalleşme adımları da birer birer hayata geçiriliyor.

Gerekli bütün tedbirler zaten kursumuz tarafından da
devam edecek. Bu anlamda hiçbir adayımız tereddütte
düşmemeli. Çekmeköy Belediyesi gördüğünüz üzere
şu anda tüm araçlarımızın dezenfekten işlemlerini
tamamlıyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 2 aydır
kapalı olan işletme ve iş yerleri kapılarını müşterilerine
açtı. Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ilk günden bu
yana titiz bir şekilde sürdüren Çekmeköy Belediyesi de
tedbirleri üst seviyeye çıkardı. İlçede bulunan sürücü
kursuna ait araçlar, belediye ekipleri tarafından
dezenfekte edildi. Sürücü kursu eğitmeni İnayet
Yetginbal, “Dezenfekten işlemleri yapılıyor.

Sürücü kursu işletme sahibi Harun Demirel ise, “Bizim
için çok önemli Çekmeköy Belediyesi'ne ayriyeten
tekrar teşekkür ederim. Biz Çekmeköy'de sürücü kursları
olarak gerekli önlemlerimizi almıştık. Bu anlamda
Çekmeköy Belediyesi'nin araçlarımız için yapmış olduğu
dezenfekten çalışması için onlara ayrıca teşekkür
ederim” şeklinde konuştu.

dergiteneffus.com
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TARİHTE HAZİRAN arrow-circle-left

İNGİLTERE’NİN
YENİ
KRALİÇESİ

SÜPERMEN
SAHNEDE!

2 HAZİRAN 1953 – İNGİLTERE

1 HAZİRAN 1938 – ABD

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

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

BİR ŞAİR
DOĞDU

ARABA
YARIŞI
10 HAZiRAN 1907 – ÇİN/FRANSA

6 HAZİRAN 1799 – RUSYA

Çin’den başlayıp kıtalararası süren araba
yarışının varış noktası Paris oldu. 2 ay
süren yarışı ise F. Scipione Borghese isimli
İtalyan yarışmacı kazandı.

Modern Rus Edebiyatı’nın kurucusu sayılan
dünyaca ünlü şair Aleksandr Puşkin,
Moskova’da doğdu.

MERHABA
KUZEY
KUTBU

TEMBEL
KEDİ
GARFİELD
19 HAZİRAN 1978 – İTALYA

1 HAZİRAN 1831 – KUTUPLAR

Tembel ve miskin bir kedi olarak dünyaca ünlenen
çizgi film karakteri Garfield, maceraları ile
yayınlanmaya başladı.
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İngiliz Deniz Subayı James Clark Ross, arkadaşı
William Parry ile beraber Kuzey
Kutbu’nu keşfetti.

arrow-circle-right TARİHTE HAZİRAN

İLK ÖDÜLLER
SAHİPLERİNİ
BULDU

BAĞIMSIZ
DEVLET

4 HAZİRAN 1917 – ABD
Gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda
Columbia Üniversitesi tarafından verilen
dünyaca ünlü Pulitzer Ödülü ilk sahiplerini buldu.
Günümüzde bu ödüller 21 dalda
her yıl sahiplerini bulmaya devam ediyor.

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

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

7 HAZİRAN 1929 – İTALYA
Hıristiyanlığın Katolik mezhebinin yönetim
yeri olan ve Roma’da bulunan
Vatikan, bağımsız bir şehir devleti oldu.
1000 nüfuslu bu devleti her yıl binlerce
turist ziyaret ediyor.

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

AVRUPA FUTBOL
FEDERASYONLARI
BİRLİĞİ

15 HAZİRAN 1954 – İSVİÇRE
‘Futbolu önemsiyoruz’ sloganıyla UEFA
kuruldu. Birlik bugün hala faaliyetlerini
sürdürüyor.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

BIG BANG THEORY

Walking dead izlemek ister misin?

Olur.

Lori'nin öldüğü bölü

mü izlemiş miydin?

Belki ölmemiştir.
Bakalım ne olacak.

İzlemedim.
12
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SÖZ

Kim saldırmış?

Saldırganlar

Bak şok oldum şu an...

Ne diyorsun ya?

Görüyor musun şu işi,
saldırganlar saldırmış.
dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

Tü r k

14

Ş i i r i n i n

Z a r i f

dergiteneffus.com
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arrow-circle-right DOSYA

Hem dizeleriyle hem de kişiliğiyle gönüllerde
taht kuran usta kalemin hayatına ışık tutuyoruz.

1

940 yılında Ankara´da Maraşlı bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelen Cahit Zarifoğlu,
çocukluğunu Siverek, Maraş ve Ankara’da
geçirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatını bitirdi.
İçe kapanıklığına, dalgınlığına, zeki olmasına
karşın alabildiğine inatçıydı. Lise yıllarında
arkadaşlarına
cebir ve
geometri
dersleri verdi.
Fakat bir
yıl edebiyat
ve cebir
derslerinden,
iki yıl da
yalnız cebir
dersinden
sınıfta kaldı.
İnat etti ve
kitapların
kapağını
açmadı.
Edebiyat
sınavına girip
hiçbir soruyu
cevaplamadı.
Buna rağmen
bir yandan şiir
yazarken
bir yandan
da mahalli
gazetelerde
çalışmaya
başlamıştı.
Usta kalem
hayatının
büyük çoğunluğunu yalnız ve insanlardan

kaçarak geçirmişti.
Çocukluğundan itibaren
kendi ayaklarının
üstünde durma
mücadelesi verdi. Öyle ki
kopan düğmelerini bile
annesine yük olmamak
için
kendi
dikerdi. Zaman zaman da
mutfaktaki marifetlerini sergileyip
dostlarına ziyafet verirdi.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda
muhasebeci, çevirmen,
düzeltmen, teknik sekreter olarak
çalıştı. Öğretmenlik yaptı. İlk
şiir ve öyküleri lise öğrenciliği
yıllarında Kahramanmaraş'taki
yerel gazetelerde yayınlandı.
Ardından İstanbul ve
Ankara'daki dergilerde
çıkan şiirleriyle tanındı.
Kahramanmaraş'ta "Açı" adıyla
bir sanat dergisi yayınladı.
Şahidi Necip Fazıl Oldu
Diriliş dergisinde şiirleri
yayımlandı.
Arvasilerden,
Seyyid Kasım
Arvasi'nin
kızı Berat
Hanım'la
evlendi ve bu
evlilikten üç
kız, bir erkek
evladı oldu.
Nikâhında şahitliğini evliliğine de aracı olan
Necip Fazıl Kısakürek yaptı.

dergiteneffus.com
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anlatan Alâeddin Özdenören “Cahit şiir gibi güreş
tutardı.” diyerek dostunun güreşteki maharetlerini
hatırlatacaktı.

Sürekli sakin ve suskun biri olup bilge edasıyla
yaşaması sebebiyle bir süre sonra
dostları onu “Aristo” olarak
çağırmaya başlamıştı.

Bulutların Üzerine Duyulan Aşk

Zarif Kalemin Güreş
Tutkusu
Cahit Zarifoğlu, şiir
dışında güreş tutmaya
da merak salmıştı.
Dostlarıyla bir güreş
buluşmasında oradaki
arkadaşları arasında
en güçlü ve kalıplı olan
Halil’le eşleşmişti.
Herkes cüssece Cahit’ten iri olan
Halil’in galip geleceğine inanıyordu. Ancak soyadı
gibi zarif olan şair incelikli bir teknikle Halil’in
sırtını yere getirmişti. Ve yıllar sonra bu hikâyeyi
16

Ünlü şairin tek tutkusu güreşle sınırlı
değildi, o hep gökyüzüyle dans etmek
isterdi. Henüz lise öğrencisiyken
Maraş’tan ayrılarak Eskişehir’e doğru
en büyük hayali olan pilotluk için yola
koyulmuştu. O dönemler Türk Kuşu
Derneği, başvuran adaylar arasından
yetenekli olanları seçiyor ve ücretsiz
olarak uçuş kursu veriyordu. Eğitim alıp
uçak kullanabilir düzeye gelen Zarifoğlu
son bir sağlık kontrolüne girdi. Artık pilot
olabilecekti fakat gözünde ve kulağında rahatsızlık
olduğu için uçak kullanma ehliyeti alamayacağı
anlaşıldı. Ünlü şairin kanatları hayalleriyle birlikte
kırılmıştı.

dergiteneffus.com
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pür dikkat dinleyen arkadaşlarına rağmen
Zarifoğlu ayağa kalkıp kitaplığı inceler. Cahit’in
evin içinde dolaştığını ve kitapları karıştırdığını
gören Necip Fazıl ona şunları söyler: “Yahu
burada muhteşem bir konser varken sen
notalarla meşgulsün artist.”
Çocuklarla inanılmaz derece iyi anlaşan
şair bir anlamda çocuk kalan yanını ortaya
çıkarmaya çalışıyordu. Çocuklara hediye olarak
birçok masal kitabı yazan şair sadece kendi
çocuklarının değil tüm çocukların sevgilisiydi.
Öyle ki Erdem Beyazıt bu durumla ilgili “Bizim
çocuklarımız bizden çok ona yakındı.” diyecekti.

Avrupa
Macerası
Cahit
Zarifoğlu, liseyi
bitirir bitirmez İstanbul’a gelerek,
Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu.
Üniversite öğrenciliği tam on yıl sürdü
çünkü onun için hayat biraz insanlardan
ve belki de biraz kendinden kaçmaktı.
Yazları evine dönmeyip bir kayıkçının
yanında ücretsiz çalışarak zaman öldüren
şair, bir yaz tatilinde ise otostopla
Avrupa’yı gezerek hayatına Avrupa
macerası ekledi.
Artist Cahit
Güreş, müzik, uçuş ve daha nice alanda
kendini geliştiren şair çeşitli çizimlere de
imza atardı. Zaman zaman arkadaşlarıyla
birlikte Necip Fazıl’ı ziyarete giderlerdi.
Yine böyle bir buluşmada Necip Fazıl’ı
dergiteneffus.com
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İlk Şiir Kitabı

“Kırlarda Çiçekler Bensiz Açacak”
Daha yolun yarısını yeni bitirmişken pankreas
kanserine yakalandı usta kalem ve günden güne
erimeye başladı. Sık sık kendisini ziyarete gelen
dostlarına durumun vahametini göstermek
istemezdi. Bu sebeple yakın dostu Rasim
Özdenören’e fıkra anlattırırdı. Belki de ölümün
yaklaşmasının verdiği hüzünle bir gün bir diğer
yakın arkadaşı Erdem Beyazıt’a “Erdem” der
“Kırlarda çiçekler bensiz açacak”.
7 Haziran 1987 tarihinde aramızdan ayrılan
Cahit Zarifoğlu, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki
Küplüce Mezarlığı'nda kayınpederi Kasım Arvasi
ile yan yana toprağa verildi. Kendisini saygı ve
özlemle anıyoruz.

18
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Necip Fazıl ve Cahit Zarifoğlu Aynı Karede

arrow-circle-right DOSYA

Sevgisizliğin dayatıldığı coğrafyada aşk şiiri yazmak bile
başlı başına baş kaldırmaktır.
------------Ah şu yalnızlık kemik gibi, ne yana dönsem batar.
------------Bir şehir kadar kalabalıktır bazılarının yalnızlığı.
------------Düştümse, sana bakarken düştüm.
------------Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar.
------------Takdiri ezele teslim ama gayrete de aşığız.
------------Çünkü gece zamanın katranıdır.
dergiteneffus.com
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SAĞLIKTA BİR BAŞARI SERÜVENİ

YERLI SOLUNUM CIHAZI
Sağlık alanında atılan önemli adımlardan biri yerli
solunum cihazının üretim sürecini sizler için ele aldık.

Selçuk BAYRAKTAR
Bayraktar Teknik Müdürü

Yerli solunum cihazı çalıştı
CİHAZIN SON HALİNİ BAYRAKTAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI.

20
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Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığı’nın iş birliğiyle
Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla
geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan
yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de
üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarındaki ağır vakalarda ciddi solunum
yetmezliği belirtiler arasında yer alıyordu. Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum
iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyordu. O
yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli bir yer aldı.
Üretim sürecinde Türk mühendislerine ve Türk hekimlerine önemli görevler düştü.
Bu cihaz, daha güzel hale getirebilmek için uzmanlarca pek çok testten geçirildi.
Çok başarılı mühendislerimiz ve hekimlerimiz ince eleyip sık dokuyarak çalıştılar.
Bu grupların, bir araya geldiklerinde işe yarayacak ve hastalara müdahaleyi
kolaylaştıracak ventilatör üretebildiğini gördük.
Yapılan araştırmalar ve testler gösterdi ki hasta-ventilatör uyumu istenilenin bile
ötesinde. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen
bir ventilatör olduğu için yurt dışından da rağbet gördü ve ihracatı yapıldı.
Yerli solunum cihazımızın yolu açık olsun.

dergiteneffus.com
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D

ünyayı etkisi altına alan korona virüs iş,
sanat, gündelik hayatı durdurduğu gibi spor
organizasyonlarının da durmasına sebep oldu. Birçok
profesyonel ve amatör dal ya sezonlarını iptal etti ya
da liglerini tescil edip mevcut sıralamaya göre şampiyonlarını
belirledi.
Bazı ülkelerde ise normalleşme sürecinin
başlamayacağı tahmin edilerek belirlenen
tarihlerde liglerin seyircisiz olarak açılabileceğini
söylediler. Bunların hepsi yaşanırken ülke ve
spor yöneticileri ince eleyip sık dokudular.
Takım oyunlarının birçoğunda temasa dayalı
hareketler olduğu için sporcu sağlığını ön
planda tutup kararlar aldılar.
Bu yaz yapılması planlanan
ve 13 farklı ülkede düzenlenecek olan
Avrupa Şampiyonası da korona virüs
dolayısıyla 2021 yazına ertelendi.
Türkiye’de ise basketbol, voleybol ve
amatör branşların çoğu sezonun
iptali kararını alırken futbolda
yarım kalan sezonun olağanüstü
surumlar olmaması durumunda
12 Haziran’da tedbirli olarak
başladı.
Tedbirler dâhilinde futbol karşılaşmalarında
aşağıdaki hususlara dikkat edilecek:
1- Her takım maçlara çıkmadan ve belirli aralıklarla
testlerden geçecek.
2- Maçlar seyircisiz oynanacak.
3- Takımlar en az personelle maçlara gelecek.
4- Oyuncular lig bitimine kadar kampta kalacaklar.
Teneffüs dergisi olarak 2019-2020 sezonunda tüm
takımlara başarılar diliyoruz.
İyi olan kazansın!

dergiteneffus.com
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SANLIURFA
Dünya Tarihini Değiştiren Kadim Şehir

Kadim kelimesinin anlamını sonuna kadar hak eden Urfa’ya hem tarihi bir yolculuk
yapmak hem de gelecekte gezi rotasına almak isteyen varsa yazımıza mutlaka göz atsın.

D

ünyanın en eski tapınağı, en eski yerleşim merkezi,
en eski inanç merkezi, ilk üniversite kalıntısı, çok
tanrılı ve tek tanrılı dinlerin izleri, resim sanatı…
Efsaneler, bereketli Harran ovası… Yazın serin,
kışın sıcak tutan kümbet evleri, şehrin içinde yüksek duvarlı
dar sokakların mimari bilgisi ve misafirperverliği ile Şanlıurfa
kadim kentlerin anasıdır diyebiliriz.

24

Urfa, Mezopotamya veya bereketli hilal denilen coğrafya
içinde. Bu kent, dünya tarihini değiştiren keşfin ev sahibi.
Göbeklitepe kazısı insanlığa ait en eski yapının 12bin yıllık
olduğunu söylüyor. Dünyada daha eski bir kalıntı henüz yok.

dergiteneffus.com
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GÖBEKLİTEPE, PİRAMİTLERDEN 7 BİN 500 YIL DAHA YAŞLI
Urfa sadece kibar insanları ve dürüst esnaflarından ibaret
değil. 10 bin yıllık geçmişiyle de tarihçilerin akın akın geldiği
bir kent. İnsanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden
düşünmemizi sağlayacak, yerleşik tarih anlayışını ve bilgilerini
değiştirecek olan Göbeklitepe çok yakın bir zamanda
keşfedildi. Mezopotamya’nın incisi Göbeklitepe, İngiltere’de

bulunan Stonehenge’den 7 bin yıl, Mısır piramitlerinden ise
7 bin 500 yıl daha eski. Neolitik döneme ait Göbeklitepe,
ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi
olabilmesi açısından önemli. Göbeklitepe 2011 yılında
UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi’ne alındı.

HALFETİ
dergiteneffus.com
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URFA’NIN MAHREMİYETİ ÖNEMSEYEN EVLERİ
Urfa evleri yörenin iklimine has olarak kalker taşından
yapılmış. Bu evler, İslami inanışların, Urfa aile hayatının ve
günün büyük çoğunluğunu evinde geçiren kadınlar için geniş
ve ferah bir ortam sunan bahçeleriyle ünlü. Urfa’nın sıcak
iklime sahip olması evlerin avlulu, kışlıklı ve yazlıklı,

odaların kalın duvarlı ve tonoz örtülü toprak damlı
yapılmasında etken olmuş. Müslümanlığın topluma getirdiği
aile mahremiyetinin gereği olarak Urfa evleri haremlik ve
selamlık olmak üzere iki bölümlü inşa edilmiş.

URFA MUTFAĞI
Bu kadim şehrin tarihine ve doğasına doğru yolculuk
etmişken mutfağını es geçmek olmaz. En az kültürel çeşitliliği
kadar renkli mutfağıyla ziyaretçilerini kendine bir kez daha
mest ediyor. Urfa’nın yemekleri de şehrin adı gibi şanlı.
26

Söğürmeden şıllık tatlısına, lebeniden ciğer kebabına bu leziz
mutfakta yok yok. Aya köftesini, kebaplarını ve çiğ
köftesini anmadan anlatılan bir Urfa düşünemezdik.

dergiteneffus.com
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URFA TÜRKÜLERİ
Anadolu’nun ezgilerini bağrında barındıran Urfa müzik kültürüyle de dünyaya seslenmeyi biliyor. Yapılan sıra gecelerinde
kendinizi ritme kaptırıp bu coğrafyayı daha iyi anlıyorsunuz.

BALIKLI GÖL
Urfa Kalesi ve hemen dibinde yer alan balıklı göl, Şanlıurfa’da
turistlerin ilgisini çeken başlıca yerlerden biri olarak dikkat
çekiyor. Arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular,
şehir merkezindeki Balıklı göl civarının günümüzden 10 bin
yıl önce Neolitik Çağ insanları tarafından iskân edildiğini
kanıtlamış durumda. Bu çağ, Anadolu’da mimarlık
sanatının başlangıcı sayılıyor. Mimarlık tarihi bu kadar
eskilere dayanan Şanlıurfa, günümüzde de mimari eserlerinin
zenginliği bakımından Anadolu’nun önde gelen illeri

arasında yer almakta ve bu özelliğinden dolayı “Müze Şehir”
adıyla tanınmakta.
Urfa’nın sokaklarında tarihi içinize çekebilir, cana yakın
halkıyla kucaklaşıp sohbet edebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı’mız
sırasında ortaya koyduğu mücadelesinden dolayı Şanlı
unvanı kazanan bu şehrimizin dünya döndükçe bereketi ve
kardeşliği bol olsun.

dergiteneffus.com

27

Dergisi
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Sizin için sosyal medyadan bazı eğlenceli iilustrasyonlar derledik :)
Siz de beğendiğiniz çalışmalar varsa www.dergiteneffus.com adresinden bize
ulaştırabilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz :)

arrow-circle-right KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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YANLIŞ MASKE
KULLANIMLARI :)

ÇEKİLİŞLE 1GB MOBİL
İNTERNET KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Selma Uçan
Fidan Zengeralp
Meliha Zengin
Zeynep İlikçi
Esranur Yavuz
Sümeyra Çetin
Aslıhan Tokman
Arzu Baş
Abdulsamet Kızıltunç
Abdullah Ateş

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 web sitemizden
bulmaca şifresini gönderin, siz de ödül
kazanma şansını yakalayın.

Hedye
kazandığını
lk bzden duy
styoruz.
Cep telefonuna güzel
br haber gelmesnden
daha güzel ne
olablr k:)
r
İyi Eğlencele
:)
iz
Diler

Siz de Ödül
Kazanmak İster
Misiniz?
ÖDÜLLÜ BULMACA
SAYFA 53'TE ve
WEB SİTEMİZ
dergiteneffus.com
adresinde.

Dünya Survivor'a döndü.
Ünlüler evde, gönüllüler
sokakta
Allah'ım,
dünyayı
gezmek
istiyorum
dediğim
günler için
özür dilerim.
Mahalleyi
gezsem yeter

dergiteneffus.com
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YENi NORMAL iLE
HAZIR MISINIZ?
Koronavirüs salgınını kontrol altına aldığımız için yetkililer artık hayatımıza
eskisi gibi olmasa da devam edebilmemiz için çeşitli hazırlıklar yaptılar.
İşte ‘Yeni Normal’ ve Kuralları…

34
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YAŞAMAYA

C

ovid 19 salgını Çin’den tüm dünyaya
yayıldığından beri hepimiz bu hastalıkla
mücadele konusunda zor sınavlar verdik.
Türkiye’nin aldığı erken önlemler ve sağlık
sistemimizin başarısı
sayesinde en az
hasarla zorlu süreci
geride bıraktık.
Evlerimizde
geçirdiğimiz
karantina günleri
salgını kontrol altına
almamızı sağlasa
da tüm dünyanın
aylardır uğraştığı
Koronavirüs hayatı
durma noktasına
getirmişti. 1 Haziran
itibari ile ülkemizde
adına ‘Yeni Normal’
dediğimiz süreci hayata geçirdik. Sağlığımız için artık
hayatımızın akışı içinde uymamız gereken çeşitli
kurallar bizi bekliyor.
İşte ‘Yeni Normal’ ve Yeni Kurallar:
• Şehirlerarası
seyahat kısıtlaması
kalktı.
• Kamu personeli
normal mesaiye
geçti.
• Kreşler ve
bakımevleri
açıldı.
• 65 yaş üstü sokağa
çıkma yasağı
devam ederken,
65 yaş üstü esnaf
işine gidebiliyor.

• 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, 18 yaş altı olarak
yenilendi.
• Restoran, kafe ve pastaneler açılacak. (Eğlence
mekânları ve nargile satışı bu kapsamın dışında
olacak).
• Dinlenme tesisleri
hizmete başlayacak.
• Plajlar ve milli
parklar faaliyete
geçecek.
• Sürücü kursları
hizmete başlayacak.
• Açık hava konserleri
başlayacak.
Yeni normal demek
eskiyi bir süreliğine
unutup yeni kurallarla
yaşamayı öğrenmek
demek. Tam da
bu aşamada 3 can
kurtarıcı kuralımızı hatırlatalım: Maske, Sosyal
Mesafe ve Hijyen.
Eğer kurallara uyarak hayatımızı organize edebilirsek
Koronavirüsün olumsuz etkilerinden tamamen
kurtularak
sağlıklı günlere
kavuşacağız.
Birbirimize
sımsıkı
sarılabileceğimiz
günler
hayallerimizde
kalmasın
istiyorsak
hepimize
düşen görevler
olduğunu
unutmayalım.

dergiteneffus.com
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HES KODU İLE
SEYAHAT
ÇOK KOLAY
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla hem kendi sağlığınızdan
yetkilileri haberdar edin hem de seyahatlerinize güvenle çıkın.

HES Kodu Almak için,
Hayat Eve Sığar
Uygulamasındaki HES Kodu
İşlemleri bölümünü
kullanabilirsiniz.

36
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H

aziran ayı ile birlikte THY iç hat uçuşlarını
planlamaya başladı. Büyükşehirlere olan
seyahat yasağının da yeni ay ile birlikte
kalkması bekleniyor. Bu kapsamda,
Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, seyahat edeceklerin (Hayat
Eve Sığar) HES kodu ile seyahat edebileceğini açıkladı.
Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınacak, tek seferlik
kod sayesinde vatandaşların nereye gideceği, kimlerle
yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak ve birilerinde
hastalık tespit edildiği takdirde o yolculukta bulunan
herkesin durumu kontrol altına alınmaya çalışacak.
• HES kodu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için
tüm yurt içi uçuşlarda ve Türkiye çıkışlı yurt dışı
uçuşlarda zorunluluktur.
• HES kodunuz tüm yurt içi uçuşlarda ve Türkiye
kalkışlı yurt dışı uçuşlarda geçerlidir.
• HES kodları uçuşa 24 saat kala kontrol edilir ve
misafirlerimize uçuşları hakkında bilgilendirme
yapılır. Sağlık Bakanlığınca seyahatine
onay verilmeyen yolcularımız uçuşa kabul
edilmeyecektir.
• HES kodu belirli bir süre boyunca geçerli ya da
süresiz olabilir. HES kodunuzun son seyahat bitiş
tarihinden itibaren en az 7 gün daha geçerli olması
gerekmektedir. Aksi durumda rezervasyonunuz
onaylanmayacaktır.
• Henüz 2. yaş gününe ulaşmamış olan bebek
yolcular için HES kodu gerekmemektedir.
dergiteneffus.com

Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı

Hes Kodu Nasıl Alınır?
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE
1 - "Hayat Eve Sığar" uygulaması
üzerinden "Hes Kodu İşlemleri"
bölümüne girilir.
2 - "Hes Kodu Oluştur" butonuna
tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve
kod oluşturulur.
SMS YÖNTEMİ İLE
HES Yazıp aralarında boşluk
bırakılarak sırasıyla; TC Kimlik
Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının
Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün
sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS
olarak atılır.
2023:
HES 123145678901 1232 45
37
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EN UZUN GÜN
Bu ay önemli bir coğrafi olayı yaşayacağız. 21 Haziran’da en

21

Haziran Yaz Gündönümü,
Dünya’nın Kuzey ve Güney olmak
üzere iki yarımküreyi etkileyen
önemli bir coğrafi olay. Bu tarihte
Kuzey Yarımküre en uzun gündüzü yaşarken, Güney
Yarımküre’de en uzun gece meydana geliyor.

38

21 Haziran ile birlikte Kuzey Yarımküre’de günler
kısalmaya başlarken, diğer tarafta ise uzamaya
başlıyor. Kuzey Yarımküre yaz mevsimine merhaba
derken, Güney Yarımküre’de kış mevsimi kendini
gösteriyor. Ancak bazı ülkeler Gündönümü tarihini
yazın veya kışın tam ortası kabul ediyorlar.

dergiteneffus.com
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E MERHABA

uzun günü tadacağımız için hazırlıklar başlasın.
21 Haziran günü Aydınlanma Çemberi, Güney
Kutup Dairesi'ni teğet geçerken, Güneş ışınlarını
yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alıyor. Bu
tarihten sonra Güney Yarımküre’de yer alan Oğlak
Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanıyor
ve gölge boyları 21 Aralık tarihine kadar kısalıyor.

Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanırken,
Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanıyor.
Yaz Gündönümünde saat 12 olduğunda güneş dik
bir açıyla gelip, Kuzey Yarımküre’de bulunan Yengeç
Dönencesi'nde gölge boyunu sıfırlıyor.

21 Haziran Yaz Gündönümü

21 Aralık Kış Gündönümü

Diğer Önemli Gündönümleri
21 Mart: Dünya’nın tamamında gece ve gündüz
eşit olur. Kuzey Yarımküre’de İlkbahar, Güney
Yarımküre’de Sonbahar başlar.
23 Eylül: Dünya’nın tamamında gece ve gündüz
eşit olur. Güney Yarımküre’de İlkbahar, Kuzey
Yarımküre’de Sonbahar başlar.

21 Aralık: Kuzey Yarımküre’de en uzun gece,
en kısa gündüz yaşanır. Güney Yarımküre’de ise en
uzun gündüz, en kısa gece meydana gelir.
21 Aralık tarihi aynı zamanda Kuzey Yarımküre
için Kış mevsiminin, Güney Yarımküre için Yaz
mevsiminin başlangıcı anlamına gelir.
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ÇEKMEKÖY’DE HUZURLU BİR ORTAM

RESADiYE
MESiRE ALANI
Koronavirüsün hayatımıza yeni normali getirmesiyle birlikte siz de
kendinize sosyal mesafeyi koruyarak doğayla iç içe olabileceğiniz
mekânlar arıyorsanız Reşadiye mesire alanına bekleriz.

K

ene ve böcekler sizlerin piknik
hayallerini suya mı düşürdüğünü
düşünüyorsunuz? Sizlere yanıldığınızı

ve artık piknik,
trekking
ve yürüyüş
aktivitelerini
rahatça
yapabileceğinizi
söylersek
buna tepkiniz
ne olurdu?
Çekmeköy
Alemdağ mesire
alanını ziyaret
ettikten sonra sizlerde bizim gibi düşüneceksiniz
çünkü Çekmeköy Belediyesi sizin rahat ve keyifli
zaman geçirmeniz için var gücüyle çalışıyor.
Yaz, her ne kadar deniz-kum-güneş üçgeni ile
birlikte anılsa da piknik, trekking, yürüyüş gibi
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açık havada yapılabilecek her türlü etkinlik
için uygun bir mevsim. Tatilini çoktan yapmış
olanlar bile, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak için
hafta sonları mesire yerinde
piknik veya yürüyüş yaparak
değerlendirmeyi seçiyor.
Eğer sizin de hafta sonu
için böyle bir planınız varsa
ve nereye gideceğinizi
bilmiyorsanız, işte sizin en
uygun seçenek.
KENEDEN KORKMANIZA
GEREK YOK!
Çekmeköy Belediyesi
tarafından her türlü böcek ve kene tehdidine
karşı her türlü önlemin alındığı Alemdağ mesire
alanı piknikçileri bekliyor. 52 dönüm arazi
üzerine kurulmuş olan mesire alanında piknikçiler
kendi getirdikleri malzemeler ile aileleriyle
birlikte hoş vakit geçiriyorlar. Karadeniz ve
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Marmara hava ikliminin kesiştiği noktada
bulunan Alemdağ mesire alanı temiz havası ile
gözde yerlerden. Piknik alanı 2 etaptan oluşuyor.
HEM ÜCRETSİZ HEM AYRICALIKLI
Bireysel piknikler için ücretsiz olan alan dernek
organizasyonları için cüzi bir miktar karşılığında
kiralanıyor. Güvenlik görevlisinden, temizlik
görevlisine kadar birçok kişinin görev yaptığı
Alemdağ mesire alanı piknikçilerin su ihtiyacını
doğal kaynak suyuyla karşılıyor. Stres atmak
isteyen, ailesiyle güzel bir gün geçirmek
isteyenleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışan mesire
alanı gelen misafirlerine park sorunu yaşatmıyor.
Salgın zamanında doğayla iç içe kendinize vakit
ayırabilmek için programınıza mesire alanımıza
muhakkak ekleyin.
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Hem İlim Dünyasında Hem Siyaset Arenasında Başarılara İmza Attı

MEHMED FUAT KÖPRÜLÜ
42
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Soyu Osmanlı’nın en bilindik sadrazamlarına
dayanan Mehmet Fuad Köprülü ile hem akademi
hem de siyaset tarihimize ufak bir yolculuk yapacağız.

T

ürk Tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Fuad
Köprülü İstanbul'da, 4 Aralık 1890'da doğdu.
İlkokul sıralarından başlayarak okumaya
ve araştırmaya karşı büyük bir ilgi duyan Köprülü,
ortaokulu Ayasofya Merkez Rüştiyesi’nde, liseyi
ise Mercan İdadisi’nde okudu. Sadrazam Köprülü
Mehmet Paşa’nın soyundan gelen Köprülü, edebiyat
ve tarih alanında ilerlemek için hukuk eğitimini
yarıda bıraktı.
İlk büyük
yapıtı
İlk yazısı,
1905 yılında,
henüz 15
yaşında iken
"Musavver
Terakki"de
yayımlandı.
1910-1913
yılları arasında
Mercan,
Kabataş,
Galatasaray
ve İstanbul
liselerinde
Türkçe ve
Edebiyat hocalığı yaptı. 20 Aralık 1913 tarihinde
İstanbul Darülfünûn'un Türk Edebiyatı Tarihi
müderrisliğine atandı.
İlk büyük yapıtı, "Türk edebiyatında ilk
mutasavvıflar" kitabı olan yazar, 1923’te Edebiyat
Fakültesi'ne dekan olarak atandı. ''Türkiye Tarihi''
adlı kitabı neşredildi. 1925’te Türkiyat Mecmuası’nı
yayımlamaya başladı.

Akademinin en kıymetli hocalarından
Hocalık yaşamında aslî görevine ek olarak İlahiyat
Fakültesi'nde Türk Dinî Tarihi (1924), İstanbul
Mülkiye Mektebi'nde Siyasi Tarih (1923-1929),
Sanayi-i Nefise Mektebi'nde Medeniyet Tarihi
(1926-1929) dersleri de verdi. Kraçkovsky ve
Oldenburg gibi Rus bilim adamlarının teklifiyle
Sovyet İlimler
Akademisi'nin
muhabir üyeliğine
seçildi. İstanbul
Darülfünûn'unun
1933’te İstanbul
Üniversitesi'ne
dönüştürüldüğü
sırada Köprülü
de bu reform
çalışmalarına
katıldı ve yeni
üniversitede Ord.
Prof. unvanıyla
Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı'na
getirildi. 19581959 ders
yılında Harvard
Üniversitesi'nde (Amerika) bu
üniversitenin davetlisi olarak çalıştı.
Türkçülük faaliyetleri
Aralık 1908’de kurulan Türk Derneği ile 1911
Ağustosu'nda faaliyete geçen Türk Yurdu Cemiyeti
üyeleri arasında bulunan Köprülü, Türk Ocağı'nın
kültür heyetinde de görev aldı. Bu dönemde millî ve
vatanî şiirleri; edebiyat, sosyoloji ve tenkit yazıları
"Mehâsin", "Servet-i Fünûn" dergileriyle "Tanin
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Gazetesi"nde sürekli olarak yayımlanmaya başladı.
Aynı yıllarda Fransızcadan çeviriler yaptı.
Demokrat Parti’nin kurucuları arasında
Kürsülerdeki görevinin yanı sıra Kars Milletvekilliği
görevini de yürütmüştü fakat bir süre sonra siyasetle
akdeminin bir arada gitmeyeceği kanısına vararak
kürsülerden vazgeçti. Tek partili dönemin vekili
olmasına rağmen bunun demokratik bir yöntem
olmadığının ateşli bir savunusuydu. Menderes de
kendisinin fikirlerine katılınca birlikte Demokrat
Parti’yi kurdular.
Siyasi yaşamdan çekildi
1946 Temmuz’unda yapılan milletvekili seçimlerinde
Köprülü, Demokrat Parti listesinden İstanbul
milletvekili seçildi. Demokrat Parti'nin 1950’de
iktidara gelmesi üzerine bilimsel çalışmalarına ara
vermek zorunda kalan Köprülü, Dışişleri Bakanı
olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin Nato'ya
girmesi için çalıştı.
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Ülkemizin Kore Harbi'ne, Birleşmiş Milletler
tarafında ve tugay gücünde katılmasıyla, Türk
tugayının Kunuri Destanı'nı kazanması ve yoğun
siyasi çalışmalar neticesinde 1952 yılında Kuzey
Atlantik Paktı'na katılmamızı sağladı. Balkan
politikalarını canlandırmak ve Balkan Paktı'nın
kurulması için çaba harcadı ve bunu kısmen sağladı.
1957 yılında siyasi yaşamdan çekildi.
Son yılları
Köprülü, 1960 İhtilali'ni takiben, 1955 yılındaki
6-7 Eylül olayları sırasında dışişleri bakanı olduğu
bahanesiyle tutuklandı ve ilk duruşmada o
sırada dışişleri bakanı olmadığını Resmi Gazete
ile ispatlanmasına karşın beraatine dek üç ay
Yassı Ada'da tutuklu kaldı. 4 fahrî doktorluk ile 8
muhabir ya da şeref üyeliği ve 6 yıla yakın bir süre
yürüttüğü siyasî görevi dolayısıyla başta Fransa,
Almanya, Arjantin ve Yugoslavya olmak üzere çeşitli
ülkelerden aldığı 8 nişanı bulunan Ord. Prof. Fuad
Köprülü 28 Haziran 1966’da yaşamını yitirdi.
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YENİ NORMALDE TOPLU DENETİM

Çekmeköy’de yeni normal kurallarına göre açılan yerler denetim
komisyonları tarafından denetlendi.
Çekmeköy’deki resmi kurumların koordinatörlüğünde
kurulan 8 denetim komisyonu, 5 Haziran Cuma günü,
yeni normal döneminde kullanıma açılan işyerlerini
denetledi.
Berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri,
ticari taksiler, pazar yerleri, camiler/açık alanlar, lokanta,

restoran, kafe, kahvehane, çay bahçesi, park/piknik
alanları, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam,
sauna ve spor merkezlerini ziyaret eden ekipler,
çalışma düzenlerini kontrol etti. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında yayımlanan genelgeye göre, iş yerlerinin
faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması
gereken önlemler kontrol edildi.
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HAZIRAN'DAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Haziran ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
TÜRK ŞİİRİNİN GÜÇLÜ SİMASI

Nazım Hikmet

15 Ocak 1902’de Selanik’te doğan yazarımızın
tam ismi Nazım Hikmet Ran… Türk şiirinin güçlü
simalarında biri olan Nazım’ın kaleminden oyun
yazıları, romanlar ve anı yazıları da çıkmıştı. Sayısız
eserle edebiyat dünyamızda derin izler bırakan Nazım
Hikmet, 3 Haziran 1963 sabahı 61 yaşındayken
kalbine yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Sizlerle pek
bilinmeyen ve İstanbul’un fethini konu alan şiirini
paylaşıyoruz: "İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu/
Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u/Cihana
karşı koyan bir ordunun sahibi/Türk'ün genç padişahı,
bir gök yarılır gibi/Girdi Eğrikapı'dan kır atının
üstünde/Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde/O
ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah’ın!/Belde-i
Tayyibe’yi fetheden padişahın,/Hak yerine getirdi en
büyük niyazını/Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını!/İşte
o günden beri Türkün malı İstanbul,/Başkasının olursa,
yıkılmalı İstanbul!”

FİKİR İŞÇİSİ

Cemil Meriç
12 Aralık 1916 senesinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelen
Cemil Meriç, Balkan Savaşları sebebiyle ülkemize göçmüş bir ailenin
çocuğuydu. Daha 4 yaşındayken ve gözleri 4 numara miyopken
okumayı söktü. İlk ve ortaokulu Hatay’da tamamladıktan sonra
önce Antakya Sultanisinde eğitim almaya başladı. Bu yıllarda yerel
mecmualarda yazılar yayınladı. İstanbul Üniversitesi’nde Fransız
Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirip çeşitli şehirlerde öğretmenlik
yaptı. Gençlik yıllarında gözlerinde oluşan iltihap sebebiyle görme
bozukları yaşıyordu. Bu sorun giderek artmıştı ve Cemil Meriç artık
yazıları göremeyecek duruma gelmişti. Fakat usta kalem hiçbir
zaman çalışmaktan ve araştırmaktan vazgeçmedi. 13 Haziran 1987
günü İstanbul'da vefat eden usta kalemi saygı, sevgi ve minnetle yâd
ediyoruz.
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USTA OYUNCUMUZ

Sümer Tilmaç

Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğdu.
1964 yılında Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1968 yılında
İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yaklaşık 60
tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok
filmde de rol aldı. 2002 yılında "Son" adlı filmdeki rolüyle en iyi
yardımcı erkek oyuncu dalında 7. Sadri Alışık ödülünü kazandı.
Antalya’da eşinin adına çiftlik kurup burada yaşamaya başladı. 4
çocuk babası usta oyuncu, 12 Haziran 2015 Cuma günü katıldığı bir
düğünde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kendisini
özlemle anıyoruz.

MÜCADELECİ ŞİİRLERİN KALEMİ

Abdurrahim
Karakoç
Şair ve Gazeteci Abdurrahim Karakoç, 1932 yılının
Nisan ayında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Dedesi,
babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda
şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri iki kitap olacak
hacimdeyken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından
itibaren yazdıklarını ‘Hasan’a Mektuplar’ ismi altında
1964 yılında yayımlandı. 1958 yılında bulunduğu
kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete
girdi. 1981 yılının mart ayında emekli oldu. 2012 yılında
ciğerlerindeki iltihap nedeniyle bir süre tedavi gören
Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Kendisini rahmetle yâd ediyoruz.
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Bilgilerini Paylaşırken

#DuygudaşOL
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CUMA NAMAZI
AÇIK ALANLARDA KILINDI

n

Cuma namazı, Çekmeköy Belediyesi’nin normalleşme sürecine uygu
olarak hazırladığı açık alanlarda kılındı.
Çekmeköy Belediyesi tarafından Koronavirüs
tedbirlerine uygun olarak hazırlanan açık alanlarda
binlerce Çekmeköylü buluşarak cuma namazı kıldı.
Eski Ulus Pazarı alanı, Alemdağ, Ömerli ve Reşadiye top
sahaları, Taşdelen Sultan Murat Caddesi,

Ekşioğlu Mahallesi sürücü eğitim alanı ve cami
bahçeleri, yeni normal kurallarına uygun olarak
düzenlendi. Belediye ekiplerinin dezenfektanlarla
karşıladığı Çekmeköylüler, sosyal mesafe kuralına
uygun olarak ibadetlerini yaptılar.
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Doğayı ve çevremizi korumak konusunda
sadece teoride değil pratikte de çabalıyorsan
seni testimizi çözmeye
davet ediyoruz.

02
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini
artırır?
A-Ormanların korunması ve
zenginleştirilmesi

01
Aşağıdakilerden hangisi insanların
çevreye verdiği zararların bir sonucu
değildir?
A-Bilgi kirliliği

B-Bacalara ve egzozlara filtre takılması
C- Isınmada katı ve sıvı yakıt kullanılması
D-Doğal gaz kullanımı

B-Toprak kirliliği

C-Hava kirliliği

D-Su kirliliği

04

03

Atık pilleri ne yapmamız gerekir?

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini
azaltmak için yapılan çalışmalardan
birisi değildir?

A- Ateşle yakmak
B- Piller tükendiğinde yetkililerin
belirlediği çöp alanlarına atmak

A- Geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması

C-Denize atmak

B-Güneş enerjisinden daha çok
yararlanılması

D-Toprağa gömmek

C-Ulaşımda toplu taşıma araçlarının
kullanılması

06

D-Fosil yakıtların kullanımının artırılması

Aşağıdakilerin hangisi ekolojik dengeyi
bozmaz?

05

A-Toprağın korunması

Aşağıdakileri hangisi su kirliliğine
sebep olmaz?
A-Kimyasal maddeler
C- Balıklar

50

B- Sentetik ürünlerin bilinçsizce
çöpe atılması

B-Kanalizasyonlar

D-Asit yağmurları

C-Bilinçsiz avlanma
D-Yırtıcı kuş sayısının azalması
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07

08

Aşağıdakilerden hangisi çevre
tahribatını arttırıcı
etkisi vardır?

Aşağıda verilenlerden hangisi
belli bir çevrenin temiz duruma
gelinmesi için yapılan doğru
uygulamalar arasında yer alır?

A-Su arıtma tesislerinin yaygınlaştırılmasının
B-Çevre koruma politikalarının denetlenmesi

A-Göl yüzeyindeki kirlilik
yapan maddeler için kimyasal
ilaçlama yapılması

C-Ziraat topraklarında yanlış gübre
kullanımının önlenmesi

B-Tarımda verimi artırmak için
kimyasal gübrelerin kullanılması
C-Evsel atıkların göl kıyısındaki
toprağa gömülmesi

D-Kontrolsüz sanayi kuruluşlarının ülke
geneline yaygınlaştırılması

D-Fabrikada arıtma tesisleri
kurulup faaliyete
geçirilmesi

09
Aşağıda verilenlerden hangisi
biyoçeşitliliği artırır?

10

A-Orman yangınları

Aşağıdaki olaylardan hangisi insan
faaliyetleri sonucu oluşmaz?

B-Doğal yaşam alanlarının korunması

A-Asit yağmurları

B-Küresel ısınma

C-Nüfusun hızla artması

C-Deprem

D-Fosil yakıtların çok tüketilmesi

D-Ozon tabakasının incelmesi

DEĞERLENDİRME
3-6 DOĞRU CEVAP VARSA

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA

Lafta eminiz ki çevre korumayla ilgili
söyleyecek çok sözün vardır ama biraz
da icraat yapalım değil mi? Kötünün iyisi
olduğun için sana çok yüklenmeyeceğiz.
Sen yine de doğanın döngüsü yara
almadan devam etsin istiyorsan biraz
emek harca.

Dur tahmin edelim; evinizde geri
dönüşüm kutuları var ve en az bir çevre
derneğine üyesin. Doğaya karşı o kadar
naifsin ki keşke dünyamızda senin gibi
insanların sayısı çoğalsa. Yaptıkların
boşa gidiyor sanma hepimiz seninle
gurur duyuyoruz.

4-B

5-C

6-A
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3-D

7-D

Açıkçası bizi hayal kırıklığına uğrattın.
Etrafında olup bitenlere bu kadar göz
yumamazsın. Çevre bilinciyle ilgili acilen
tedbirler alıp harekete geçmen gerek.

ÇEVRECİLERİN GURURU

2-C

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN!

1-A

1-3 DOĞRU CEVAP VARSA

ÇEVRECİYİM Mİ DEMİŞTİN?
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8-D

9-B

10-C

BİR MUCİZE
OLSUN!

DUVAR AMA
KONUŞTUKÇA ALIŞIYORSUN.
GINA GELDİ,
SEN GELMEDİN

ZiRA BENi
SiZ DELiRTTiNiZ

Haliyle
Kafayı Yedim
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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.
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Ödüllü Bulmaca
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Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Deniz Canlılarını Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Şifre Cümle Ortaya Çıkacaktır.
AKBALIK

KOFANA

AKKEFAL

KOLYOZ

AYBALIĞI

LEVREK

BERLAM

MELANURYA

ÇİPURA

MERCAN

ÇOTİRA

MIRMIR

DÜLGER

SARIGÖZ

FLANDRA

SİNARİT

HOROZBİNA

TARANGA

İLARYA

TRANÇA

ISKUNA

YENGEÇ
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VAR MISINIZ?
1
Aile Üyelerinizden
En Fazla 5 KİŞİLİK
YARIŞMA
EKİBİNİZİ KURUN.

2

BAŞVURU İÇİN
cekmekoy.bel.tr
ADRESİMİZDEKİ
BAŞVURU FORMUNU
DOLDURUN!

3

WEB TV ve SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZDAN
YAYINLANACAK YARIŞMAYA
KATILIN! Hem Eğlenin
hem de Sürpriz
Hediyeler Kazanın!

Omuzlarında taşıdığı sorumluluğu,
amanlar!
hiçbir zaman yük olarak görmeyen kahr
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Kutlu Olsun!
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