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CEP HERKÜLÜ

Ücretsiz Gençlik Dergisi

KADİM ŞEHİRLER
Türk'ün Kadim ve Asil
Yurdu Karabağ'dayız.

Bulmacayı Çöz
KİTAP KAZAN:)

ŞİİR TENEFFÜSTE

Unutulmaz Şairlerimizi Onlardan
Bir Parça İle Anıyoruz.

KAŞİFİN NOT DEFTERİ
Yerli Balonlar Kapadokya
Semalarını Süslüyor.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Yepyeni bir sayı ile Kasım ayında da karşınızdayız. Okullarımızda sizleri
bol eğlenceli ve bilgili içeriklerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Sizlerden gelen geri dönüşleri değerlendiriyor ve yolumuza sizlerle
interaktif bir biçimde devam ediyoruz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay kapağımızda sizleri, ülkemizin gururu Naim Süleymanoğlu
karşılıyor. Kadim şehirlerimizden Karabağ’da soydaşlarımızla bir
türkü tutturuyoruz. Göbeklitepe ile ortaya çıkan dünya mirasını
sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Müzeler, geziler, yeni teknolojik gelişmeler ve gündemden haberlerle dopdolu bir Teneffüs sizleri bekliyor.
Sizler de çektiğiniz manzara fotoğrafları ile dergimizde yer alabilirsiniz.
Kasım ayı aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettiğimiz günü de içinde barındırıyor.
Dergimiz aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle tüm şehit ve
gazilerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyor, müteşekkir olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Fotoğraf, pandemi öncesinde çekilmiştir.
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay GÜZ kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE KASIM

FİLM REPLİKLERİ

Patlıcanlı ton balığı tarifimiz
bu ay lezzet durağı
sayfamızda.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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DOSYA

ŞİİR TENEFFÜSTE

Tüm zamanların en iyisi bir
Türk. Naim Süleymanoğlu'nu
tanıyoruz.

Birbirinden değerli şairlerimizi vefat
yıldönümlerinde onlardan bir parça
ile anıyoruz.
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GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL

GÜNCEL

Yeniden cami olan Kariye'ye doğru
bir yolculuk yapıyoruz.

Eşsiz doğa fotoğrafları için filtre
önerileri.

Dünya tarihini bildiğimizin çok ötesine
taşıyan bir keşif, Göbeklitepe'deyiz.
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ATATÜRK PORTRESİ

OKUR SAYFASI

- 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk'ü
Rahmet ve Minnetle
Anıyoruz!

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

İZ BIRAKANLAR

Siz de beğendiğiniz manazara
fotoğrafını çekin, bize gönderin
Teneffüs'te yayınlayalım.

KADİM ŞEHİRLER

Türkiye'nin ilk yolcu uçağını üreten
cesur iş adamı Nuri Demirağ'ı
tanıyoruz.

Türk'ün Kadim ve Asil Şehri
KARABAĞ'dayız.
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SAĞLIK

SPOR

Sağlıklı dişlerle unutulmaz
gülüşlere sahip olmanın
20 altın kuralı
sayfamızda.

U17 Kız Voleybol Millî Takımı Avrupa
İkincisi Oldu.

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
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AHMET POYRAZ

KAŞİFİN NOT DEFTERİ

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

Yerli Balonlar Kapadokya
Semalarında!

Başkan Yardımcısı
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DANIŞMA KURULU

ANMA

SİNEMA Bİ'MOLA

Şahmettin Yüksel

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

Ekim ayında vizyona girecek
filmleri sizin için mercek
altına aldık.
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Latif Coşar

Başkan Yardımcısı

Burhan Bayrak
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
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ÖDÜLLÜ BULMACA

Bu duvarın harcında
gençlik var :)

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin

18 yaşının altındaysan, yasalarla
sahip olduğun hakları
biliyor musun?
Testimize buyurun.

TENEFFÜS DUVAR

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

TEST

52

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

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
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert

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

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

22 Eylül ile 21 Aralık tarihleri arasını kapsayan döneme
verilen isimdir Güz. Sonbahar demektir.
İlkbahara hazırlanmak için soyunan doğanın adıdır aslında.
Mevsim olarak yaşadığımız Güz, bir yerde ruhlarımızı da
etkisi altına alır.
Bizler de kendi ilkbaharlarımıza hazırlanmak için yaprak dökeriz.
Kimi zaman savrulur dallarımız etrafa ama ne olursa olsun yeniden
çiçek açmak içindir tüm yaşama arzumuz. Yeniden bahar bahçe
olabilmek için yaşarız güzleri…
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En iyi

Kitaplar

SADAKO

ELEANOR COERR
Sadako Sasaki... Hiroşimalı binlerce küçük kızdan biri. 1945'te iki
yaşındaymış. Yaralanmamış, hastalanmamış. Okuluna gidiyormuş güzel
güzel. Yıllar geçmiş. Sadako, kentinin her gün biraz daha düzeldiğini,
yeni yapılar yapıldığını görmüş. On iki yaşındayken birden hastalanmış.
Radyasyonun vücutta yarattığı onulmaz bir hastalıkmış bu. Doktorlar,
uzmanlar incelemişler, kurtuluş olmadığını anlamışlar. On ikisindeki
Sadako ölecek! Kendi de biliyor bunu! Ama Japon geleneğine göre
kâğıttan bir turna kuşu yapan bir kişinin dileği muhakkak gerçekleşir.
Sadako'ya oyalanması için bu inancı veriyor çevresi. Mektuplar alıyor bu
konuda. Sadako, hasta yatağında başlıyor kağıttan turnalar yapmaya.
Çok uğraştım ben, yapamadım o kuşları. Bir, iki, üç kez katlıyorsun,
kıvırıyorsun, derken bir turna çıkıyor ortaya.

DEFTERİMDEN PORTRELER

İLBER ORTAYLI

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı bu sefer defterini
okurlarıyla paylaşıyor. Okuduklarını, tanıdıklarını, hocalarını kendi
gözünden anlatıyor. Tarihe yön veren kişiler, günümüzün tanınan,
tartışılan, konuşulan isimleri Ortaylı'nın kaleminden yeniden canlanıyor.
Defterimden Portreler, dünyanın ve ülkemizin en önemli şahsiyetleri
arasında dolaşmak, onlarla tanışmak ve en önemlisi de onları anlamak
isteyenler için sıra dışı bir kitap olma özelliği taşıyor.

İRADE TERBİYESİ
JULES PAYOT

Tembelliğe neden olan dış çevrenin tüm zararlı etkilerine karşı Payot’un
önerisi şudur: İrade Eğitimi. Peki, bu irade eğitimi nedir ve nasıl yapılır?
İşte Payot, yılların gözlemi ve deneyimi ile irade eğitimi savaşının her bir
evresini ve yapılacakları tek tek anlatıyor. İrademiz ne kadar güçlü olursa
hayatta sağlıklı, mutlu ve başarılı olma şansımız da bir o kadar artar.
dergiteneffus.com
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HAZI RLANIŞI
1. Bir tavaya zeytinyağını gezdirip küp küp
doğranmış patlıcanlarınızı ekleyin.
2. Patlıcanları dirilikleri gidene kadar soteleyin.
3. Sarımsağı ezip sotelenmiş patlıcanların
üzerine ekleyin.
4. Damak tadınıza göre tuzunuzu serpin
ve karıştırın.
5. Bu sırada mercimeklerinizi az bir suda haşlayın.
6. Ocaktan aldığınız patlıcanlı karışıma haşlanmış
mercimekleri ekleyin.
7. Ton balığını da ekleyerek lezzetli salatanızı
servis tabağına alabilirsiniz.
YANINDA
İYİ GİDER
Limon dilimli
maden suyu
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AZERBAYCAN DEVLET SANATÇISI AZERİN,
2020-2021 KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILIŞ
PROGRAMI’NDA SAHNE ALDI
Çekmeköy Belediyesi Kültür Sanat Sezonu açılışı programı
büyük bir coşkuya sahne oldu.

C

Azerbaycanlı askerlere moral için Çekmeköy
Belediyesi’nin düzenlediği konserde sahne aldı.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde
Azerin, Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söyledi.
Azerin söylediği şarkılar ile dinleyicilerin
büyük beğenesini aldı. Yaklaşık 2 saat
süren konser sonrası açıklama yapan
Azerin, yakın zamanda Dağlık Karabağ’da
Çırpınırdı Karadeniz’i söyleyeceğine
inandığı belirtti.

ekmeköy Belediyesi 2020 -2021 Yılı Kültür
Sanat Sezonu açılış programı Turgut Özal
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen programa, Çekmeköy
Kaymakamı Adem Arslan, Milliyetçi Hareket
Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı.
Programda selamlama konuşması
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz; “Azerbaycan bayrağının
Karabağ’a dikilmesi için mücadele eden ve
bu burada şehit olan tüm Azerbaycanlı şehit
kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim
yerlerini mekânlarını cennet eylesin. İnşallah bu uğurda
gazi olan, yaralanan bütün kardeşlerimize de Rabbim ’den acil
şifalar diliyorum. Kültür sanat sezonunun açılışı ilçemize hayırlı olsun.
İstedik ki bugün Türk dünyasının sesi olan Azerin hanımla açılışımızı
gerçekleştirelim. Hem cephedeki askerlerimize hem de Azerbaycanlı
kardeşlerimize bu vesile ile destek olalım.” dedi.
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Azerbaycan ordusunun
Ermenistan’ın işgalinde olan bölgeleri almasından sonra sevincini
sosyal medyada paylaşarak gözyaşlarına boğulmuştu. Azerin,

“Karabağ’da ‘Çırpınırdın Karadeniz’i’
söyleyeceğim”
Artık bıçağın kemiğe dayandığını söyleyen Azerin,
“Biz bugün savaşıyoruz ve topraklarımızı alıyoruz. Biz
bir bütün olarak bugün Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber
bu coğrafyada söz sahibi olduğumuzu bir daha dünyaya
ımız
iş
gösterm olduk. Çok yakın zamanda da Karabağ’da zafer bayram
nacak.
dalgala
Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Türk'ün bayrağı
Ben Türk olarak Karabağ'da İnşallah çok yakın zamanda Çırpınırdın
Karadeniz'i seslendireceğim” dedi.
Konser sonrası Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ile Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Azerin’e çiçek takdim etti.

dergiteneffus.com
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TARİHTE KASIM arrow-circle-left

SÜVEYŞ
KANALI

UÇUŞ
DENEMELERİ

19 Kasım 1969 - Mısır
Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine
bağlayan Süveyş Kanalı açıldı.
Osmanlı bu hamlesiyle Baharat Yolu’nu
canlandırarak ticaretine ivme
kazandırmayı amaçlıyordu.

12 Kasım 1906 – Brezilya
Brezilyalı Alberto Santos-Dumont, çift
kanatlı uçağıyla 70 metre yüksekliğe
çıkarak en başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.
21 saniye boyunca havada kalan pilot,
tek kanadı havada kırılan hava aracını
sağlıklı şekilde yere indirdi.

TANZİMAT
FERMANI

PARİS’İN
DEĞERLİ
MÜZESİ

3 Kasım 1839 – Türkiye

XX

Gülhane Parkı’nda Sultan Abdülmecid adına
okutulan Gülhane Hatt-ı Hümayunu
ile ıslahatlar ilan edildi. Tanzimat Fermanı
olarak bilinen bu metinde gayrimüslim
tebaaya önemli haklar verilmişti.

8 Kasım 1793 – Fransa
Dünyadaki en değerli eserlerin sergilendiği
müzelerden biri olan Louvre, ziyarete
açıldı. Leonardo’nun ‘Mona Lisa’ tablosu bu
müzede sergileniyor.

BAĞIMSIZ
KIBRIS
15 Kasım 1983 – Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)
kurulduğu resmen ilan edildi.

10
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İLK YAZILI
ANITLARIMIZ

SANCAĞIMIZ
NOVİGRAD’DA!

25 Kasım 1893 – Moğolistan

3/4 Kasım 1663 – Slovakya

Türklere ait ilk yazılı belge olan
Orhun Kitabeleri, Prof. Ludwig Thomsen
tarafından ilk kez okundu

Osmanlı Ordusu bugünkü Slovakya
topraklarında yer alan Levice, Novigrad
ve Nitra kalelerini topraklarına kattı.

OTORİTE
SAĞLANDI

ACI
KAYBIMIZ
10 Kasım 1938 – Türkiye

4 Kasım 1158 – Tunus
Muvahhidler Devleti’nin kurucusu
Abdülmü’min Tunus’u zapt etti ve
Trablusgarp’a hâkim oldu. Böylece İslam
tarihinde bu bölge ilk kez tek kişinin siyasi
otoritesi altında yönetilebildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Dolmabahçe Sarayı’nda
hayatını kaybetti.

BAAS
DARBESİ
13 Kasım 1970 – Suriye
Günümüzde de kanlı girişimleriyle Suriye’de
adından söz ettiren Baas rejiminin
kurucusu Hafız Esed, kanlı bir darbeyle
iktidarı ele geçirdi ve hâlâ bırakmamakta
direniyor.

dergiteneffus.com
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Forest Gump

Hayata devam edebilmen için,
geçmişi geride bırakman gerekir.

Harry Potter

Ölülere üzülme, yaşayanl

ara üzül.

En çok da sevgisiz ya

şayanlara.

Kelebeğin Rüyası

İyi davranınca çabuk unutuyor.

İnsanoğlu hocam.
12
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Yüzüklerin Efend
isi

Merak ediyorum..
.

Acaba bizim de a
rdımızdan
şarkı yazarlar mı
?

Titanic

American Gangster

Bir bilet kazandım, Rose. Hayatım
boyunca başıma gelen en güzel
şeydi. Bana seni getirdi.

Kalabalıkta en çok sesi çıkan
oradaki en zayıf kişidir.

Yeni Hayat

Asla hayata küsm
ek ve umudumu
kaybetmek gibi b
ir durumum olma
dı.

dergiteneffus.com

Çünkü ertesi gün
güneşin yeniden
doğacağını biliyo
rdum.
13

DOSYA arrow-circle-left

Ülkemizi uluslararası katıldığı
müsabakalarda başarıyla
temsil eden tüm halkımızın
sevgisini kazanmış önemli
bir millî sporcumuzu,
Naim Süleymanoğlu’nu
yakından tanımaya ne
dersiniz?

14

dergiteneffus.com

arrow-circle-right DOSYA

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ

BIR TURK

Naım
SULEYMANOGLU

N

aim
Süleymanoğlu
23 Ocak 1967
tarihinde
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde
dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni
Türk asıllı sporcu kendi branşında
olimpiyat ve dünya şampiyonudur.
Tüm spor otoriteleri Naim
Süleymanoğlu'nu tüm zamanların en iyi
haltercisi olarak adlandırır.

düzenlenen 1988 Yaz Olimpiyatları'nda
silkmede 190, koparmada 152.5 kilogram
kaldırarak toplamda 342.5 kilogram kaldırmıştı.
Böylece dünya ve olimpiyat rekoru kırmıştı.
Silkmede kaldırdığı kilo kendi ağırlığının 3 katı
artı 10 kilogramdır ve bunu başaran dünyadaki
tek kişi Naim Süleymanoğlu olmuştur.

Güney Kore'nin başkenti Seul’da
dergiteneffus.com

15

DOSYA arrow-circle-left

Güreş Dışındaki İlk Madalyamızı Getirdi
Naim Süleymanoğlu ilk dünya rekorunu 15
yaşında kırdı. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında
dünya çapında yılın haltercisi
unvanını aldı. 1988 Seul,
1992 Barselona ve
1992 Atlanta
Olimpiyatları'nın
tümünde
olimpiyat
şampiyonu
oldu. Böylece
Türkiye’nin
güreş branşı
dışındaki
ilk altın
madalyaları
Naim
Süleymanoğlu
aracılığıyla
ülkemize geldi.

16
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Time Dergisine Kapak Oldu
Naim Süleymanoğlu 8 dünya şampiyonluğu
ve 46 dünya rekorunu elinde bulunduran
başarılı sporcularımızdan. 1988 yılında
Seul’daki performansı dünya çapında bir ün
kazanmasını sağlamıştı ve ünlü Time dergisi
Naim Süleymanoğlu'nu aynı yıl kapak yapmıştı.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın
Komisyonu tarafından
"Dünyanın En İyi
Sporcusu" seçildi.
2000 Sidney
Olimpiyatları'na
da katılan Naim
Süleymanoğlu
4'üncü madalyası
için yarışmış fakat
silkmede 145
kilogramlık ağırlığı
kaldıramayarak
olimpiyatlara veda
etmişti.
2000 ve 2004
yıllarında Uluslararası
Halter Federasyonu üyesi
olarak seçilen başarılı
milli sporcumuzun
bunca başarısının
arkasında milli bir
duruş ve fedakârca
davranışlarda vardı.
Bulgarlar İsim
Konusunda Baskı
Yaptı
Tabi dönemin baskıcı
Bulgar hükümeti, Naim
Süleymanoğlu'nun "Naum
Shalamanov" ismiyle
dergiteneffus.com
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müsabakalara katılmasına izin verdi.
Naim, dünya rekortmeni olmuştu
ancak mutsuzdu Bulgaristan'da.
Bulgaristan Devlet Başkanı Todor
Jivkov'un asimilasyon politikaları,
Bulgarca konuşma zorunluluğu,
Türkleri dışlama çabaları…
Turgut Özal Devrede
Tüm bunları sindiremiyordu
Süleymanoğlu. Turgut
Özal devreye girdi ve
Naim, Melbourne’da
korumaları ve kafileyi
atlatıp bir kafeye oturdu.
Süleymanoğlu’nu arkadaki
tuvaletten kaçırdılar ve bir
kahvehaneye götürdüler.
Ardından saklandıkları
eve geçildi ve büyükelçilik
durumdan haberdar
edildi.
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Gelir Gelmez Türk Toprağını Öptü

Saygıyla Anıyoruz…

Naim'i getirmek için aracılar 7 milyon dolar
istedi. Bu yüksek teklife rağmen Özal, "Naim
derhal getirilsin" emri verdi ve özel uçak
gönderdi. Turgut Özal'ın talimatıyla Türkiye'ye
getirilen Naim Süleymanoğlu uçaktan iner inmez
yeri öperek memleket özlemini fazlasıyla içinde
barındırdığını göstermişti.

Karaciğer naklinden sonra beyin kanamasından
dolayı meydana gelen ödem sebebiyle ameliyata
alınan Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017
tarihinde hayatını kaybetti. Ülkemizde defalarca
gurur yaşatan ve bayrağımızı başarıyla
dalgalandıran Naim Süleymanoğlu’nu saygı
ve özlemle anıyoruz.

Erdoğan’dan Naim’e Hasta Ziyareti
6 Ekim 2017 tarihinde ameliyatla karaciğer
nakli yapılan Naim Süleymanoğlu siroza bağlı
karaciğer yetmezliği sorunu yaşıyordu. Belli bir
süre hastahanede gözetim altında tutulurken
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milli
sporcuyu ziyaret etmişti. Ziyaretten bir hayli
memnun kalan Naim Süleymanoğlu ilgisinden
dolayı Cumhurbaşkanına teşekkürlerini iletmişti.

dergiteneffus.com
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Birbirinden değerli şairlerimizi vefat yıldönümlerinde
onlardan bir parça ile anıyoruz. Ruhları şad olsun…

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
AKINCILAR / YAHYA KEMAL BEYATLI
(2 ARALIK 1884-1 KASIM 1958)

Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
Bir karanlık geldi gittiğin yerden
Ümitlerim vardı tesbih misali
Sen giderken dağılıverdiler birden
TESBİH / ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN
(22 AĞUSTOS 1926-4 KASIM 1984)
20
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Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri,
Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada.
Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür;
Mavi bir gölde elem katrasıdır Yassıada.
YASSIADA / FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
(18 MAYIS 1898-8 KASIM 1973)

Bu olacak Ayasofya,
Bu muhakkak olacak...
İkinci bir fetih, yine bir ba'sü ba'delmevt...
Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır,
Ayasofya, belki yarından da yakın!..
AYASOFYA / OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ
(15 MAYIS 1917-10 KASIM 1983)

Bekliyorum
Öyle bir havada gel ki
Vazgeçmek mümkün olmasın
DAVET / ORHAN VELİ KANIK
(13 NİSAN 1914-14 KASIM 1950)

dergiteneffus.com
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İstanbul’un fethinden önce Azize Kurtarıcı Hora Kilisesi
olarak bilinen ve fetihten sonra Kariye Camii olan İstanbul
Edirnekapı’daki eşsiz mekânın tarihi yüzyıllar öncesine
dayanıyor.

22
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Caminin ibadete açık olacak bölümünde
bulunan mozaikler, namaz esnasında
kapatılacak. Mozaiklerin kapatılması
için kullanılacak açılır-kapanır perdelerin
bir kısmı monte edildi. Öte yandan özel
yaptırılan minber de girişe göre sağ tarafa
yerleştirildi.

lk inşası yapıldığında Rum
Ortadoks Kilisesi olarak hizmet
veren yapı, İstanbul’un fethinden
sonra 58 yıl daha kilise olarak
işlevini sürdürdü. Mozaikleri ile
ünlü kilise 1511’de fresklerine zarar
verilmeden camiye çevrildi. 1945
tarihinde ulusal anıt ilan edilen yapı,
Bakanlar Kurulu kararı ile 1948’de
müzeye dönüştürülmüştü.

Halılar Manisa’da dokunuyor

Özenle korundu
Kariye, iyi korunmuş mozaik ve
freskleriyle dünya çapında tanınmış bir mabet olma özelliğine
sahip. Kiliseden camiye dönüştürülmesinden sonra, içindeki
Hristiyanlık sembolleri, yazılar, bütün freskler, mozaikler
ince bir boya ve kireç badanası ile yapıyı tahrip edilmeden
örtülmüş, bu sayede de günümüze kadar ulaşmış durumda.

Caminin halıları ise, daha önce ibadete
açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için
Manisa'da dokunan Ördekbaşı Yeşili halılar
ile aynı olacak. Yaklaşık 400 metrekare
olarak sipariş verilen halılar, serilmek üzere Kariye’ye getirildi.

Yeniden cami oldu

Fatih ilçesinin Edirnekapı semtine yolunuz düşerse bu
abidevi yapıyı mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca
mabedin hemen karşısında bulunan salaş kafeteryada bir
çay yudumlayabilir, geleneksel sanatlarla bezeli etraftaki
dükkânları gezebilirsiniz.

2019 yılında alınan bir kararla Kariye’nin müze yapılması
kararı iptal edildi ve 21 Ağustos 2020 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Müslümanların ibadetine açıldı.

Ön kapıya bakan bahçede çınarların altında maziye
dalabileceğiniz ve atalarımızın bin bir özenle koruduğu
güzelliklerde hoşgörüyü yeniden tadabileceğiniz bu
mekândan bizlere de fotoğraf göndermeyi unutmayın.

dergiteneffus.com

23

GÜNCEL arrow-circle-left

G

ünümüzde her ne kadar birçok işlem artık
Photoshop ve benzeri yazılımlar ile yapılabiliyor
olsa da bazı fotoğraf filtreleri olmazsa olmaz
denebilecek değerlerini korumaya devam ediyorlar. Kötü
üretilmiş bir fotoğrafı harika bir fotoğrafa dönüştürmek
çoğunlukla mümkün olmaz. Bu nedenle fotoğraf filtreleri
ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
Fotoğrafçılıkta temelde 4 tip filtre kullanılır. Bunlar UV,
Polarize, ND ve Renk filtreleridir. Renk filtreleri artık
neredeyse tamamen kullanımdan kalkmış durumda
denebilir. Çünkü hem siyah-beyaz fotoğrafta hem de renkli
fotoğrafta bu işlemi istediğimiz tüm tonlarda fotoğraf
yazılımları ile yapmak mümkün. Ancak diğer üç filtre türü
özellikle doğa ve manzara çekimlerindeki kritik önemini
koruyorlar.

UV Filtre
UV filtreler güneş ışınlarından
gelen Ultraviole ışınları
engelleyerek daha doygun
renkler elde etmeye yardımcı
olur. Ayrıca en çok lensleri
kurumak için kullanırlar.
Fotoğrafa gözle görülür ciddi
bir etkisi bulunmadığı için olası
çarpmalarda lensin ön camını
kurumak için sıklıkla UV filtreler
kullanılır.
24
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Polarize Filtre
Polarize filtre yansımaları ortadan kaldıran faydalı
bir filtre türüdür. Aynı zamanda güneşe göre doğru
konumlandırıldığında gökyüzünü daha koyu renkte
fotoğraflamayı mümkün kılar. Polarize filtreler eğer kaliteli
olmaz ise köşelerde kararmaya neden olmanın yanında
anlamsız renk sapmalarına ve nois oluşumuna da sebep
olurlar.

ND – Neutral Density Filtreler
Doğal yoğunluk filtreleri olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz ND
filtreler temelde pozlamayı kontrol etmek için kullanılır. Gri renkli
oldukları için fotoğrafın rengine etki etmezler. Sadece objektife
girecek ışığın şiddetini kontrol ederler. Manzara çekimlerinde
daha doygun ve detaylı renk elde etmek için de ND filtre etkili bir
avantaj sağlar.

Geçişli Gradyant ND Filtreler
ND filtrelerin bir başka türü de geçişli olanlarıdır. Bunların
yarısı şeffaf diğer yarısı ise gri renkli bir yapıdadır. Bu
sayede özellikle ormanlık alanlar gibi gökyüzü ile zemin
arasındaki ışık farkının çok fazla olduğu durumlarda
pozlama dengesi sağlarlar. Gri olan kısmı gökyüzüne
doğru ayarladığımızda, gökyüzünden gelen ışığı azaltacağı
için ormanın derinlikleri ile dengeli bir pozlama elde
edilmiş olur.
dergiteneffus.com
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DÜNYA

TARİHİNİ

BİLDİĞİMİZİN

Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarında arkeolojik kazıyla
keşfedilen Göbeklitepe, Anadolu’nun nasıl değerli bir diyar
olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

İ

nsanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden
inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede
yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar
düşünmemizi sağlayacak, yerleşik tarih anlayışını ve
bilgilerini değiştiren Göbeklitepe’nin arkeolojik kazıları yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartılmış.
1995’e kadar uzanıyor.
Batı merkezli medeniyet iddiası çürüyor
İnşası Milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe
Göbeklitepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlunun
tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak
avcılık toplayıcılıkla mağaralarda birbirlerinden
biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan
ayrık yaşadıkları sanılıyordu. Bizlere
Stonehenge'den 7 bin, Mısır piramitlerinden
de okullarda bu bilgi veriliyordu.
ise 7 bin 500 yıl daha eski. Ayrıca
Göbeklitepe, insanlık tarihi
yerleşik hayata geçişi temsil eden
hakkındaki Batı merkezli iddiaları
kültür bitkisi buğdayın atasına
da keşfedilmesiyle beraber
da Göbeklitepe eteklerinde
rastlanıyor. Bu bilgiler ışığında
tartışmaya açtı.
Göbeklitepe’nin keşfi ile
Kayalık bölgelerden, büyük
Anadolu’nun değeri bir kez
sütunların ve ağır taşların el
daha ortaya çıktı.
arabaları ve yük hayvanları
olmadan 2 kilometre
Neolitik döneme ait
taşınarak Göbeklitepe'ye
Göbeklitepe, ilk tapınağın
getirilmesi için muhtemelen
dolayısıyla yeryüzündeki ilk

26
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OK

ÖNCESİNE

TAŞIYAN

tarihte
insanların
ilk defa
bu kadar
kalabalık
bir şekilde bir
arada olması
gerekmişti. Bu da
gösteriyor ki tarihi
dönemler yazılıp çizildiği
gibi keskin hatlarla birbirinden
ayrışmıyor.

BİR

KEŞİF

Anadolu'da yaşamış olma ihtimalini
güçlendiriyor. İnsanları temsil eden
T sütunlarının ağırlıkları 40 ile 60 ton
arasında değişiyor.
Bize düşen bu kıymetli mirasa sahip
çıkmak

Aslanlar diyarı Anadolu
Arkeologlar boyları 3 ile 6 metre arasında değişen
T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan figürleri
olduklarını düşünüyorlar. Sütunlar üzerine yansıtılan
diğer figürlerden farklı olarak aşağı doğru iner şekilde
tasvir edilen 3 boyutlu aslan kabartması dikkat çekiyor.
Bu ve diğer aslan figürleri neolitik dönemde aslanların

Kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne
çıkarılarak ziyarete açılan Göbeklitepe, insan
akınına uğruyor. Medeniyetler beşiği Anadolu’da
kurulmuş bu antik şehre sahip çıkmalı ve
araştırmalarımızı derinleştirerek
yeni bir tarih yazımının
öncüsü olmalıyız. Her
alanda olduğu gibi tarih
yazımında da yerli
ve milli faktörlerin
devreye girmesini
canı gönülden
destekliyoruz.

dergiteneffus.com

27

28

dergiteneffus.com

dergiteneffus.com

29

Rahmet ve Minnetle Anıyoruz!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü

10 KASIM 1938

BU AYKİ ÖDÜLÜMÜZ:)
ÇEKİLİŞLE 1GB MOBİL İNTERNET
KAZANAN OKURLARIMIZ

Benimle ilgilen,
yoksa laptop ölür :)
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Burcu Atalay
Mehmet Özdemir
Diyar Boran Demirkol
Yusuf Erbasan
Büşra Küntaş

•
•
•
•
•

Resul Tanış
Yusuf Aygün
Emirhan Adaş
Tahsin Söğüt
Mustafa Özdemir

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.

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

Rahat bir kafanın
4 sırrı var:
1. Aynen
2. Boşver
3. Hayırlısı
4. Eyvallah

Akşama kadar kızıma
dondurmadan çikolataya
ığı
kadar annesinin yasaklad
li
her şeyi yedirdim. Sürek
iye
"babam, babaaamm.." d
eve
öptü sarıldı bana. Akşam
n?"
geldik, "sen kimin kızısı
in
diyorum; "güzel annem
ınlar.
kızıyım" diyor :/ Ah Kad

dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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G ÖLCÜ K TA B İAT PAR K I / B OLU

m an az ar a
S en de be ğe nd iğ in
fo to ğr af ın ı çe k
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Nuri Demirağ
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TÜRKİYE’NİN İLK YOLCU UÇAĞINI ÜRETEN CESUR İŞ ADAMI

Nuri Demirağ
Ülkesi için elini taşın altına koyarak yatırımlar yapan ve ilk yolcu uçağı
fabrikasını kuran Nuri Demirağ’ın hayatına Kasım sayımızda mercek
tutuyoruz.

T

ürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları inşaatının
ilk müteahhitlerinden Nuri Demirağ, 1886’da
Sivas’ta dünyaya geldi. Türkiye’nin 10.000
kilometrelik demiryolu ağının 1250 km’lik
bölümünün inşasını
gerçekleştirmiş ve
bu nedenle kendisine
Mustafa Kemal
Atatürk tarafından
“Demirağ” soyadı
verilmiştir. Cumhuriyet
döneminin sayılı
zenginleri arasına
girmiş ve hayırseverliği
ile tanınmış bir iş
adamıdır.

uçak ihtiyacı halktan ve zengin işadamlarından toplanan
bağışlarla karşılanmaktaydı. Kendisinden uçak satın
almak için başlatılan bir bağış kampanyasına katılması
istendiğinde “Benden bu millet için bir şey istiyorsanız,
en mükemmelini istemelisiniz.
Mademki bir millet tayyaresiz
yaşayamaz, öyleyse bu yaşama
vasıtasını başkalarının lütfundan
beklememeliyiz. Ben bu
uçakların fabrikasını yapmaya
talibim” sözleriyle karşılık
vermiştir.
Başarılı işadamı Nuri Demirağ,
bu sözlerinin ardından 1936
yılında bugün Beşiktaş’ta
Barbaros meydanındaki deniz
müzesinin hemen yanında, ilk
özel sermayeye ait olan uçak
fabrikasını kurdu.

İlklerin insanı
Türkiye’de ilk uçak
fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kâğıdı üretimi, ilk yerli
paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren, İstanbul Boğazı
üzerine köprü yapılması, Keban’a büyük bir baraj yapılması
düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişidir. Özellikle
havacılık sanayisinde başarıları ile anılır.
Türkiye’nin ilk uçak
fabrikası

İlk yolcu uçağımız NUD-38
Bugün Atatürk Havalimanı olarak kullanılan Yeşilköy’deki
çiftliği Havaalanı ve fabrika yapmak için satın aldı. Bu
arazide Gök Okulu kurarak 290 öğrenci yetiştirdi. Beşiktaş
ve Yeşilköy’deki fabrikalarında1936 yılında üretilen tek

Devrin en zengin
iş adamı olan
Demirağ, 1936
yılında uçak
fabrikası kurma
girişimine
başladı.
O yıllarda
ordunun
dergiteneffus.com
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motorlu uçağın ardından 1938 yılında Türkiye’nin ilk yolcu
uçağı NUD-38 üretildi.
1944 yılında bu uçaklar dünya havacılığı A Sınıfına
alındı. NUD-38 saatte 325 kilometre hız yapabilen ve bin
kilometre uçabilen bir uçak olarak üretildi. Bu uçaklar
THK’nın almaktan vazgeçmesi üzerine bir bölümü
Hollanda’ya ambulans uçak olarak satıldı.
Türkiye’nin önünü
kestiler
Türk Hava kurumunun
verdiği siparişleri
iptal etmesi üzerine,
Nuri Demirağ yıllar
sürecek bir hak arama
mücadelesine girdi.
Mahkeme aleyhine
sonuçlandı. Ayrıca
dönemin tek partili
sistemi uçakların
yurtdışına satılamaması
için bir de kanun çıkarttı.
Bu yüzden sipariş
alamayan fabrika 1944 yılında kapandı.

Nuri Demirağ'ın bazı odaklarca akamete uğratılsa bile
meydana getirdiği başarıları, hayallerinin ve ufkunun
sınırsızlığını anlamamız açısından bize güzel ipuçları
veriyor. Aynı zamanda geçmişte atılan bu cesur adımlar,
günümüzdeki meyvelerini çoktan vermeye başladı bile.
Yaptığımız İHAlar, SİHAlar kendimize yetmenin ötesinde,
ihracat noktasına geldi.
Demirağ'dan Bayraktar'a
80-90 yıllık hayalin zaman
içerisinde nerden nereye
geldiği ise ülkemiz adına
sevindirici bir olay.
Üretmeye devam
edeceğiz

İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler engellendi; elde
kalan uçaklar hurdacıya satıldı. Nuri Demirağ'ın davayı
kaybettikten sonra hükümet üyeleri ve cumhurbaşkanına
mektuplar yazarak yanlışlığın düzeltilmesi için yaptığı
girişimler başarısız oldu; fabrika tekrar açılamadı.
36

Dün Nuri Demirağ, bugün Akıncılar ve SİHA

Türkiye ne zaman kendi
ihtiyaçlarını karşılayıp
üretime geçse, hem dış
odaklarca hem de içerdeki
maşalarla süreç sekteye
uğratılmak isteniyor. Bu
dün de böyleydi, bugün
de değişmedi. Bize düşen “durmak yok, yola devam”
diyebilmek. 13 Kasım 1957’de aramızdan ayrılan yerli
ve milli iş adamı Nuri Demirağ’ı bu vesileyle rahmetle
anıyoruz. Kim önümüze çıkıp yerli ve milli girişimlerimizi
engellemeye çalışırsa çalışsın, bizler üretmeye devam
edeceğiz.
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HACI NECATi AĞIRMAN CAMİ
DUALARLA AÇILDI

Necati
Çekmeköy Belediyesi öncülüğünde hayırsever iş adamı
i
Ağırman'ın yaptırdığı Çatalmeşe Hacı Necati Ağırman Cam
Cuma Namazı öncesinde açıldı.
Hacı Necati Ağırman Cami’nin Kur'an tilaveti ve dualarla
yapılan açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe
Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Çekmeköy Müftüsü Vehbi
Akşit, hayırsever iş adamı Necati Ağırman ve vatandaşlar
katıldı. Çatalmeşe Mahallesi’nde inşa edilen Hacı Necati
Ağırman Cami’nde 2500 kişinin aynı anda ibadet
edebilecek. Çift minare ve çift şerefeli inşa edilen
caminin zemin katı 610 metre kare olarak yapıldı.
Programda selamlama konuşması yapan Hacı Necati
Ağırman "Camimiz âlem-i İslam’a hayırlı olsun. Bana bu
duygu ve hayrı yaşatan Allah’ıma hamdolsun. Camimizin

açılışında maddi manevi destekte bulunan herkese teşekkür
ediyorum." dedi.
Başkan Ahmet Poyraz, "Rabbim bu ülkeye bu millete
hayırlar yapacak insanların sayısını artırsın inşallah.
Hayırseverimiz Necati abimizden Allah razı olsun
kendisine teşekkür ediyorum. Camimiz mahallemize ve
Çekmeköy’ümüze hayırlı uğurlu olsun," dedi.
Programda Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, hayırsever iş
adamı Necati Ağırman’a teşekkür plaketi takdim etti.

dergiteneffus.com

37

KADİM ŞEHİRLER arrow-circle-left

KARABAG
TÜRK'ÜN KADİM ve ASİL YURDU

T

Tarihten günümüze bir Türk yurdu olan Karabağ’a uzanıp,
üzerinde kurulan canice emellerin karşısında olduğumuzu
haykırıyoruz.

ürklerin kadim şehirlerinden Karabağ, eski Roma’ya
kadar uzanan tarihi serüveniyle dünden bugüne
önemli bir yerleşim yeri oldu. Bölge dağların ve
yüksek yaylaların hâkim olduğu bir
araziye sahipti ve Türk hâkimiyetine
girdiği dönemde Karabağ adını aldı.
Karabağ Roma, Sâsânî ve Bizans
hâkimiyetinde kaldıktan sonra Hz.
Osman zamanında Müslümanlar
tarafından fethedildi. Büyük
Selçuklular döneminde Türklerin
yerleştiği bölge, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde de
etkili şehirlerden biri oldu.

savaşlarının ardından imzalanan Edirne Antlaşması ile 84.000
civarında Ermeni, Karabağ topraklarına getirildi. Süreç içinde
yaklaşık 1 milyon Ermeni bölgeye göç etti. Anlayacağınız
Karabağ’da Ermenilerin tarihi hiçbir rolü olmadığı
gibi bölgeye sonradan geldiler. Rusya kendi
emelleri için Azerbaycan toprağı Karabağ’ı
Ermenilere işgal ettirmeye çalıştı.
Dağlık Karabağ Türk’ündür!
Karabağ’ın bir kısmı, Sovyetler
Birliği döneminde Dağlık
Karabağ özerk bölgesi olarak
ilan edildi. Karabağ’ın 1/5’ini
temsil eden Dağlık Karabağ,
Sovyetler dağıldıktan sonra Birleşmiş
Milletler tarafından Azerbaycan toprağı
olarak kabul edildi. Uluslararası hukuka
rağmen Ermeniler bu bölgeyi günümüze
kadar sürekli işgal etmeye çalıştılar.

Ermeniler bölgeye sonradan
geldi
1829 yılında Osmanlı-Rus
38
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Saldırgan Ermenistan
Ermeniler, tarihi süreçteki karışıklıklardan kendi
menfaatlerince istifa etmeye çalışarak
bölgede vahşet uyguladılar. Hukuksuz
müdahalelerle tarihte de bugün
olduğu gibi binlerce masum
Azeri Türkü sivili katlettiler.
Vahşet, Ermenistan devletinin
bir politikası haline geldi ve
bugün hala aynı saldırgan tavrı
sürdürüyorlar.

Yol verin Türk’ün bayrağına
Bugün geldiğimiz noktada ise Ermeniler haksız işgalleri
sonucu yüzlerce sivili hayattan kopardılar.
Azerbaycan ise 28 yıl sonra Karabağ’ı tamamen
Ermenistan işgalinden kurtarmanın sevincini
yaşıyor. İşgal ettiği topraklardan kaçan
Ermenistan’a tarihten soydaşlarımız
sesleniyor:
ÇIRPINIRDIN KARADENİZ
BAKIP TÜRK'ÜN BAYRAĞINA
AH ÖLMEDEN BİR GÖRSEYDİM
DÜŞEBİLSEM TOPRAĞINA…
Ve bizi selamlıyor en kalbi duygularıyla:
FIRTINALAR DURSUN YANA
YOL VER TÜRK'ÜN BAYRAĞINA!

Tıpkı tarihte Kafkasya
Ordularının Başkomutanı Enver
Paşa ve kardeşi Nuri Paşa’nın
sürdürdüğü mücadele gibi bugün
de soydaşlarımız, kadim şehrimiz
Karabağ’ın bir bölgesi olan Dağlık
Karabağ için cesaretle mücadelelerini
sürdürmektedirler.

dergiteneffus.com
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SAĞLIKLI DİŞLERLE
UNUTULMAZ GÜLÜŞLERE
SAHİP OLMAK İÇİN

20 ALTIN
KURAL

Ağız ve diş sağlığı vücudumuzun diğer uzuvları gibi
çok önemli bir yere sahip. Yeterince önemsemezsek
bizi çok zorlayacak durumlar yaşayabileceğimiz diş
sağlığımıza ilişkin altın kuralları sizler için derledik.
Karnımız ağrıdığında soluğu dâhiliyede alırız. Gözümüz
bozulduğunda ilk işimiz göz doktorunu ziyaret etmektir.
Peki, ağız ve diş sağlığımız için yeterince özen gösteriyor
muyuz? Teneffüs okurları için hazırladığımız önerilerle sağlıklı
gülüşlere sahip olmak mümkün.

1

Biri yatmadan önce olacak şekilde,
dişler mutlaka günde 2 kez
fırçalanmalı.

2

Doğru temizlik için ara yüz
fırçası ya da diş ipi kullanılmalı.

3

4

5

Daha etkin fırçalama için seçilen
diş fırçası yumuşak olmalı.

6

Diş fırçalama süresi 2 dakikadan
az olmamalı.

7

Düzenli aralıklarla diş taşları
temizletilmeli.

Diş hekimi kontrolü 6 ayda bir
olmalı.

Dişler fırçalanırken mutlaka dil de
fırçalanmalı.

8
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Diş fırçası 2-3 ayda bir
değiştirilmeli.
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9

Diş beyazlatıcıları doktor
kontrolünde kullanılmalı.

15

Gazlı içecekler diş minelerini
aşındırabileceğinden tüketimi
sınırlandırılmalı.

10

Diş yapısına zarar verebileceğinden
ağıza kalem, toka gibi cisimler
sokulmamalı.

16

Fındık gibi sert kuruyemişler
asla dişlerle kırılmamalı.

11

Diş minesine zarar vereceği için
diş gıcırdatma, sıkma gibi
durumlar kontrol altına alınmalı.

12

Şekerli sakızlar, dişe yapışan
ağdalı şekerler tükürük ile
temizlenemediği için zararlıdır
mümkün olduğunca
az tüketilmeli.

13

Portakal, mandalina, kivi, limon,
greyfurt gibi ağız içi tükürük
salgısını artıran meyveler
tüketilmeli.

14

Her yemekten sonra
mutlaka su içilmeli ya da
ağız çalkalanmalı.

Sağlıklı dişlerinizle
bol bol gülümsemeyi
unutmayın!

17

Dişlerde mekanik temizlik etkisi
yaratacağından elma, havuç gibi
sert sebze meyveler ısırarak
yenebilir.

18

Dişler fırçalanırken fırçada kan
görülüyorsa bu diş eti
hastalıklarının habercisi olabilir
en kısa sürede hekimine
başvurulmalı.

19

Her yaştaki diş çarpıklıkları
için öncelikle ortodondik diş
telleri ile çözüm aranmalı.

20

Her 20 yaş dişi çekilmez, eğer
fırça ile temizlenebilir durumda
ise çekilmeyebilir.
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U17 KIZ VOLEYBOL
MİLLÎ TAKIMI
AVRUPA İKİNCİSİ
OLDU!
Genç Millîlerimiz
rakiplerini teker teker
eleyerek Avrupa
ikincisi oldular.

42

dergiteneffus.com

arrow-circle-right SPOR

K

aradağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen
U17 Kız Voleybol Millî Takımımız;
Bulgaristan, Slovenya, İtalya,
Slovakya ve Karadağ'ın yer aldığı
grupta mücadele etti. Kafile Karadağ'a
hareket etmeden önce Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan, U17 Kız Voleybol
takımımızı yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı
kafile başkanı Bahar Mert Üçokları arayarak
başarılar diledi.
Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar diğer
grup birincisi ve ikincisi ile çapraz olarak
eşleşti. Grubu yenilgisiz kapatan kızlarımız
diğer grubun ikincisi olan Sırbistan’la eşleşti.
Yarı finalde Sırbistan’ı yenerek finale çıkan
kızlarımız, finalde ise Rusya ile eşleştiler. İyi
bir mücadele verdikleri final maçında U17 Kız
Voleybol takımımız mağlup olsa da Avrupa
ikincisi oldular ve gümüş madalya kazandılar.
Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa
Şampiyonası'nı gümüş madalya ile
tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17,
Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna
6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla
oynadı. Tüm Millilerimizi tebrik ediyor yeni
başarılar için yolları açık olsun diyoruz.
dergiteneffus.com
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YERLİ BALONLAR

KAPADOKYA
SEMALARINDA
Nevşehir’de yerli üretim sıcak hava balonları test sürecinin ardından
17 Ekim 2020’de ilk kez ticari uçuşunu yaparak, turistlerin bölgeyi havadan
izlemesini sağladı.

Bölgede faaliyet gösteren Pasha Balloons
tarafından üretilen 6 adet yerli üretim sıcak
hava balonu, gün doğumunda Kapadokya
semalarına yükseldi. Çeşitli kapasitelerdeki
sepetlere sahip sıcak hava balonları ile 68
yerli ve yabancı turist, peribacaları üzerinde
süzülerek yaklaşık 45 dakika süren tura katıldı.
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Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis
Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada,
yerli imkânlarla üretimi yapılan sıcak hava
balonlarının diğer balonlarla bölge semalarına
renk katmasının heyecanını yaşadıklarını
söyledi.
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Üretilen balonların yurt dışına ihraç
edilmesi planlanıyor. 2019’un Ekim
ayında test amaçlı uçurulan balonlar
başarılı bir şekilde görevlerini yerine
getirmişlerdi fakat pandemi süreci
sebebiyle ticari amaçla kullanımına
başlanmamıştı. Alınan tedbirlerle
birlikte havalanan yerli balonlar
Kapadokya semalarını süsledi.
Nevşehir’e yolu düşen okurlarımız,
isterlerse yer yüzünden bu görsel
şölene şahitlik edebilirler ya da bizzat
balonlara binerek gökyüzünün keyfini
çıkarabilirler. Her alanda olduğu
gibi bu alanda da atılan yerli ve milli
adımları canı gönülden tebrik ediyor ve
destekliyoruz.
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KASIM'DAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Kasım ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
ŞEHİT KAYMAKAM

MUHAMMET
FATİH SAFİTÜRK
Muhammet Fatih Safitürk, 1981 yılında Sakarya'da
dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretim eğitiminin
ardından Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler bölümünde okumaya başladı.
Buradan 2004 yılında mezun oldu. Yurt dışında
da eğitim alarak ülkesine döndü ve çeşitli yerlerde
görevler aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı
tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
gereği, 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler
kapsamında Derik Belediye Başkanlığına getirilen
Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk,
10 Kasım 2016'da Mardin'de PKK'lı teröristler
tarafından düzenlenen saldırıda yaralandı ve tedavi
gördüğü hastanede şehit oldu. Cesur Kaymakamımızı
rahmetle anıyoruz.

MEDİNE MÜDAFİİ

FAHRETTİN PAŞA
1868 yılında Rusçuk'ta doğan ve 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı sonrası ailesiyle İstanbul'a yerleşen Fahreddin Paşa,
Medine Müdafii, Medine Kahramanı, Çöl Kaplanı gibi
unvanlarla biliniyor. Askeri okul mezunu Fahreddin Paşa,
Balkan Savaşı'nda önemli başarılar göstererek, Edirne'nin geri
alınmasını sağladı. 1. Dünya Savaşı'nda Miralay rütbesiyle
Musul'da görev yaptı. Fahreddin Paşa elinde bulunan son
derece kısıtlı imkânlarla Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca müdafaa
etti. Fahreddin Paşa, herhangi bir yağmaya karşı Medine’de
Hazreti Muhammed'in mezarında bulunan mukaddes
emanetleri 2 bin askerin koruması altında İstanbul’a gönderdi.
22 Kasım 1948'de aramızdan ayrılan paşamızı şükran ve saygı
ile yâd ediyoruz.
46
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GÖNLÜNÜ TİTAYROYA KAPTIRAN SANATÇI

NEJAT UYGUR
Daha ismini duyar duymaz yüzümüzde tebessüm oluşturan
bir şahsiyetti Nejat Uygur… 10 Ağustos 1927’de Kilis’te
merhaba dedi dünyaya. Öğretmen bir anne ve subay bir
babanın evladı olduğundan Anadolu’yu karış karış gezerek
geçirdi çocukluğunu. Pilot olmayı hayal etse de Güzel
Sanatlar Akademisi’nin Heykel bölümünde okumaya
başlamıştı. 1949’dakurduğu “Nejat Uygur Tiyatrosu”
profesyonel olarak oyunculuk yaşamını başlattı. Ömrümüze
ömür katacak kahkahaların yayılmasının da başlangıcıydı
bu. Behzat ve Süheyl kardeşleri tanımayanınız yoktur. Onlar
Nejat Uygur’un 5 oğlundan ikisidir. Komedi oyunlarla adını
tiyatro sahnesine altın harflerle yazdıran usta oyuncunun
televizyon programları da her dönemde tekrar tekrar kendini
izlettirecek bir başarıya sahip. Sanat yaşamı boyunca 50’den
fazla ödülü olan Nejat Uygur’u 18 Kasım 2013’te kaybettik.
Ruhun şad olsun usta!

MARAŞ’IN ASİL KAHRAMANI

SÜTÇÜ İMAM
1871 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Sütçü
İmam Ali, geçimini Uzunoluk semtinde süt
satarak sağlıyordu. 31 Ekim 1919 cuma günü
Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan 3 kadın ve
bohçalarını taşıyan bir erkek çocuğu gören
Fransız-Ermeni devriyesinden bir asker
kadınlarımıza zorbalık yapınca olaylar çıkmıştı.
Bu sırada Sütçü İmam, yanında bulunan silahı
ile ateş açmış ve bir Fransız-Ermeni Lejyoner
askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştı.
31 Ekim 1919 da, düşmana ilk kurşunu atıp
Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlatan
Sütçü İmam, düşmanın Maraş'tan kovulmasından
sonra, harpteki fedakârlıklarına mükâfat olarak
Belediye’de görev aldı. 25 Kasım 1922’de
aramızdan ayrılan halk kahramanımızı saygı ve
rahmetle anıyoruz.
dergiteneffus.com
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SYNCHRONIC
Synchronic, New Orleans'ta iki sağlık çalışanının, gizemli bir kimyasalla ilişkilendirilen
korkunç cinayetler sonrası değişen hayatlarını konu ediniyor.
Vizyon Tarihi: 27 Kasım 2020
Film Türü: Korku, Bilim-Kurgu, Dram | Yönetmen: Justin Benson, Aaron Moorhead
Oyuncular: Jamie Dornan, Anthony Mackie, Katie Aselton, Ally Ioannides.

War With
Grandpa
DİJİTAL
ESARET
Dijital dünyada işledikleri
suçlar yüzünden
cezaevine atılan bir grup
gencin hikayesini konu
ediyor. Bir grup genç,
dijital dünyaya adım
attıklarında başlarına
geleceklerden habersizdi.
Her şeyin kendi
kontrollerinde olduğunu
düşünen gençler bir süre
sonra bu dünyanın esiri
haline gelir. İşler gittikçe
içinden çıkılmaz hale geldiğinde ise kendilerini cezaevinde
bulurlar.
Vizyon Tarihi: 27 Kasım 2020
Film Türü: Komedi
Yönetmen: Emre Kavuk
Oyuncular: Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi,
Simay Barlas, Yeşim Alıç.
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Tim Hill'in yönettiği
War with Grandpa,
eşini kaybettikten
sonra kızının evine
taşıyan Ed ile evlerinin
düzenin değişmesinden
hoşlanmayan torunu
Peter arasındaki tatlı sert
çekişmeyi anlatıyor. Eşini
kaybettikten sonra her
şeyden elini eteğini çeken
Ed, kızının ısrarıyla onun
evine taşınmaya razı olur.
Ancak her ailede olduğu gibi bu evin de bir düzeni vardır ve
Ed'in gelmesiyle ister istemez bu düzen değişmek zorunda
kalacaktır. Her ne kadar dedesini çok sevse de Peter'ın
odasının ondan alınıp, kendisinin tavan arasında yaşayacak
olması ilişkilerindeki bütün dengelerin değişmesine neden
olur.
Vizyon Tarihi: 27 Kasım 2020
Film Türü: Komedi, Aile
Yönetmen: Tim Hill
Oyuncular: Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher
Walken, Oakes Fegley, Jane Seymour.
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4. ÇEKMEKÖY ULUSLARARASI
KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ İLK
TOPLANTISINI YAPTI

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Sağlık temalı
araya geldi.
4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması ekibi bir
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, bu yıl
dördüncüsü düzenlenen Çekmeköy Uluslararası Kısa Film
Yarışması’nın ekibini Çamlık Sosyal Tesisleri’nde misafir
etti. Ön seçici kurul ve jüri üyelerinin bulunduğu ilk
toplantıda proje ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.
Ön seçici kurul üyeleri Ayşe Şahinboy Doğan, Nihal Şen;
Jüri üyeleri Aydın Sarman, Birol Güven, Erdem Baş,
Erol Erdoğan ve Yeşim Dalgıçer’in katıldığı toplantıda
yarışmanın bir aylık süreci değerlendirildi.
9 Ekim’de başvuru süreci başlayan yarışmaya bugüne
kadar 42 filmin başvurduğunu söyleyen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,” Daha bir ay olmadan
bu kadar başvurunun gelmesi, yarışmamızın artık takip
edilen bir proje olduğunu gösteriyor. Yerel yönetimlerde
ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan proje

olması özelliğine sahip bu çalışmamızın, sinemaseverler
tarafından da kabul görmesi bizi ziyadesi ile mutlu
ediyor. Bu yılki temamızı dünya gündemine uygun olarak
sağlık teması yaptık. Dünyadaki en büyük zenginliğimiz
konusunda da birbirinden çarpıcı mesajlara sahip filmlerin
geleceğine eminim,” dedi.
Jüri üyelerinden Birol Güven, film ne kadar başarılı olsa
da sağlık teması dışında hiç bir filmin değerlendirmeye
alınmayacağını belirtirken; Erol Erdoğan da yağlı güreş
yarışlarını örnek vererek projenin devamlılığının önemine
ve yüzyıllar süren projelerin topluma katkılarına dikkat
çekti.
Sağlık temalı 4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film
Yarışması’na başvurular 25 Kasım 2020 tarihine kadar
devam edecek.
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18 YAŞ ALTINDAYSAN
YASALARLA SAHİP
OLDUĞUN HAKLARINI
BİLİYOR MUSUN?
01
En fazla ülkenin onayladığı
Çocuk Hakları Sözleşmesi kaç yılında
imzalanmıştır?
A-1923

B-1977

C-1989

D-1990

Günümüzde dünyanın birçok
tarafında hakları çiğnenen
18 yaş altı çocukların durumu
ortada. Peki, sen bu konuda ne
kadar bilgi sahibisin?

02
Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi
evrensel-bölgesel topluluk tarafından
onaylanmıştır?
A-Birleşmiş Milletler

B-Avrupa Birliği
D-NATO

C-Asya Birliği

04
Dünya Çocuk Hakları günü ne zaman
kutlanır?

03
Birleşmiş Milletler’in çocuklara yardım
fonu adıyla kurduğu kurumun adı nedir?
A-Green Peace

B-UNICEF
D-Çocuk Vakfı

C-DUCODER

A-Gençlik ve Spor Bayramı
B-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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B-20 Ocak

C-20 Kasım

D-29 Eylül

06
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
1. maddesi nedir?

05
23 Nisan tarihinde Türkiye'de
ne kutlanır?

A-23 Nisan

A-18 yaşında küçükseniz çocuksunuz
ve haklarınız var.
B-Çocuksanız kendi ayaklarınız üzerinde
durmalısınız.

C-Dünya Çocuk Hakları Günü

C-Çocuklar çiçektir.

D-Çocuk Şenliği Haftası

D-Her çocuk işçidir.

dergiteneffus.com

07
En fazla ülkenin onayladığı insan
hakları belgesi olan çocuk haklarına
kaç ülke onay vermiştir?
A-199

B-153

C-115

D-196

08

09

Çocuk Hakları Bildirgesi’nde hangisi
çocukların temel hakları olarak yer
almaz?

İnsan hakları sözleşmesine göre
çocuk olmak için en fazla kaç yaşında
olunmalıdır?

B-Eğitim Hakkı

A-Beslenme Hakkı
C-Araba Kullanma Hakkı

D-Giyinme Hakkı

A-12

B-17

C-18

D-7

10
En yüksek bebek-çocuk ölümün
gerçekleştiği kıta hangi kıtadır?
A-Afrika
C-Avustralya

B-Amerika
D-Güney Amerika

DEĞERLENDİRME
3-6 DOĞRU CEVAP VARSA:
DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN!

4-C

5-B

6-A
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Çocuk hakları konusunda gösterdiğin
hassasiyete hayran kaldık. Bildiklerini
çevrenle de paylaşarak farkındalık
oluşturabilirsin. Hepimiz seninle gurur
duyuyoruz.

3-B

Ortalama bilgilerle kendine ve çevrene
yeterince faydalı olabileceğini
sanıyorsan yanılıyorsun. Bu konuda
en donanımlı hale gelmek için çaba
göstermelisin.

2-A

7-D

Açıkçası bizi hayal kırıklığına uğrattın.
Dünya Çocuk Hakları hepimizin yakinen
ilgilenmesi gereken bir konu. En azından
genel-kültür amaçlı biraz araştırma
yapabilirsin.

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA:
BRAVO!

1-C

1-3 DOĞRU CEVAP VARSA:
AMAN DİKKAT!
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8-C

9-B

10-A

OLURSA OLUR
OLMAZSA ALIŞTIK ZATEN

EhLİNe
DeNk GeLmEyEn
HeR ŞEy ZİYaN OlUr.
CaN Da
İNcİ MeRcAn Da…

,
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Biliyorsun İsraf Haramdır.

İNSANLARIN CEBİNİ DOLDURUP
GÖNLÜNÜ BOŞALTAN DÜNYA
Ünİversİte bana
:)
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t
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al

www.
D er g i T e n e ff us
.com
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FAZLA FEDAKARLIK
KİŞİNİN KENDİ KUL HAKKINDA
GİRMESİDİR
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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" HEDİYE KİTAP KAZANYOR!
Şifreyi bize dergiteneffus.com’dan gönderebilirsiniz.
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Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Elementlerin İsimlerini Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Bir Atasözü Ortaya Çıkacaktır.
ALTIN

KOBALT

ANTİMON

KRİPTON

ARSENİK

KURŞUN

ASTATİN

MOLİBDEN

BAKIR

NEODİM

BİZMUT

NİKEL

ÇİNKO

OKSİJEN

DEMİR

PLATİN

FOSFOR

TANTAL

GÜMÜŞ

TELLÜR

KARBON

TUNGSTEN
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İlçemize Hayırlı Olsun!

