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KAYAHAN

Yolu Sevgiden Geçen Herkesle
Bir Gün Bir Yerde Buluşuruz…

Ücretsiz Gençlik Dergisi

#EvdeKal
öz
Bulmacayı Ç
N:)
A
Z
A
K
E
HEDİY

İZ BIRAKANLAR

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın
hayatını sizler için araştırdık.

SPOR

Motosiklet'te gururumuz
Toprak Razgatlıoğlu.

SAĞLIK

Koronavirüs ile mücadelede 14
Kural ve bilinmeyenler.

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun!
Bu mübarek gecenin hürmetine Rabbimiz, dertlilere deva, hastalarımıza şifa nasip eylesin.

7 Nisan 2020 Salı Gecesi, BERAT KANDİLİ’dir.
Tüm İslâm Âlemi ve Çekmeköylü vatandaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Ülkemiz tüm dünya gibi zor bir süreçten geçiyor. Korona virüsü
gündemimizi ilk sıradan meşgul ederken, bizler vatandaşlarımızın
sağlığını korumak için canla başla mücadele veriyoruz. Dergimiz,
dünyadaki ve ülkemizdeki olağandışı durum sebebiyle hepinize web
sitemiz aracılığıyla ulaşacak. İnteraktif bir biçimde, evde kaldığınız
süreyi keyifli kılmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam
edeceğiz.
Dergimizin kapağında sizleri bir döneme damgasını vurmuş “bizimkisi bir aşk hikâyesi” diyen usta sanatçı
Kayahan ile karşılıyoruz. Nisan ile birlikte Nevbahar kelimesinin anlamında bir yolculuğa çıkıyoruz.
Tarihimizde iz bırakmış önemli şahsiyetlerden Fevzi Çakmak’ı anıp, yanı başımızdaki Şam’ın dünden
bugüne geldiği noktayı mercek altına alıyoruz. Ayrıca dergimiz vasıtasıyla 104. yılını idrak edeceğimiz
				
Kut’ül Amare zaferini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en
					
kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bir sonraki sayımızda sağlıkla buluşana
						
dek hepinizi gözlerinizden öpüyorum.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay NEVBAHAR kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE NİSAN

FİLM REPLİKLERİ

Evde mini piknik için Sandviç yapımı
ile karşınızdayız:)

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

14
DOSYA

SPOR

Siyah Beyaz bir ömrün
hikayesi : KAYAHAN.

Motosiklette gururumuz, Toprak
Razgatlıoğlu'nu tanıyoruz.

22
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GÜNCEL

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Kötülük sanal, iyilik gerçek.
Sosyal medyadaki davranış
kurallarına göz atıyoruz!

Belki bu ay değil ama önümüzdeki
aylarda sizin de fotoğraflarınızı
bekliyor olacağız:)
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28
OKUR SAYFASI
Hediye kazanan isim
listesi de sayfamızda:)

32

GÜNCEL

KADİM ŞEHİRLER

İngilizlere diz çöktürdüğümüz zafer
Kut'ül Amare hakkında
bilinmeyenler.

Huzurdan kaosa sürüklenen
bir şehrin hikayesi : ŞAM.

38

40

GÜNCEL

SAĞLIK

İZ BIRAKANLAR

Zamanında Yunanları koruyan
Suriyelerileri sınırlarından
almadılar.

Koronavirüs ile
Mücadelede
14 Kural

Dünya harbinden kurtuluş savaşına
bir paşanın hikayesi,
Mareşal Fevzi Çakmak.
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GÜNCEL

ANMA

Hoş Geldin Ya Şehr-i
Ramazan.

Kültür Sanat Dünyamızın Kıymetli
İsimlerini Anıyoruz!

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

46

AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

TEST
Korona testi ile kendini sınamaya
hazır mısın ?
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DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

TENEFFÜS DUVAR
Bu duvarın harcında
gençlik var:)

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
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Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

ÖDÜLLÜ BULMACA

50

Başkan Yardımcısı

Burhan Bayrak

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

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

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

N evbahar

Farsça kökenli nev ve bahar kelimelerinden meydana
gelen sözcük ilkbahar anlamına gelir. Bu mevsimde ağaçlar
çiçeklerini açar ve doğa insanın içine neşe veren bir güzelliğe
bürünür.
Nevbahar aynı zamanda Klasik Türk Müziği’nde birleşik
bir makamdır. Musikinin içine yerleşerek baharın cıvıltısını
tattırmak istemiştir belki de… Nevbahar’da tıpkı toprak gibi
yenilensin tüm gönüller.
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arrow-circle-right KİTAP TANITIMI

En iyi

Kitaplar

KİRAZ AĞACI İLE ARAMIZDAKİ MESAFE
PAOLA PERETTİ

Yazarın kendi yaşam hikâyesinden esinlenerek, küçük bir kızın görme
yetisini kaybetmesiyle ilgili kaleme alınmış olan bu roman her yaştan
okur için Mafalda, dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ve bildiği bir şey
var: Gelecek altı ay içinde, görme yetisini tamamen kaybedecek.
Mafalda, görünürdeki bu karanlık gelecekte yolunu bulabilecek, okula
gidebilecek, futbol oynayabilecek ve kedisine bakabilecek mi?
İlham verecek bir cesaret
ve kararlılık hikâyesi.

İKİ YIL OKUL TATİLİ
JULES VERNE

Chairman yatılı okulundan bir grup öğrenci, eğlenceli bir yat gezisi
için hazırlanıyordu. Yolculuk sabah güneş doğarken başlayacağı için
öğrenciler akşamdan yata yerleşmiş ve erkenden uyumuşlardı. Bütün
hazırlıklar tamamlanınca gemideki görevliler karada dolaşmaya çıktılar.
İşte ne olduysa tam bu sırada oldu - yatı iskeleye bağlayan palamar
bilinmeyen bir nedenle çözüldü ve tekne kuvvetli rüzgârın etkisiyle hızla
açığa sürüklendi. Ardından patlayan fırtına tekneyi okyanusun uzak
köşelerine taşıdı ve çocuklar için inanılmaz bir yaşam savaşı başladı.

HALİME KAPTAN
RIFAT ILGAZ

Kurtuluş Savaşı yılları… Eli silah tutan bütün erkekler cepheye gönderilmiştir
Köyde yalnızca yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştır. Herkesin tuza, şekere,
ekmeğe hasret kaldığı o günlerde Halime geçimini sağlamak için sandalla
Karadeniz'e açılır. Erkek kılığına girerek oğlu ve iki tayfasıyla çıktığı ilk
seferinde bin bir zorlukla mücadele eder. Bu zorluklar onu yıldırmaz;
Karadeniz'e tutkuyla bağlanır Halime… Halime Kaptan, Türk kadınının
ülkesi için denizlerde verdiği mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı'na cephane
kadar, dalga dalga "umut" taşımasının da bir belgeselidir.
dergiteneffus.com
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Mini piknik için

X

15DK

KOLAY

ZOR

X4

Ma lze meler
• Ekmek • Peynir
• Kıvırcık • Maydanoz
• Salatalık • Domates
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MECLİS GÜNDEMİNİ ŞEHİTLERE AYIRDI

ve tüm
Çekmeköy Belediye Meclisi Mart ayı birinci oturumunda, İdlip şehitleri
şehitler saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualarla anıldı.
Çekmeköy Belediye Meclisi, Mart ayındaki ilk
oturumunu, Mart’ın ilk pazartesi gününde gerçekleştirdi.
Meclis 1. Başkan Vekili Şenol Alan’ın başkanlık yaptığı
birleşimin gündeminde İdlip Şehitleri ve Bahar Kalkanı
Harekâtı öne çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın

ardından, partileri ve şahısları adına söz alan meclis
üyeleri, İdlip şehitlerini andı. 6 Maddelik gündem ve 2
maddelik gündemin görüşülmesinin ardından meclis
birinci birleşimi, şehitler için okunan Fatiha ile kapandı.

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA DEZENFEKTE YAPILDI
Halk sağlığı düşünülerek alınan karar doğrultusunda cami, okul, kamu
park ve bahçelerde ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler
uluslararası bir salgın olan Korona Virüs
(COVİD-19) ‘e karşı ilçede tedbirler aldı.
Alanında uzman ekipler ilçedeki cami, okul,
kamu binaları, park ve bahçelerde dezenfekte
çalışmaları yapıldı.

binaları,

Ayrıca Çekmeköy Belediyesi’nin yürüttüğü bazı projeler
virüsten korunma ve yayılmayı önleme amacıyla iptal
edildi. Boğaz turları organizasyonlarımız bu kapsamda
iptal edilen etkinliklerden. Dergimizde verilen sinema
ve konser biletleri uygulamamıza da geçici bir süreliğine
ara verdik. Sizlere kütüphanenizi süsleyecek yeni kitap
hediyeleri ile eşlik edeceğiz.

dergiteneffus.com
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TARİHTE NİSAN arrow-circle-left

MUTLU
YILLAR
ROBİNSON

BATMAZ
DEDİKLERİ
GEMİ BATTI
15 NİSAN 1912 – İRLANDA

25 NİSAN 1719 – İNGİLTERE
Dünyada birçok dile çevrilen, Daniel
Defoe’nun romanı Robinson Crusoe,
Londra’da basıldı. Kitap, dünyayı gezmek
isteyen başkahramanın seyahati sırasında
başına gelenleri anlatıyordu

İrlanda’nın Belfast tersanesinde üretilen
yolcu gemisi RMS Titanik, Kuzey Atlantik’te
bir buz dağına çarparak okyanusa gömüldü.
Titanik’in enkazına olaydan ancak
73 yıl sonra ulaşılabildi.

TARİHÇİLER
KONFERANSI

ŞAKANIN
TARİHÇESİ

1 NİSAN 1903 – İTALYA

1 NİSAN 1582 – FRANSA

Uluslararası Tarihçiler Konferansı Roma’nın
ev sahipliğinde başladı. Konferansın
şeref başkanlığı görevini Nobel ödüllü
Alman tarihçi Theodor Mommsen
üstlendi.

Fransa, Jülyen takviminden Gregoryen
takvime geçince yılbaşı 1 Nisan’dan
1 Ocak tarihine alınmış oldu. Bu olay üzerine
halk eski yılbaşı olan 1 Nisan’ı şaka günü
olarak kutlamaya başladı.

EN UZUN
ASMA KÖPRÜ

İLK
OLİMPİYAT
OYUNLARI
6 NİSAN 1896 – YUNANİSTAN
Modern anlamdaki ilk Olimpiyat Oyunları Atina’da
oynanmaya başladı ve 15 Nisan 1896 tarihine kadar
müsabakalar devam etti.

10
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5 NİSAN 1998 – JAPONYA
Şikoku Adaları ile Honşu Adalarını birbirine bağlayan
ve dünyanın en uzun asma köprüsü olarak kabul
edilen, 1991 metre uzunluğundaki Akashi Kaikyo
Köprüsü hizmete açıldı.

arrow-circle-right TARİHTE NİSAN

SÜVEYŞ
KANALI
25 NİSAN 1859 – MISIR
Mısır Akdeniz kentlerinden Port Said’de
Süveyş Kanalı’nın yapımı için çalışmalara başlandı.
Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan kanal
163 kilometre uzunluğunda.

AA
KURULDU
6 NİSAN 1920 – TÜRKİYE
Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı
kuruldu. Hem ulusal hem de
uluslararası arenada çeşitli habercilik
başarılarına imza atan kuruluş bu yıl
tam 100 yaşında.

İLK
METEOR

İLK
RENKLİ
FOTO
3 NİSAN 1906 – FRANSA
Tarihteki ilk film yapımcıları arasında yer alan
Lumiere Kardeşler, renkli fotoğrafı icat ettiler.
Böylece görsel sanatlardaki renkli eserlerin
ortaya çıkması için ilk adım atılmış
oldu.

BİZANS’IN
KALBİ
KUŞATILDI!
6 NİSAN 1453 – TÜRKİYE
Fatih Sultan Mehmed Han, ordusuyla birlikte
Konstantiniye şehrini kuşattı. Artık
hazırlıklar tamdı ve ya Fatih bu şehri alacaktı
ya da bu şehir Fatih’i!

DÜNYA
SAĞLIK
ÖRGÜTÜ
7 NİSAN 1948 – İSVİÇRE

5 NİSAN 1804 – İSKOÇYA

Bugünlerde Korona virüs sebebiyle adını
kamuoyunda sıkça duyduğumuz Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler’e
bağlı bir kurum olarak kuruldu

Kayıtlara geçen ilk meteor
İskoçya’ya düştü.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

The Prestige

Sırrı çözmek değil, kandırılmak
istiyorsunuz.

SUSKUNLAR

Ne zaman pişman o
lursun
biliyor musun?

Yarım bıraktığını, b
aşkası
tamamladığında.

UMUDUNU KAYBETME

AKIL OYUNLARI

Yorum yapmak olayı sadece kenardan
izleyenlerin lüksüdür.
12
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Belki de mutluluk sadece
kovalayabildiğimiz bir şeydir. Belki de
onu asla yakalayamayacağız.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

KARAYİP KORSANLA

RI

Bu iskele sivillere

Çok özür dilerim
bilmiyordum.
Bir sivil görürsem
size bildiririm.

yasaktır.

POYRAZ KARAYEL

İnsanları iyi tanıyorum
çünkü.

Hayvanları neden bu kadar
seviyorsun ?

ÇALI KUŞU

Ben kabullendim.

Kabullenmek büyük lüks
.
dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

SİYAH BEYAZ BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ

KAYAHAN
Hemen hepimiz en az bir şarkısını ezbere biliyoruzdur
usta sanatçı Kayahan’ın. Peki ya hayatını ve müzik kariyerini?

14
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ayahan, 29 Mart 1949’da, İzmir’de
Firuzan Hanım ve Albay Süleyman Bey’in
oğlu olarak dünyaya geldi. Notalara,
müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüdü.
Çocukluk ve gençlik yıllarını başkent Ankara’da
geçiren Kayahan, sonraki yıllarda
İstanbul’a yerleşti.
Kayahan ve Nur Hanım,
8 Mart 1973’te, 18 yıl
sürecek bir evliliğe
imza attı. 15 Kasım
1991’de boşanan
çiftin, 15 Mayıs
1974’te Beste
adını verdikleri
bir kızları oldu.
Kızı Beste’nin
eğitimi için
bir süre daha
İstanbul’da
ikamet
etse de bu
şehirden sonra
bir süreliğine
Balıkesir’in bir
köyüne yerleşti.
Geceler Caddesi ve
Mavilim Caddesi’nin
kesiştiği Hülyam Çıkmazı’nda
yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve

sokaklar, Kayahan’ın şarkılarının isimlerinden
oluşuyor.
İlk 45’lik
Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun
Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun
Var"ı çıkararak müzik
dünyasına adım attı.
Ancak Norayr Demirci
ve Süheyl Denizci
ile çıkardığı bu
plak tutmayınca
profesyonel
müzik
kariyerine
bir süre ara
vermek
durumunda
kaldı.
Elbette şarkılar
bestelemeye
devam ediyordu.
1978’de Türkiye
Eurovision
elemeleri için
“İstanbul Hatırası” adını
verdiği şarkısını besteledi.
Ancak bu kez de şarkısı
Eurovision için yeterli bulunmadı
ve son 5 şarkı arasına giremedi.
Şans yüzüne aynı yıl güldü.
Hazırladığı Eurovision şarkısı
ve “Neden Olmasın?”
45’lik olarak çıktı. Bu
iki şarkıyla Kayahan
sonunda hak ettiği
değeri buldu. Bu
45’lik bir güzel
ses getirmişti.
Kayahan,
1981’de,
Ümit Eroğlu
ile çalışarak
ilk albümü

dergiteneffus.com
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“Canım Sıkılıyor, Canım”ı çıkardı. O artık tanınan
bir sesti. Bu albümde, daha sonraki albümlerinde
tekrar seslendireceği, dillere pelesenk olmuş
şarkıları “Canım Sıkılıyor, Canım", “E Bebeğim” ve
“Nartanem” gibi çok özel şarkılar vardı.
E Bebeğim’in
Hikâyesi
Bu albümde
Kayahan
için en özel
şarkılardan biri
“E Bebeğim”di.
Yıllar sonra
nasıl heyecanla
yazdığını şöyle
anlatıyordu:
“Kırmızı
pabuçları
duruyor
16

başucunda-Başı düşmüş yastığa uyuyor mışıl mışıl’
Bu, büyük kızım Beste. Ben birçok şarkımı bir yıl
iki yıl sürede binlerce müsveddeyle yazmışımdır.
Ama bu şarkıyı büyük bir heyecanla kendisi kadar
zamanda yazdım. Bayram sabahı sabah namazı
sırasında
gün ışırken o
görüntüyle
yazmıştım.
Benim için en
önemli bayram
sabahı o bayram
olsa gerek.”
Kayahan, ilk
albümünde
yaşadığı
burukluktan
sonra,
şansını tekrar
Eurovision’da

dergiteneffus.com

arrow-circle-right DOSYA

dostlukları ve çalışma hayatlarının ilk adımını
attılar. Kayahan, Nilüfer’in “Nilüfer 84” albümüne
“Kar Taneleri” şarkısını verdi. Bu şarkı, Kayahan’ın
ilk ses getiren şarkılarından biri oldu. Nilüfer ile
dostlukları başlamıştı. 1985’te çıkan “Bir Selam
Yeter” ve 1987’deki “Geceler” albümünde birlikte
çalıştılar. Albümüne adını veren Kayahan bestesi,
Akdeniz Müzik Festivali’nde birincilik ödülüne
layık görüldü.
Bu güzel dostluk bir gün telif
hakları sebebiyle 15 yıl
sürecek bir küskünlüğe
büründü. İki ünlü isim
14 Şubat 2015'te
Beşiktaş'ta
Sevgililer Günü
dolayısıyla
düzenlenen
konserde
barıştılar.
İlk Kanser
Mücadelesi
denedi.
1984’de “Kaç
Para?”, 1987’de
“Güneşli Bir
Resim Çiz Bana” ile
Türkiye elemelerine
katıldı.
Kayahan henüz asıl çıkışını
yapamamıştı; ama bu süreçte Sezen
Aksu, Zerrin Özer, Nilüfer, Bilgen Bengü gibi birçok
şarkıcının albümlerinde adını şarkı sözü yazarı ve
besteci olarak duyurdu.
Nilüfer ile
Dostluğu
1984’te ise
Nilüfer ile
uzun yıllar
sürecek

Arada hayal
kırıklıkları, yeri
gelip kendisini
yüreklendiren
başarıları ile Kayahan,
3 Haziran 1991’de
çıkardığı “Yemin Ettim”
albümü ile satış rekorları kırdı.
Kansere yakalanmış ve doktorlar 6
aylık ömür biçmişti. Albümünü bir sloganla
çıkarmıştı: “Yolu sevgiden geçen herkesle, bir gün
bir yerde buluşuruz”. Kazandığı başarının ardından
arayı soğutmadan 30 Nisan 1992’de "Odalarda
Işıksızım" albümünü çıkardı.
Mart 1993’te de Raks Müzik etiketiyle “Son
şarkılarım” adını verdiği albümü yaptı. Albümde
10 şarkı vardı ve 10’u da elbette kendisine aitti.
“Sarı Şekerim”, “Vazgeçmem”, “Kardeşiz Senle”,
“Aman” gibi şarkılar öne çıkmış, dilden dile
dolaşmaya başlamıştı. Bu albüm de yüksek bir satış

dergiteneffus.com
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yaparak büyük bir başarı kazandı.
Evlilikleri
İlk evliliğini 1991’de
sonlandıran Kayahan,
ikinci evliliğini
Lale Yılmaz ile
yaptı. Ancak
bu, kısa süreli
bir evlilik oldu.
Çift, Temmuz
1993’te
boşandı.
1999’da ise,
Kayahan,
vokalisti
İpek Tüter ile
evlendi. Ağustos
2000’de Aslı Gönül
adını verdikleri kızları
dünyaya geldi. Evlilikleri
Kayahan’ın vefatına dek sürdü.
Kayahan, şarkılarında aşkı, sevgiyi yaşatıyor
ve bize de hissettiriyordu. Temmuz 1996’da
“Canımın Yaprakları” adını verdiği albümün
sloganında yolunu yine sevgiden geçirmiş ve
"Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın”
demişti.
Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi
26 Kasım 2000’de
çıkardığı “Gönül
Sayfam” albümü
çok sevildi. Sonra
“Sevdaya Mahsus”,
“Söz Güzelim” gibi
duygusal parçaları
dinledik. Kayahan
ucundan kıyısından
yakalayıp milenyuma
hızlı bir giriş yapmıştı.
“Ne Oldu Can”, “Bir Aşk
Hikâyesi”, “Onsuz Olmuyor”
şarkıları 2002 yılında satış rekorları
18

kırdı. Her albümünün bir özelliği oluyordu; bir
küçük mesajı. Bu şarkıların yer aldığı
albümde Barış Manço için
“Bugün Aslında Bayram”
isimli bir şarkı besteledi.
Büyük başarısının
üstüne
albümlerine
devam ediyordu
Kayahan.
2005’te
“Kelebeğin
Şansı” ve 15
Mart2007’de
de son albümü
“Biriciğime”yi
çıkardı. 2011’de
“365 Gün” ve son
olarak da 2013’te
“Mevsim Hala Sen”
şarkılarını yayınladı.
Usta Sanatçıya Veda
Yaşamı boyunca çıkardığı albümlerin yanında
yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser veren
Kayahan, gönüllü olduğu işlerle de ön
plana çıktı. Kayahan 1990’lı
yıllarda yakalandığı kansere
2005’te ikinci kez ve
2014’te üçüncü kez
yakalandı. 2 kere
yendiği hastalığına
bu kez yenik
düştü ve 3 Nisan
2015 sabahı
aramızdan
ayrıldı. Müzik
hayatı boyunca
birbirinden
güzel başarılara
imza atan ve hala
şarkılarıyla kendinden
bahsettiren usta
sanatçıyı saygı ve özlemle
anıyoruz.
dergiteneffus.com
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TOPRAK
  RAZGATLIOĞLU
MOTOSİKLET’TE
GURURUMUZ

16 Ekim 1996 Alanya doğumlu Toprak
Razgatlıoğlu 23 yaşında. Kawasaki
ZX-10R'de Superbike Dünya
Şampiyonası'nda yarışan bir
sporcu ve 2013-2014
yıllarında Red Bull
Ülkemize
MotoGP Çaylaklar
Kupası'nda
yaşattığı
yarıştı. Bu
başarılarla
yarışları
hepimizi
10. ve
gururlandıran

sporcumuzun
hayatına
dergimiz
aracılığıyla ışık
tutuyoruz.

20
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6. sırada bitirdi. İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde
Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir
Kawasaki ZX-6R'de Magny Cours'da kazandı.
2017 Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası’nın
ikincisi oldu. 2019 Superbike Fransa ayağını
birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi
unvanıyla başarısına başarı kattı.
Çizgiyi ilk gören o oldu
2020 yılında yeni takımı Pata Yamaha WorldSBK
Official Team ile
anlaştı.
Yeni

takımıyla 2020 Dünya Superbike
Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan
Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı oldu.
Tek Teker Arif’in oğlu
Alanya'da "Tek Teker Arif" olarak bilinen Arif
Razgatlıoğlu, başarılı sporcumuz Toprak’ın
babası. Dublör motosikletçi Arif Bey, oğlunu
7 yaşından bu yana motosiklet kullanmaya
yönlendirerek bu alanda yetişmesine vesile
olmuş. Toprak babasını 2017’de geçirdiği bir
motosiklet kazası sonucu kaybetti.
Kenan Sofuoğlu yetiştirdi
Kenan Sofuoğlu’nun yetiştirdiği Toprak
Razgatlıoğlu, ona olan minnettarlığını her
daim dile getirmekten kaçınmıyor. Aynı
zamanda yarışların ardından düzenlenen
kutlamalara şehitlerimiz için tuttuğumuz
yaş sebebiyle katılmadı ve ödülünü alıp
sahneden indi. Ülkemizi temsilen katıldığı
organizasyonlarda aldığı başarılarla
bayrağımızı dalgalandıran Toprak’ı
tebrik ediyoruz. Nice başarılarla bizleri
gururlandırmasını temenni ediyoruz.

dergiteneffus.com
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Sosyal medyayı kullanırken
karşımızdakini ruhen ve insani
açıdan ne kadar düşünüyoruz?
Peki ya kötü sosyal medya
kullanımının doğurduğu
hukuki sonuçların
farkında mıyız?

22
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osyal medya insanların birbiriyle iletişimlerini,
paylaşımlarını ve bilgi akışını sağlamak için
güzel bir mecra. Fakat çok çeşitli insanı
barındırdığı için
bazı olaylara verilen
reflekslerde çok farklı
olabiliyor. Amacı dışına
çıkıp bilgi kirliliğine
sebep olabiliyor. Asıl
sıkıntı ise kişilerin bunu
kendi hesaplarından
yapmaması; fake
hesaplar ile yanlış bilgi
yaymaları ya da hakaret
içeren paylaşımlarda
bulunmaları.
Kişi olay karşısında
biraz marjinal bir tepki
vermek istiyor. Aslında
bu refleks hem faydasız
hem de gereksiz. Üstelik
bu tepkisini resimsiz
veya kendi kimliğini
göstermeyen bir hesaptan
yapıyor.

Kendini gizleyen hesaplar
İnsanlar bu tip farklı yorumlardan etkilenip
galeyana gelebiliyor;
farklı refleksler gösterip
aşırılıklar yapabiliyor. Tabii
ki bir kişinin profil resmini
kendi resmi dışında bir
şey yapması onu sadece
görünürde gizler. Ciddi
bir hakaret, insanları suça
yönlendirecek faaliyet,
halkı kin ve düşmanlığa
götürecek söylemlerde
bulunduğu takdirde
istediği kadar gizli hesap
ve gizli resim olsun,
devletimizin gerekli
birimleri hangi cihazdan o
eylem yapıldıysa (telefon,
bilgisayar vb.) cihazın
içindeki kodlar sayesinde
kişinin adresini çok rahat
bir şekilde bulabiliyorlar.

dergiteneffus.com
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2 yıla kadar hapis cezası var

destekleyici paylaşımlarda bulunmalıyız.

Bu tip durumların insani boyutunun yanında hukuki boyutu da var tabi ki! Hakaret suçunun basit
halinin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli
para cezası olarak kanunda düzenlenmiş durumda.
Somut olayın niteliğine göre bu ceza miktarında
artırıma gidilebileceği gibi kanuni şartları oluştuğu
takdirde indirime de gidilebilmektedir.

Yazdıklarımız bir başkası için psikolojik şiddet anlamına gelebilir. Hem insani hem de hukuki boyutunu
göz önünde bulundurarak sosyal medya paylaşımlarımıza özen göstermeliyiz.

Bizler sosyal medyayı amacı dışında değil de tam
da amacına uygun
kullanmalıyız. Arkadaşlarımızla iletişime
geçmek için, güzel
fotoğraflar çekip
paylaşmak için, aradığımız bir bilgiyi araştırıp bulmak için bu
ve bunun gibi birçok
faydalı ve günlük
yaşamımızı kolaylaştırıcı faaliyetlerle sosyal
medyayı kullanmak
varken farklı maceralar arayıp başımızı
belaya sokmaktan
uzak durmalıyız.

Çekmeköy Belediyesi olarak, sosyal medyayı güzel
kullanımı teşvik edici sosyal projeleri desteklediğimizi buradan tüm okurlarımıza duyurmak isteriz.

Sosyal sorumluluk
şart!
Yaptığımız paylaşımlarla başkasının kötü
hissetmesine sebep
olmamalıyız. Toplumun
yanlış bilgilendirmemeli
ve olağanüstü durumlarda empati yaparak
tepki vermeliyiz. Kimsenin yüzüne karşı
söyleyemeyeceğimiz
sözleri sosyal medyada
rahatça söylememeliyiz.
Toplumumuzu kutuplaştırmaktan çok birliktelik ruhunu
24
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ÇEKMEKÖY AFET KOORDİNASYON
KURULU TOPLANDI

Çekmeköy’deki resmi kurumları bir araya getiren Afet Koordinasyon
Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy
Belediyesi öncülüğünde kurulan Afet Koordinasyon
Kurulu toplandı. Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan
başkanlığında Çekmeköy Belediyesi’nde gerçekleşen
toplantıya, tüm resmi kurumlardan temsilciler katıldı.
Olası afetlerin en az hasarla atlatılması için
alınması gereken önlemler ve afet sonrası planlamaları

Kurulu çalışmalarına başladı.

için kurulan kurulun ilk toplantısında; ilçe halkını
bilgilendirecek eğitimlerin çoğaltılması kararı alındı.
İlk yardım, arama kurtarma, afet sonrası 72 saat
eğitimlerinin halka verilmesinin yanı sıra kamu kurum ve
kuruluşlarının da depreme hazırlanması için çalışmalar
başlatıldı. Kurul toplantısında işleyişin hızlanması için
konu ile ilgili komisyonların kurulmasına karar verildi.

AFET BİLİNCİ HAYAT KURTARIR

site ve mahallelerde
Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı ÇEKUT, ilçedeki okul,
ini anlatıyor.
Temel Afet Bilinci eğitimleri ile vatandaşlara afet anında 72 saatin önem
Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı ÇEKUT’un
eğitim ekipleri, Temel Afet Bilinci Eğitimleri’ne başladı.
ÇEKUT ekipleri, eğitimlerle 7’den 70’e her yaştan
Çekmeköylü’nün afet öncesi ve sonrasında yapılması
gerekenler konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor. İlk
ve Orta dereceli okullar, liseler, siteler, fabrikalar gibi
merkezlerde başlayan eğitimlerde; deprem öncesi
yapılması gerekenler, deprem sırasında yapılması
gerekenler, deprem sonrasında yapılması gerekenler ve
afetlerde ilk 72 saatin önemi gibi başlıklar altında hayat
kurtaran bilgiler paylaşılıyor. Sivil savunma uzmanları

tarafından verilen eğitimlerde, teorik ve uygulamalı
anlatımların yanı sıra videolu anlatımlara da yer
veriliyor.

Şubat 2020’de başlayan eğitimlerde Şubat ayı içerisinde
1.376 kişiye afetlerin en az hasarla atlatılması için
bilgilendirmeler yapıldı. ÇEKUT yetkilileri, okul ve
sitelerde devam edecek eğitimlerin, 0216 600 0
600 numaralı telefondan talep edilmesi durumunda
mahallelerde belirlenen yerlerde de verilebileceğini
belirttiler.
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Sultan Abdülmecit Tarafından Yaptırılan
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA KONSER ve SİNEMA
ETKİNLİKLERİMİZE ARA VERDİK.
KİTAP HEDİYELERİMİZE DEVAM
EDİYORUZ:)

TENEFFÜSTE OKUL KANTİNİ

ÇEKİLİŞLE KİTAP
KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

BUNU YAPAN ÖĞRENCİ
CEO OLDU :)
28

dergiteneffus.com

Mert Erol
Ömer Can Ağca
Boran İnce
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HEDİYENİZİN SİZE
PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN
ADRES BİLGİ SIRALAMASI
ÖNEMLİ:
•
•
•
•
•
•
•
•

MAHALLE : .................................
CADDE : .....................................
SOKAK : ......................................
APT. NO. : ...................................
DAİRE NO : .................................
İLÇE : ...........................................
İL : ...............................................
CEP TEL NO : 0(5XX) XXX XX XX

Kimya okuyunca hayal ettiğim

Gerçekte olan

Sizin zilede mi bastılar

Ayın 8'i

Ayın 7'si
dergiteneffus.com
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İNGİLİZLERE DİZ ÇÖKTÜRDÜĞÜMÜZ ZAFER

KUT’UL AMARE
Osmanlı topraklarının hunharca paylaşılmaya çalışıldığı bir dönemde öyle
bir zafer kazandık ki yankısı bugün bile hala karşılık buluyor. İşte Kut’ül
Amare zaferinin perde arkası.

Y

ıl 1916… Birinci Dünya Savaşı’nın en
çetin günlerinden geçiyoruz. Uçsuz
bucaksız Osmanlı topraklarının her bir
yanında cephe açmışız ve göğsümüze
namahrem eli değmesin diye canımızla kanımızla
savaşıyoruz. Savaşa gireli 2 yıl olmuş. Devrin
en güçlü devletleri karşımıza dikilmişler ve
vatanımızı paylaşmak için aç kurt misali
düşmemizi bekliyorlar!
Yıl 1916… Bunaltıcı bir yaz ve çetin bir
kış geçiren Osmanlı ordusu Mezopotamya
Cephesi’nde kanının son damlasına kadar
savaşıyor… Bağdat’a ilerlemek isteyen İngilizler
askeri hatlarımızı yararak ordumuza büyük
zayiatlar verdiriyorlar. Tüm bunlar yaşanırken
yetenekli komutanlarımızdan Nurettin Paşa
düşman ordularını bir nebze geri püskürmeyi
başarıyor.

30

Nurettin Paşa’nın çeşitli sebeplerle yeri
değiştirilince görevini Halil Paşa’ya devrediyor.
Tıpkı Çanakkale’deki gibi muzaffer bir payeye
sahip oluyor koca yürekli Halil. İngilizler kendine
çok güvenerek girdiği Osmanlı topraklarında
Kut’ül Amare zaferiyle diz çöktürülüyor.
104. yılını kutlayacağımız Kut’ül Amare Zaferi
münasebetiyle tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle
yâd ediyoruz. Gazilerimizi dergimiz aracılığıyla
selamlıyoruz.

dergiteneffus.com
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ESİR DÜŞEN İNGİLİZ KOMUTAN
PARA TEKLİF ETTİ!

HALİL PAŞA’DAN ZAFER
SONRASI EFSANE KONUŞMA

Mezopotamya Cephesi’nde Türkler Halil Kut Paşa komutasında
büyük bir zafere imza atmışlardı. Köşeye sıkıştırılan İngilizler
önce ikmalden yoksun bırakılarak teslim olmaya zorlandılar
ardından da taarruz edilerek dize getirildiler.
İngiliz ve Hint Ordusu’nun yenik komutanı
Townshend 1 milyon pound değerinde
altın vermek şartıyla esaretten
kurtulmayı ve bunun gizli kalmasını
teklif etti. İngilizler için bir utanç
olan bu yenilgide Halil Paşa
parayı kabul etmedi ve
düşman askerlerini
komutanlarıyla
birlikte esir
aldı.

Kut’ül Amare’de İngilizleri köşeye sıkıştırarak zafere
ulaşan muzaffer komutan galibiyetin ardından askerlerine
şu konuşmayı yapmıştı:
“Arslanlar, bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara
meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında
şehitlerimizin ruhları sevinçle uçarken, ben de hepinizin
pak alnından öperek
cümlenizi tebrik
ediyorum (…) Tarih
bu olayı yazmak için
müşkilata uğrayacak.
İşte Türk sebatının
İngiliz inadını
kırdığı birinci zaferi
Çanakkale’de, ikinci
zaferi de burada
görüyoruz.”

dergiteneffus.com
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SAM
H U Z U R ’ D A N

K A O S A

S Ü R Ü K L E

Bir zamanlar sokaklarında huzur ve kardeşliğin kol gezdiği Şam, Yaklaşık 10
yıldır kargaşa ve gözyaşının pençesinde debeleniyor. Bu kadim şehrimizi tarihsel
süreç içinde inceledik.

S

am veya Dimeşk Suriye'nin başkenti olma
özelliğine sahip. İslam fetihleri başlamadan
önce Bizanslıların elinde bulunan şehrin
kapıları ilk kez Hz. Ebubekir döneminde
açıldı. Hz. Ömer döneminde ise Halid Bin Velid
komutasındaki İslam ordusu şehri tamamen kendi
himayesine aldı.
Dünya tarihi boyunca, hiç aralıksız en uzun süre
kullanılan şehir olarak anılan Şam’da herkesin aşina
olduğu en önemli mimari eser Emevi Camii’dir.

32

Emeviler devrinde dünyanın kültür ve medeniyet
merkezi olan Şam’da mimari yapı bir hayli gelişkindi.
Kent mimarisinde Arap, Yunan ve Roma etkileri
görülürdü.
Dünyanın ilk modern parkları
Dünyadaki ilk modern park örnekleri burada ortaya
çıktı ve Şam’dan İspanya’ya, İspanya’dan da diğer
Avrupa şehirlerine taşındı. Fakat uğradığı Moğol
saldırılarından dolayı çoğu eserini kaybeden şehir

dergiteneffus.com
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E N E N

B İ R

Ş E H R İ N

bir hayalete dönüştü. Şam ne zaman ki Türkler
tarafından fethedildi, o zaman eski heybetini
kazandı. Osmanlılar buraya şehrin en güzel mimari
yapılarını kazandırdılar. İçlerinden en güzel örnek
Şam’daki tren garıdır.
Âlimler şehri
Şam İslam tarihinde hem stratejik hem de ilmi açıdan
oldukça önemli bir yere sahip oldu.
Selahattin Eyyubi, Sultan
Baybars gibi devlet
adamlarıyla birlikte,
Muhyiddin İbnü’l
Arabi, Mevlana
Halid-i
Bağdadi
gibi âlimler
Şam’da
ikamet
etmişlerdi
ve bu
kadim
şehrin
siyasi
ve ilmi
güvenliğini
sağladılar.
Birinci Dünya

H İ K Â Y E S İ

Savaşı’ndan sonra elden çıkan Suriye
topraklarında Türklerin iktidarı
zamanındaki gibi huzurlu
günler bulmak mümkün
olmadı. Çeşitli zamanlarda
insani dramlar yaşandı.
Son Osmanlı Padişahı
Sultan Vahdettin’in ebedi
istiratgâhının Şam’da
olduğunun da altını
çizelim.

dergiteneffus.com

2000’li
yıllarda
gelişme
gösteren şehir
Yeni Şam ve Eski Şam
olmak üzere iki bölümden
oluşuyordu. Eski Şam
şehir merkezinde tarihi
yapıların olduğu klasik
kesimdi. Yeni Şam
ise merkezin etrafını
saran yer yer merkeze
biraz uzak modern
yapıda binalar ve şehir
düzenlemesine sahip
yerlerdi.
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Suriye’de savaş açmazı
15 Mart 2011 tarihinde Suriye’de başlayan iç
savaş, ülkenin diğer şehirlerinde olduğu gibi
Şam’da ağır şekilde hissedildi. Kendi halkını vuran
Beşer Esed ve askerleri ülkede büyük katliamlara
sebep oldu. Suriye’de yaşanan bu akıl tutulması
dünya gündemine de mülteciler vesilesiyle girdi.
Günümüzde hala devam eden savaş ülkemizin
güvenliğini tehdit edebilecek boyutlara ulaştı.
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Şam eskiden bir kültür ve estetik başkentiyken
günümüzde bu şehre Suriye’nin diğer şehirlerindeki
gibi savaşın izleri hâkim. Şam’ın tıpkı Osmanlı
yönetiminde olduğu gibi kardeşçe ve huzurla
yaşanan günlere geri dönmesini ümit ederek bu
kadim şehrimizi hüzünle anıyoruz.
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ZAMANINDA YUNANLARI KORUYAN

SURIYELILERI
SINIRLARINDAN ALMADILAR!
Suriyeli mülteciler Yunanistan sınırında Avrupa’ya geçmeyi beklerken birçok
zulme maruz bırakılıyor. Peki, 2. Dünya Savaşı sırasında Yunanları Suriyelilerin
koruduğunu biliyor muydunuz?

T

ürkiye’nin Avrupa’yla olan sınır güvenlik
hattını mültecilere açmasının ardından
başlayan mülteci akınına karşı Yunanistan
insanlık dışı müdahalelere başladı. Her
fırsatta göçmen karşıtı politikalarıyla Avrupa
Birliği’ne yardım çağrılarında bulunan, mültecilere
uyguladığı şiddetle gündeme gelen Yunanistan, aile,
kadın, çocuk ayırt etmeksizin şiddet uygulayan,
gazla, sopayla ve hatta gerçek mermilerle hayatlarını
devam ettirmeye çalışan yüzlerce insana saldırdı.
Ölenler dahi vardı.

Tarihe yolculuk ettiğimizde ise karşımıza çok ilginç
ve zamanında yapılan iyiliği unutan bir Yunan
toplumu göreceğiz…
Nazilerden Halep’e sığındılar
Nazi Almanya’sının 1941 yılında Yunanistan’ı işgal
ederek uygulamaya başladığı katliam sebebiyle on
binlerce Yunan vatandaşı, deniz yoluyla kaçarak
Ortadoğu ülkelerine sığınmıştı. 1942 yılında 40 bin
Avrupa vatandaşı Suriye, Mısır ve Filistin'de kurulan
mülteci kampları sayesinde hayatta kaldı.
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1942'de Ortadoğu Yardım ve Mülteci İdaresi
(MERRA), binlerce Avrupalıyı Suriye, Mısır ve
Filistin'de kurulan kamplara yerleştirmişti. Savaş
süresince bu
kamplarda
yaşayan Avrupalı
mülteciler
savaş yıllarının
ardından
evlerine geri
döndü.
Suriyeliler
Yunanlara
kucak açmıştı!
O yıllarda
Suriye'deki
kamplarda yaşayan Yunanlılar önce sağlık
kontrollerinden geçiriliyor daha sonra ise yaş ve
ailelerine uygun
kamp bölgesine
gönderiliyordu.
1944 yılında
Yunan
adalarından
gelen mülteciler
Halep'te
kaldıkları
kampta
sosyalleşebiliyor,
güvenlikleri
sağlandığı
takdirde
alışverişe
çıkabiliyorlardı.
Mülteciler
kaldıkları kamp
alanlarının
dışına istedikleri zaman
çıkabiliyor, şehrin rutin
hayatına karışabiliyorlardı.
Geçimini sağlamak
isteyen mültecilere meslek
eğitimleri veriliyor ve
ticaret yapmalarına olanak
tanınıyordu. Her gün
36

yemek dağıtılan bu kamplarda mülteciler isterlerse
dışarıdan yemek satın alabiliyorlardı.
Başta Suriye’nin
Halep şehri
olmak üzere Orta
Doğu’da; savaştan
kaçan Avrupalıları
kurtarmak için
onlarca mülteci kampı
yer alıyordu. Halep
haricinde de Suriye’nin
birçok şehrinde,
özellikle Yunan
adalarından gemilerle
gelerek kendilerine
sığınan on binlerce
Yunan mülteciye kucak
açmak için kamplar kurulmuştu.
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Bugün Yunanlar Suriyelileri
vuruyor!
Deniz yoluyla ulaştıkları Halep’in
ardından trenlerle Mısır’a, Afrika
ülkelerine geçmeye çalışan Yunan
mültecilerin güvenliklerini sağlamak
için olağan dışı bir çabanın sarf
edildiği coğrafyada, sivillerin Alman
güçleri tarafından tespit edilip
vurulmasını önlemek için her türlü
önlem de alınıyordu.
Bugün ise Yunan hükümeti,
ülkelerindeki savaş sebebiyle
hayatlarını kurtarmaya çalışan
milyonlarca Suriyeli mülteciye,
yardım etmek bir yana dursun
silahlarla saldırıyor. İkinci
Dünya Savaşı’nda kendilerine
kucak açan, sayısız hayat
kurtaran Ortadoğu ülkelerine
uygulanan bu acımasız
müdahale ise Avrupa kıtasının
tarihine yeni bir kara leke
olarak geçeceğe benziyor.

arrow-circle-right KISA KISA...

ÖĞRENCİLER SİMİT, PEYNİR VE ÇAY
EŞLİĞİNDE BOĞAZ’IN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Çekmeköy Belediyesi Gençlerle Seyr-i İstanbul Projesi kapsamında
geçen ay Mehmetçik Anadolu Lisesi Öğrencileri’ni ağırladı.
Çekmeköy’de eğitim gören liseli öğrenciler hem tarihi
mekânları gezdiler hem de boğaz turuyla İstanbul
hakkında yeni bilgiler öğrendiler. Uzman rehberler
eşliğinde Avrupa ve Anadolu yakasının tarihi ve doğal
güzelliklerini hikâyeler eşliğinde dinleyen gençlere; çay,
simit ve peynir ikramında bulunuldu.
Boğaz turunda öğrencileri yalnız bırakmayan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Bu gezilerimizin amacı;
yaşadığımız şehri tanırken dersleriniz arasında kısa bir
mola vererek sınavlar öncesi motivasyonunuza katıda

bulunmak. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Geleceğimizi
sizler şekillendireceksiniz. Bizler bu topraklarda rahatça
yaşayalım, geleceğe umutla bakalım diye devletimiz var
gücüyle çalışıyor. Sınır ötesinde milletimizin bekası için
askerlerimiz şehit düşüyor. Bu cennet vatanı bizlere yurt
kılan ve bu toprakların yurdumuz kalması için ebediyete
uğurladığımız şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Gazilerimize acil şifalar diliyorum.“ dedi.
Öğrenciler güzel havayı da değerlendirerek bol bol hatıra
fotoğrafı çektiler.
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KORONAVİRÜS İLE

MÜCADELEDE 14 KURAL
Tüm dünyada ve ülkemizde giderek ağır sonuçlara sebebiyet veren Koronavirüs
salgınının belirtilerini ve alınması gereken önlemleri Teneffüs okurları için
kaleme aldık.

■ COVID-19 NEDİR?

■ BELİRTİLERİ NELER?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in
Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında
solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes
darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan
araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de
tanımlanan bir virüstür.

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte,
bunların oranı bilinmiyor. En çok karşılaşılan
belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak
sıralanabilir. Şiddetli olgularda zatürre, ağır
solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm
gelişebiliyor.

■ İLK NASIL YAYILDI?

■ NASIL BULAŞIYOR?

Salgın başlangıçta Çin bölgesindeki deniz ürünleri
ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi
daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan
başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer
şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer
eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayıldı.

Koronavirüs hastalığı en çok, hastalığa yakalanmış
kişilerle öksürdükleri veya hapşırdıkları sırada
temasla bulaşır. Ayrıca kişilerin, üzerinde virüs
bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup daha
sonra kendi gözlerine, burunlarına veya ağızlarına
dokunmaları yoluyla da bu virüs bulaşabilir.

KİMLER RİSK ALTINDA?
▪ 60 yaş üstü olanlar.
▪ Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan
insanlar: Kalp hastalığı, Hipertansiyon,
Diyabeti Kronik Solunum yolu hastalığı,
Kanser gibi.
▪ Sağlık Çalışanları
38
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Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor
ve %20’si hastane koşullarında tedavi ediliyor.
Bu sebeple lütfen bu salgınla mücadelede
kurallara uyarak hastalığın yayılmasını önleyelim.
Ülkemizde canları pahasına Koronavirüs ile
mücadele edenleri başta sağlık çalışanları olmak
üzere tebrik ediyoruz ve Teneffüs dergisi olarak
yanlarında olduğumuzu duyurmak istiyoruz.
Bu zor günler geçecek inşallah ve bu süreçte
kahramanca mücadele edenler tarihe altın
harflerle yazılacak.

KORONAVİRÜSTEN
KORUNMAK İÇİN
14 KURAL
1. Yurt dışına kesinlikle çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal
edin ya da erteleyin.
2. Çıktıysanız, dönüşte ilk 14 günü evde geçirin.
3. Aile üyelerini korumak için evde kendinizi izole
edin.
4. Evde geçen süre boyunca ziyaretçi kabul etmeyin.
5. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.
6. Odanızı sık sık havalandırın.
7. İnsanlarla, özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları
olanlarla temastan kaçının.
8. Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile en az 20 saniye
boyunca ovarak yıkayın.
9. Kapı kolları, musluklar ve lavabolar gibi sık
kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün
temizleyin.
10.Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.
11.Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla
yıkayın.
12.Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize
dikkat edin.
13.Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske
takın.
14.Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.
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Dünya Harbinden Kurtulus
Savasına Bir Pasanın Hikâyesi
Hem sahadaki askeri görevleri ile hem de meclisteki
siyasi görevleriyle her daim ülkesinin refahı için alın teri
dökmüş Mareşal Fevzi Çakmak Paşanın hayatını sizler
için araştırdık.

40
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M

areşal Fevzi Çakmak, 12 Ocak 1876’da İstanbul
Rumeli Kavağı’nda Çakmakoğulları’ndan Topçu Albayı
Ali Sırrı ile Hesna Hanım’ın oğlu olarak dünyaya
geldi. İlk ve orta öğrenimini Kuleli Askeri Lisesi’nde
tamamladıktan sonra 29 Nisan 1893’te Harp Okuluna kaydolarak
28 Ocak 1896’da Piyade
Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Vekilliğine görevlendirildi (Mustafa Kemal ise 16 Aralık 1915'de
cepheden ayrıldı). Bu muharebelerde görev alan Fevzi Bey'in
komutasındaki tümen 21 Ekim 1915'te Keşan'a hareket etti.
Kurtuluş Savaşına katılması
Kurtuluş Savaşı başlamadan evvel,
Mondros Mütarekesi imzalandığında
Fevzi Paşa sağlık nedenleri ile
İstanbul'da bulunuyordu. 24 Aralık
1918'den 14 Mayıs 1919'a kadar
Korgeneral rütbesiyle Osmanlı
Devleti'nin Erkan-ı Harbiye Reisliği
görevinde bulundu. 1. Ordu
Müfettişliği, Askeri Şura üyeliği,
Ali Rıza Paşa ve Salih Hulusi Paşa
hükümetlerinde harbiye nazırlığı yaptı.
İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından
resmen işgalinin ardından Anadolu'ya
geçmeye karar veren Fevzi Paşa, Nisan
1920'de Ankara'ya ulaştı. İstasyonda
Mustafa Kemal Paşa tarafından törenle
karşılandı. Birinci dönem TBMM'ye
Kozan milletvekili olarak katıldı.

Akabinde “Mekteb-i Erkân-ı
Harbiye”ye girerek 25
Aralık 1898’de Kurmay
Yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.
Bir süre Erkan-ı Harbiye
(Genelkurmay) 4. Şube'de
görev yaptıktan sonra
1899'da 3. Ordu'ya
bağlı Metroviçe'deki 18.
Fırka'nın kurmay heyetinde
görevlendirildi.
Arnavutluk ayaklanmasını
bastırmakla görevli
Balkanlar'daki Sırp ve
Arnavut çetelere karşı
verilen mücadeleye katıldı.
Kısa aralıklarla terfi ederek
1907'de miralaylığa (albay)
yükseldi. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan edildiğinde 35. Fırka
Komutanı ve Taşlıca Mutasarrıfıydı. 1910'da Arnavutluk'ta çıkan
ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Kosova Kolordusunun
kurmay başkanlığına atandı.
Çanakkale ve Filistin Cephelerinde vatan savunması
1911'de Trablusgarp
Savaşı başlayınca
Rumeli'nin savunmasıyla
görevli Garp (Vardar)
ordusunun kurmay
başkanlığına getirildi.
Balkan Savaşı (19121913) sırasında 21.
Fırka Komutan Vekilliği
ve Vardar Ordusu 1.
Şube (Harekât Şubesi)
Müdürlüğünü yaptı.
1.Dünya Savaşı'nda
Çanakkale, Kafkas, Suriye
ve Filistin cephelerinde
savaştı. 1918'de ferikliğe (korgeneral) yükseldi.

Mareşallik ve Genel Kurmay
Başkanlığı
1922'de Genelkurmay Başkanı olarak
Büyük Taarruz ‘un hazırlıklarıyla ilgilendi. Zaferle sonuçlanan
Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ardından 31 Ağustos'ta
rütbesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesi üzerine
TBMM tarafından Müşirliğe (Mareşal) terfi ettirildi. Cumhuriyetin
ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı
oldu.
Siyasi hayatı
Askerlik hayatı başarılarla dolu olan
Maraşel Fevzi Çakmak’ın emeklilik
sonrasında ise siyasi hayatı başlıyordu.
1946 seçimlerinde Demokrat Parti
listesinden bağımsız aday olarak
TBMM'de 8. Dönem İstanbul Milletvekili
seçildi. 5 Ağustos 1946'da milletvekili
seçilerek 22 sene sonra tekrar Meclise
katılan Fevzi Paşa, bir süre sonra
Demokrat Parti’den ayrılarak 19
Temmuz 1948’de Millet Partisi’nin
kurucuları arasında yer aldı.

Çanakkale cephesinde Fevzi Paşa, 6 Ağustos ve 13 Ağustos 1915
tarihindeki muharebelere katılmıştı. Fevzi Paşa'nın komutasındaki
tümenler muharebeye katılmamış fakat 21 Temmuz'dan itibaren
cepheye gelerek, 1. Tümen hariç yıpranmış ve yorulmuş eski
tümenleri değiştirmişlerdir.
10 Aralık 1915'te Fevzi Paşa 5. Kolordu Komutanlığı kendisinde
kalmak üzere, ek görev olarak Anafartalar Grubu komutan

Vefatı
10 Nisan 1950 tarihinde vefat eden Fevzi Çakmak’ın cenazesi
12 Nisan 1950'de Eyüp Sultan Camisi’nden kaldırılırken cenaze
namazında yüz binlerce vatandaş bulundu. Ailesinin isteğiyle
Ankara'daki Devlet Mezarlığı'na nakledilmedi ve Eyüp Sultan
Mezarlığı’nda Hüseyin Şeyh türbesine defnedildi. Hem askeri hem
de siyasi tarihimizde iz bırakmış paşamızı saygı ve rahmetle yâd
ediyoruz.
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11 ayın sultanı bu sene de kapımızı çaldı.
Şükürler olsun ki bir Ramazan’da daha
Allah’a yakınlaşmak için fırsatımız olacak.

O

rucun tarihsel sürecine baktığımızda
çok eskilere dayandığını görüyoruz.
Hz. Âdem’den başlayan bu
ibadet zaman içerisinde çeşitli
peygamberlere farz kılınmış. Bugün tuttuğumuz
oruç ise son peygamber Hz Muhammed (sav)
zamanında tutulan oruçla aynıdır.

42

Tüm İslam âleminin dört gözle beklediği 11
ayın sultanı Ramazan ayı, 24 Nisan’ın ilk saatleri
sahura kalkmamız ile başlayacak. Tüm Dünya
Müslümanlarının kötülüklerden arınma, normal
zamanda hayatlarında yaptıkları çarpıklıkları
bu ay en aza indirme, kötü sözden uzak
durma ve nefsini her türlü kötülükten sakınma
için paha biçilmez bir zaman dilimi aslında
Ramazan.
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Hem ruhi hem nem nefsi bir süreç
Ramazan ayında tutulan oruç her yönden bir
arınmayı bize sağlar. Hem bedeni hem ruhi
bir nefis mücadelesi olan oruç, gözlerimizin
ağzımızın ve bedenimiz tüm kötülüklerden
sakınıp tamamı ile Allah'a teslimiyetimizin
göstergesi olmalıdır. Ramazan dışında
sağlığımıza dikkat etmeden yediğimiz çeşitli
yiyecekler ise biyolojik yapımız üzerinde o
kadar derin hasarlar bırakıyor ki Ramazan
orucu müthiş bir denge ve düzenle bunu
normale sokuyor. Bunun yanında dünyada bir
dilim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç olan
insanların da halini anlamamız için güzel bir
sınav.

mideyi yorar ve çeşitli mide problemlerinin
olmasına mahal verir. İlk önce sıvı gıdalarla
mideyi yumuşatıp sonra en sağlıklı ve çok yağ
içermeyen gıdalarla beslenmeliyiz. Tabi ki bu
süreçte de yapacağımız öncelikli iş bol bol su
içmektir.
Dergimiz aracılığıyla hepinizin Ramazan’ını
tebrik ederiz. Birbirimizle empati yaparak
dayanışma ve sabırla geçireceğimiz güzel
bir ay olması duasıyla hepinizi gözlerinizden
öperiz.

Tabi ki tüm bunların yanında belli bir
süre yemeden içmeden de kesileceğimiz
için sahur ve iftarda nasıl besleneceğimiz,
neler yiyeceğimiz gibi hususlara dikkat
etmememiz lazım. Uzun saatler ağzımıza
bir şey süremeyeceğimiz için sahur ve iftar
çok önemli bir hale geliyor. Öncelikle güzel
kaliteli bir uyku uyumalıyız, sonrasında sahura
kalktığımızda ise midemizi yormayacak
tekrardan yattığımızda hazmı kolay olacak
yiyecek ve içecekler tüketmeliyiz. Uzun bir
süre vücut sıvısız kalacağı için sahurda bol su
tüketmeliyiz.
İftarda hızlı yemeyin
Uzun süreliği açlık ve susuzluğun ardın iftar
vaktinde çok dikkatli olmalıyız. Yavaş yavaş
yemeliyiz, hızlı yemek uzun süre boş kalan
dergiteneffus.com
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NISAN'DAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI
Nisan ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.

TÜRK TİYATROSUNUN KURUCUSU

Muhsin Ertuğrul

Türk tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Muhsin
Ertuğrul, 28 Şubat 1892 tarihinde İstanbul’da dünyaya
geldi. Türk tiyatrosunun Batılı anlamda kurucusu kabul
edilen usta sanatçı dünyaca ünlü eserler de dâhil 50
kadar oyunu sahneye koymuş ve yönetmişti. Kendisi
20’den fazla sinema filmi de çekti. Çok yönlülüğü ile
öne çıkan usta kalemin kitapları da mevcut. 29 Nisan
1979’da aramızdan ayrılan sanatçımızı saygıyla yâd
ediyoruz.

BU DÜNYADAN BİR ESTETİK AŞIĞI GEÇTİ

Mimar Sinan

Mimar Sinan 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri’nin Ağırnas köyünde
doğdu. 22 yaşında orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı‘na
alındı. Burada dülgerliği öğrenen Sinan, yapı işlerinde görev aldı.
Ayrıca bu dönemde çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma
fırsatını da elde etti. Orduda çeşitli görevler aldı. Özellikle çıkılan
seferlerde inşa ettiği köprüler onun yükselmesini sağladı. 1539’da,
Mimar Acem Ali‘nin ölümü üzerine onun yerine Saray Başmimarı
oldu. Osmanlı’nın en güçlü döneminde yaşayan Sinan, Kanuni
Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat olmak üzere, üç padişaha
mimarbaşı olarak hizmet etti. 9 Nisan 1588 tarihinde aramızdan
ayrılan Koca Sinan, İstanbul’da Süleymaniye’de yer alıyor. Kendisini
özlemle anıyoruz.
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EDEBİYAT DÜNYAMIZIN MİHENK TAŞLARINDAN

Abdülhak
Hamit Tarhan
Abdülhak Hamit Tarhan 2 Ocak 1852’de İstanbul’da doğdu.
Kısa süre Rumelihisar Rüşdiyesi’ne devam etti. Yanyalı Tahsin Hoca
ile Edremitli Bahaeddin Efendi'den özel dersler aldı. 1862’de
10 yaşındayken ağabeyi ile birlikte Paris’e babasının yanına gitti.
Bir süre Paris'te eğitim gördükten sonra 1864'te İstanbul'a döndü
Devletin çeşitli bürokratik kademelerinde görevler üstlendi. Yurtdışı
görevleri nedeniyle Batı edebiyatçılarını yakından tanıdı, onların
etkisinde kaldı. Divan edebiyatı nazım birimlerinin dışına çıkmayı
denedi. Dize ve uyak düzeninde değişiklikler yaptı. Divan şiiri
konularının dışına çıkmayı denedi. Şiirlerine günlük yaşamı, doğa ve
insan ilişkilerini konu aldı. Lirik, epik ve felsefi şiirler yazdı. Manzum
tiyatro oyunları da kaleme aldı. En ünlü şiiri Makber’i eşi Fatma
hanımın vefatından sonra ona atfederek yazmıştı. 12 Nisan 1937’de
vefat eden şairi özlemle anıyoruz

ÇOBANYILDIZI’NIN BESTECİSİ

Melih Kibar
6 Eylül 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melih
Kibar, 8 yaşında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı
yarı zamanlı piyano bölümüne başladı. Liseyi Alman
Lisesi'nde okudu. 1970 yılında okul orkestrası ile
Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'na katıldı. Org
çaldığı bu orkestra ile en iyi beste ödülünü kazandı.
Bu grup ''Dönüşüm'' adını alarak profesyonel müzik
hayatına başladı ve Kibar ise Timur Selçuk ile çalışmaya
başladı, bir yandan da Robert Kolej Kimya Mühendisliği
bölümünü tamamladı. TRT'nin isteği üzerine 1975'te,
Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez katılan Türkiye'nin
elemelerde kullanılması için bir sinyal müziği besteledi.
Melih Kibar, "Çoban Yıldızı''nı besteledi ve düzenlemeyi
Timur Selçuk yaptı ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla
parçayı seslendirdi. Sanat hayatına birçok eser ve ödül
sığdıran usta isim 7 Nisan 2005’te vefat etti. Kendisini
saygıyla anıyoruz.
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KORONA TESTİ İLE KENDİNİ
SINAMAYA HAZIR MISIN?
Tüm dünyada birinci gündem maddesi olarak kendini gösteren
Koronadan korunmak için ne kadar bilgi sahibisin?

01

Tüm dünyaya yayılan Korona Virüs (Covid-19) ilk olarak Çin’in hangi
şehrinde görülmüştür?

A.Pekin

02

C.153

D.184

B.40

C.5

D.105

B.Abdulhamit Gül

C.Fahrettin Koca

D.Mevlüt Çavuşoğlu

Korona virüs önlemleri çerçevesinde yurtdışından gelen vatandaşlarımızın
kendilerini kaç gün süre ile karantinaya alması gerekiyor?

A.14 gün
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B.110

Virüsün ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden bu yana büyük özveri ile
halkı sürekli bilgilendiren sağlık bakanımız kimdir?

A.Süleyman Soylu

05

D.Guangzhou

Kamu spotları ve çeşitli görsellerle ellerimizi sık sık yıkamamız tavsiye edildi.
Peki ellerimizi minimum kaç saniye yıkamamız gerekiyor?

A.20

04

C.Şangay

Ülkemizde Korona hattı olarak adlandırılan numara aşağıdakilerden
hangisidir?

A.112

03

B.Vuhan

B.1 ay

C.1,5 ay
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D.3 gün
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06

Hangi belirtiler görüldüğü takdir en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız
gerekiyor?

B.Saç Dökülmesi

A.Hapşırma

07

B.Tarhana Çorbası

B.Kapıda bizi
karşılayana sarılmak

D.Kola

C.Hemen tv
karşısına geçmek

D.Bir şeyler
yemek

Her hangi bir sebepten ötürü hasta olduğumuzu anladık ve dışarı çıkıp sağlık
kuruluşuna ulaşmamız gerekti. Bu durumda ne yapmalıyız?

A.Sık sık dışarda
durarak vakit
geçirmeliyiz

10

C.Soğan

Bu süreçte zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor ama diyelim ki
zorunluktan dışarı çıktık. Eve geldiğimizde ilk yapmamız gereken şey nedir?

A.Ellerimizi
yıkamak

09

D.Ellerin Kuruması

Korona virüsün bulaşmaması için bağışlık sistemimizi güçlendirmemiz
gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık sistemimizi güçlendirmez?

A.Sarımsak

08

C.Yüksek Ateş

B.Yakınlarımızın
yanına giderek yardım
istemeliyiz

D.Ellerimize eldiven takıp ağız ve burun
bölgemize maske takıp insanlarla sosyal
mesafemizi korumalıyız

C.Eczaneye gidip
antibiyotik almalıyız

Hapşırdığımız ya da öksürdüğümüz zaman ne yapmalıyız?

A.Hiçbir önlem almadan
ortaya hapşırmalıyız

B.Elimizi etrafa
sürmeliyiz

C.Tek kullanımlık peçete
kullanıp hemen atmalıyız

D.Hapşırmamızı veya öksürmemizi
sıkarak engellemeliyiz

DEĞERLENDİRME

Bildiğin belli başlı şeyler hayat kurtarır mı
bilemeyiz ama bu korona virüsü şakaya gelmez
söyleyelim. Psikolojini bozacak kadar işin
detaylarına girmene gerek yok ama basit
önlemlerin hayat kurtarabileceğini de
unutma deriz.

KÖTÜNÜN İYİSİ!

4-C

5-A

6-C
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KORONA İLE MÜCADELEDE ÖRNEK BİR
VATANDAŞSIN!
Muhtemelen salgın önlemlerine önem veren, sağlığına
dikkat eden ve insan canının ne kadar kıymetli olduğunu
bilen birisin. Teneffüs dergisi olarak seni kutluyoruz.
Bildiklerini etrafındaki daha az bilgili insanlarla
paylaşmalısın.

3-A

Allah korusun korona ile karşı karşıya kalsan
potansiyel bulaştırıcı olabilirsin. Lütfen hem
kendin hem de sevdiklerin için tüm hijyen
kurallarına uy ve sosyal mesafeyi koruyarak
evde kal.

AMAN DİKKAT!

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA

2-D

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA

1-B

1-3 DOĞRU CEVAP VARSA
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7-D

8-A

9-D

10-C

DENİZ DURGUNKEN
HERKES KAPTAN!
AKLINIZ BİR KARIŞ
HAVADAYKEN
PARAŞÜTE
GEREK YOK!

.
Z
A
LM
O
IK
ZORLA GÜZELL
.
AMA ESTETIK BAS- KA
Perşembe’nin
Gelişi
Salı’yı
İlgilendirmez
www.
D er g i T e n e ff us
.com
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...
.KEN.DINIZI
CIDDIYE ALIN

Her türlü
iyi niyet itina ile
suistimal edilir.

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 göndermek için www.
dergiteneffus.com’a bekliyoruz:)
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Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Kelimeleri Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Şifre Cümle Ortaya Çıkacaktır.

KABURGA

KARAKOL

KADAYIF

KARAKUL

KADIRGA

KARAMEL

KAFADAR

KARAYER

KAHKAHA

KAREKÖK

KAMPANA

KARGAŞA

KANDELA

KARİDES

KAPKARA

KARINCA

KAPLAMA

KARİYER

KAPLICA

KARKARA

KARADUL

KARMAŞA
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