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USTALARA SAYGIYLA

Temmuz 2018 Sayı: 2

DÜNYA KUPASI

Geçmişten günümüze
dünya şampiyonları.

FİLM REPLİKLERİ

Sinema dünyasının altın
sözlerinden seçkiler.

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Survivor Cumali ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Kıymetli Gençler,
Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Vatanımızın yarınları için sizlere
güvenimiz sonsuz ve tam. Fenni, ilmi, edebi ve manevi alanlarda
birikiminize faydalı olabilmek adına bizler de üzerimize düşeni yapma
gayretindeyiz.
Teneffüs’ün Temmuz sayısında sizlere hem keyifli hem de bilgi yüklü
başlıklar seçmeye çalıştık. Dünya Kupası Tarihi’nden Hababam Sınıfı’na
hayat veren Rıfat Ilgaz’a, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Preveze
seferinden bilim dünyasının parlayan yıldızı Prof. Bilge Demirköz’e
kadar birçok isim sayfalarımızda sizlerle buluşmayı bekliyor.
Güzel Çekmeköy’ümüzün enerjik ve dinamik gençleri,
Bundan tam iki yıl önce Türkiye’miz büyük bir badire atlattı. Ülkemizin tanklarını, uçaklarını ve silah namlularını
halkımıza doğrultan darbeciler vatandaşlarımızın iman dolu göğsü, feraseti ve cesareti sayesinde derdest edildiler.
Darbecilerin kaybetmesiyle bir demokrasi şölenine dönüşen 15 Temmuz kalkışmasında canlarını feda eden aziz
şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Teneffüs’ün Temmuz sayısını 15 Temmuz destanını yazıp şehadet şerbeti
içen genç kahramanlarımıza ithaf ediyoruz.
Yoğun bir maratonun ardından okullarınız kapandı ve uzun bir teneffüs şimdi sizleri bekliyor. Yazın, güneşin ve
kalacağınız şehirlerin bolca tadını çıkarın. Keyifli okumalar…
AHMET POYRAZ
Çekmeköy Belediye Başkanı
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KELİME SANDIĞI

TARİHTE TEMMUZ

Haydi gelin, şöyle bir
hasbihal edelim:)
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Tarihte, temmuz ayında neler
yaşanmış, hep beraber
şöyle bir göz atalım.
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YOUTUBER

BİLİM DÜNYASI

FİLM REPLİKLERİ

Bu sayımızın konuğu, enerjisiyle
yerinde duramayan,
dur durak bilmeyen
EMRE DURAK :)

Prof.Dr. Bilge Demirköz'ü
tanıyalım.

Unutulmaz film replikleri ile nostaljik
bir yolculuk yapalım.
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GEZELİM GÖRELİM

DUVAR

Anadolu Kavağı'ndayız,
haydi birlikte gezelim :)

Rengarenk ve esprili :)
Bu sayfa favoriniz olacak
çok belli.
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KÜLTÜR SANAT

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Rıfat Ilgaz ve Kemal Sunal'ı
Rahmetle Anıyoruz!

Siber güvenlik uzmanı olmayı
düşündünüz mü?
Düşünmediniz mi ?
Düşünün :)

26

30

Barbaros Hayreddin Paşa
Kimdir ?
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15 TEMMUZ'UN GENÇ
KAHRAMANLARI
Bu vatanın evlatları,
geleceğimiz için
şehadet şerbeti içtiler.
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40
SÖYLEŞİ KÖŞESİ
Bu ay konumuğuz
Survivor Cumali

24
SİNEMA Bİ MOLA

İZ BIRAKANLAR
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Patlamış mısırlar hazır mı ?
Sinemanın en güzel filmlerini
sizin için seçtik.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

NASIL YAPARIM ?

Siz de fotoğraflarınızı gönderin,
teneffüs okurları konuştursun:)

Paracord Bileklik
yapmayı öğreniyoruz.

28

EĞLENCE

TENEFFÜS OKUR

Hangi dizi karakterisin ?
Haydi testi çözelim :)

Teneffüs okurları bu sayfada
buluşuyor :)
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

48

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

AYIN KİTAPLARI

46

DANIŞMA KURULU

En keyifli kitapları sizler için derledik
ve inceledik.

44

MODA

TİYATRO

Saç modasında son trend.
Beğendiğin modeli uygula :)

49
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Tiyatroda bu ay çok keyifli bir oyun
var. Tavsiye ederiz.

Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

LEZZET DURAĞI

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Acıktın mı ?
Mozeralla peynirli tost yapalım.

Genel Yayın Koordinatörü

52

Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Yayın Kurulu

SPOR

ÖDÜLLÜ BULMACA

Geçmişten günümüze
dünya kupası tarihi.

Geçmişten günümüze
dünya kupası tarihi.

54

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

KARİKATÜR

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak

Mert Dolapçıoğlu
sizin için çizdi.

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı
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dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
Teneffüs dergisi Çekmeköy Belediyesi tarafından
VENNA REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.
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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.

KELİME SANDIĞI

ŞÖYLE BİR
EDEREK BAŞLAYALIM

SEDA ÖZTÜRK

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr

Zaman zaman duyduğumuz, cümle içinde karşılaştığımızda
kendimize göre anlamlar çıkardığımız pek çok kelimeden
biri olan hasbihâl, söyleşi/
sohbet
anlamlarına gelir

Hasbihâl kelimesi akla sohbetten biraz daha fazlasını
getirir, samimiyeti çağrıştırır. Hasbihâlin kullanımına
yakın anlamlı “hoşbeş etmek”

Peki hasbihâl bize bugün
ne ifade ediyor? “Görüşüp
dertleşme; halleşme” (Devellioğlu, 2008) gibi anlamları çağrıştıran kelime
zaman zaman “hasbıhal” biçiminde de kullanılıyor fakat “hasbihâl” söyleyiş kolaylığı bakımından çok daha
ahenkli.
Biraz daha iddialı olursak
bir durum değerlendirmesi
yapıyor bu kelime. Nasıl mı?
“Hasb” hesap etmek, “hâl”
ise durum, şimdiki zaman anlamlarına gelir. Dolayısıyla
hâlin, şimdinin hesabını yapmak da bir durum değerlendirmesi yapmak aslında.
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ifadesi de olumlu çağrışımlar
uyandırmıyor mu sizce de?
Bugün İstanbul Sultanbeyli’de
bir Hasbihal Sokak mevcut.
dergiteneffus.com

Âşıklık geleneğinden gelen
Dertli Divanî’nin ve Tasavvuf müziği geleneğinden Sinan
Topçu’nun Hasbihal adıyla çıkarılan müzik albümleri var.
Ankara, Malatya gibi şehirlerde bu isimle açılan yeme
içme mekânları göze çarpıyor. Örnekleri çoğaltmak
mümkün. 2010 yılında TRT
tarafından yayınlanan Hasbihal isimli programı da
unutmayalım.
Öyleyse bu ay öğrendiğimiz,
belki biraz daha anladığımız bu kelimeyi kullanmayı
denesek? Kimler kimler gelmez ki akla hasbihâl denince? Ailemiz, dostlarımız,
komşularımız… Hatta otobüste yanımızda oturan bir yabancı… İnsanlarla konuşup
dertleşmek için onlara ille
bir geçmişimiz olması gerekmez ki! Neden olmasın?

arrow-circle-right ÇİZGİ YORUM
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Yerinde duramayan, kabına sığmayan,
fenomen 1997 doğumlu Emre Durak. Te
Palto’da buluştuk. Gerek birbirinden eğlen
hadi bu
Sen aynı zamanda Survivor 2018 yarışmasının ilk hafta
elenen yarışmacısısın. Bu serüveninden de biraz bahseİlkokulu ve liseyi Adana’da okudum. 4 yaşımdan beri spo- der misin?
ru hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline getirdim ve
hiçbir şartta aksatmadım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Acun ağabey ile zaten beş yıl önce ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışSpor Bilimleri Fakültesi’nde Rekreasyon bölümü birinci masına katıldığım için tanışmıştım. İki yıldır Survivor’a
sınıf öğrencisiyim. Dövüş sporlarından karate ve boks, gitmeyi çok istiyordum. Bu yıl başvurdum ve elemelerde
ekstrem sporlardan cliff camping ve parkour free running iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Parkour
ilgi alanlarım arasında. Youtube kanalım üzerimden eğ- free running yaptığım için engelleri taklalar atarak, akralenceli ve aksiyon dolu içerikler üreterek paylaşımda bu- botik hareketlerle stilli bir şekilde geçtim. Bunun dışında
lunuyorum. Benim için hayatın tadı demek, bolca boş za- doğallığımı, içtenliğimi ve samimiyetimi elimden geldiman edinip o zamanlarda yeteneklerini değerlendirmek ğince yansıtmaya çalıştım. Bu sebepten de seçildiğimi düdemek. Maalesef günümüzde kişinin beden ve ruh sağlı- şünüyorum.
ğını olumsuz etkileyen maddelerin kullanım oranı artıyor.
Ben gençleri spora teşvik ederek kötü alışkanlıklarından Muhabbet kuşu eğiteyim derken Youtuber oldu
vazgeçebilmeleri için kendime bir misyon yükledim. Onlara örnek olmaya çalışıyorum. Rekreasyon bu yüzden Şimdi gelelim Youtube kanalına… Kanalını ilk ne zabenim için çok önemli çünkü amacıma giden yolda bana man kurdun?
aracılık ediyor.
6 yıl önce Youtube kanalımı oluşturdum. Hatta ilk videom bir muhabbet kuşunun eğitimi ile alakalı. Ben videPekâlâ, ilk ne zaman tanınmaya başladın?
oyu attıktan kısa bir süre sonra izlenme sayısına inana5 yıl önce, henüz 16 yaşımdayken, artistik jimnastik ve madım. Videoyu bir anda 140.000 kişi izledi. Türkiye’deki
akrobasi ekibiyle birlikte ‘Yetenek Sizsiniz’ isimli televiz- ilk Youtuberlardan olduğumu söyleyebilirim. Videomun
insanlara faydalı olduğunu gördüm ve bu beni çok mutlu
yon yarışmasına katıldım ve orada 3 evet aldık.
Bize kısaca hikâyeni anlatır mısın?
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Bir günün nasıl geçiyor?

her anı enerjik ve yüzü hep gülen bir
neffüs okurları için kendisiyle Karaköy
n celi fotoğraflar gerek içten cevaplar için
yrun…

Kimse denemesin!

etti. Çok fazla teşekkür ve takdir mesajı aldım. Destekleri
görünce ‘işte bu, ben Youtuber olmalıyım’ dedim ve oldum da!
İlk videonun ardından nasıl içerikler ürettin?
Çok küçük yaşımdan beri
spor yaptığım için parkour
free running ile alakalı içerikler ürettim. Akrobasi ve
esktrem sporlarla ilgili videolar çekmeye başladım.
Bunlar da rağbet gördü
ve insanlar tarafından izlenildi. Bunun akabinde
insanlar için daha da fazla
üretebilmeliyim diye düşünüp kendimi geliştirdim ve
profesyonel videolar çekmeye
başladım. Bir zamanlar 50 abonem
olduğu için üzülüyordum ama şuanda
binlerce abonem var. Hepsine destekleri
için teşekkür ediyorum.

Sabah 06.00’da uyanıyorum. Bunu doğada çok fazla kamp
yapıyor olmama borçluyum çünkü doğada güneş doğar
doğmaz uyanıyorsunuz. Bence şuan yaşadığımız dünyada en büyük sıkıntı zaman ve ben ne kadar çok zamana
sahip olabilirsem o kadar mutlu olabilirim. Kalktıktan
hemen sonra sabah koşum var. Ortalama 4 kilometre kadar koşuyorum. Eve döndükten sonra cross motoruma
atlayıp doğa turu yapıyorum. Temiz havadan soluduğum
oksijenle ciğerlerimi tazeledikten sonra eve gelip genelde Youtube’da vakit geçiriyorum. Eksik kalan videolarımı
düzenliyorum. Bunun dışında psikoloji ve felsefe ile ilgileniyorum. Bu sebepten ilgi alanlarımla ilgili mutlaka her
gün kitap okuyorum. Günümün geri kalanında da kendime ait bir parkour free running alanım var o alanlarda
antrenmanlarımı yapıyorum. Vakit buldukça akşamları
İngilizce çalışıyorum. Uykuya çok ihtiyaç duymayan biriyim. İçim içime sığmıyor. Hiperaktif olduğumu söylüyorlar.

Son videonda 40 metrelik kayalıklardan hiçbir ekstra
önlem almadan atladın. Bu videolar inanılmaz bir cesaret istiyor doğrusu…
Benim kendimce benimsediğim, kabul ettiğim ve daha da
geliştirmeye çalıştığım bir ideolojim var. Ben
sonsuz bir cesarete sahibim ve bunu insanlara göstermek istiyorum. Çılgınca
yeteneklerimi en iyi şekilde sergileyebileceğim bir takım aktivitelerimi de bu sebeple Youtube’a
yansıtıyorum. Yalnız şunun
altını çizmeliyim ki 40 metreden atladım evet ama benim cliff camping, parkour
ve dublörlük eğitimim var.
Bu atlayışı gerçekleştirmek
için öncesinde çok çalıştım
ve yüksekliği aşama aşama
arttırdım. Dolayısıyla bunları kimse denemesin çünkü çok
tehlikeli. Asla evde denemeyiniz!
(gülüşmeler). Ben gerçekten uzun
vadeli çalışmalar ve antrenmanlarla bu
hale geldim. Bu yollardan geçmeyenler lütfen beni örnek almasınlar.

dergiteneffus.com
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Videoları çekerken hiç kaza yaşadın mı?
Büyük kazaları ufakça atlattım diyebilirim. En büyük
kazalarımdan birini 40 metrelik falezlerden atlarken yaşadım. Benim oradan üçüncü atlayışımdı. İki yıl önceki
atlayışta maalesef kameramız bozulmuştu ama sadece bununla kalsak iyi! Suya atladığım spor ayakkabılarım düşer
düşmez patladı. Eğer ayağımda ayakkabı olmasaydı muhtemelen ayaklarım büyük hasar görecekti.
Adrenalinsiz duramıyor
Yahu sana bu kadar cesareti ne veriyor?
Bana bu cesareti içimdeki bitmek bilmeyen keşfetme arzusu, çılgınlık ve hoşa giden bir şeyin verdiği haz sağlıyor.
Ben bir adrenalin bağımlısıyım. Korku bana haz veriyor.
Özellikle ekstrem sporlarda o korkuyu sezdiğim an içimi
mutluluk verici bir heyecan kaplıyor.
Video çekimlerinde hangi ekipmanları kullanıyorsun?
GoPro, aksiyon kamerası ve dijital kamera kullanıyorum.
Tripotum ve bolca aksiyon ekipmanım var. Dağcılık, zıplayış, atlayış ve koruma ekipmanlarım var. Bunlar oluştuVideoların arasında en sevdiğin hangisi?
racağım içerikler için yeterli oluyor.
Senin ‘pozitif düşün, pozitif olsun’ diye bir hayat felse- Yabani attan düştüğüm bir videom var. Onu çok seviyorum. Gerçekten yabani attan bir tekme yedim. Bu
fen var. Bu fikre nasıl eriştin?
da aslında o geçirdiğim kazalarda birini içeriyor. Bu videomu çok seviyorum çünkü
Tabii ki hepimizin yaşadığı bir takım
beni düşürüp tekme atan at sonrasınproblemler vardır. Bu sorunları kada yumuşadı ve bana kendini sevdirfamızda büyüttükçe bir girdap gibi
di. Hatta şöyle söyleyeyim kazadan
bizi daha çok içine çekiyor. Zasonra at ile barıştık ve tekrar üzemanla da travmalara sebebiyet
rine binip gezdim.
veriyorlar. Bu travmalar bizim
psikolojimizi de olumsuz etkiSon olarak Youtuber olmak isliyor. Dolayısıyla bir durum ne
teyenlere önerilerin var mı?
kadar kötü olursa olsun, o durumu basite indirgeyerek içinde buÖncelikle özgün olmalarını tavsilunduğumuz problemleri ortadan
ye ediyorum. Kimseyi taklit etmekaldıracak yöntemler bulabiliriz.
sinler ve kendi yeteneklerini en iyi
Örneğin kafanıza taktığınız bir sorun
şekilde sergilesinler. Bunu da hiçbir şesiz onu düşündükçe daha çok büyüyüp
kilde doğallıktan uzaklaşmadan yapmalarını
sizi etkileyecek. O yüzden kafaya takmamak
öneriyorum. Sadece eğlenceli olmak için de Yougerekiyor.
tube kanalı kurmayı tercih edebilirler. Gündelik hayatları stresten uzaklaşmak isteyen insanları bir nebze de olsa
Sen Youtube’da kimleri takip ediyorsun?
keyiflendirmek de isteyebilirler. Son olarak bütün takipçiDünyaca ünlü Parkourcu Jason Paul’u severek takip edi- lerime bir şey söylemek istiyorum: POZİTİF DÜŞÜNÜN,
POZİTİF OLSUN!
yorum. Paul Logan da örnek aldığım isimlerden.
10
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GENC MUCİTLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
10 ülkeden 733 projenin yarıştığı 3’üncü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Uluslararası
Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

10 ülkeden 733 projenin katıldığı olimpiyatlarda projeler; araştırma, teknoloji ve enerji verimliliği adı
altındaki 3 kategoride değerlendirildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen ödül töreninde; birincilik elde eden öğrencilere 10 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin lira
ve 2’şer öğrenciye 2 bin liralık mansiyon ödülü verildi.

ARAŞTIRMA KATEGORİSİ

ENERJİ KATEGORİSİ

TEKNOLOJİ KATEGORİSİ

Ezgi Boz
Sazan Balığı (CYPRINUS CARPIO) Pullu
Derisi ile Hazırlanan Sıvı Özütün Pıhtılaşma Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması

Eyüp Kağan Şahin
Tarım Dostu Güneş Enerji Tesisi Modeli
Tasarımı

Enes Sefa Çetin - İbrahim Enes Aslan
Programlamayı Öğreten Eğitim Seti
Tasarımının Yapılması ve Prototipinin
Üretilmesi – KODOBOT

Eda Tiryakioğlu - Büşra Türk
Termoelektrik Modül ile Seeback
Etkisinden Yararlanılarak Isı Verimliliğinin
Arttırılması
Tuğçe Dirlik - Selime Savaş
Element Santrancı

Tuan Dolmen
Ağaçlardaki Titreşimlerden Yararlanabilen
Çevreci Bir Sistem Tasarım
Halil Ataberk Bakırcı
Geleceğin Elektrikli Araçlarına Yönelik
İnovatif Tekerlek Modeli: PİZEO Teker

İsmail Başer
Pilkart
Abdullah Tunç Büyüksan
Elektrikli Taşıtlara Yönelik Alternatif Fren
Sistemi (Manyeto-Mekanik Disk Fren
Sistemi)

TARİHTE TEMMUZ arrow-circle-left

25 Temmuz 1814 – İngiltere
İngiliz George Stephenson ilk
buharlı lokomotifi tasarladı.
‘Rocket’ adı verilen bu tren kömür
taşımacılığında kullanıldı.
Böylece tarihte ilk kez bir tren,
raylara düşmüş oldu.

2 Temmuz 1777 – Amerika
ABD’nin Vermont eyaleti köleliği
kaldırarak bu alanda ilk adımı
atan eyalet oldu.

10 Temmuz 1900
Fransa
Paris metrosu hizmete
açıldı.

“İlk Olimpiyat madalyasını
ata sporumuz güreşte kaptık!”
12 Temmuz 1936 – Almanya
Berlin’de düzenlenen yaz
Olimpiyat oyunlarında Türkiye’den
Mersinli Ahmet güreşte üçüncü oldu.
71 kiloda bu başarıyı gösteren milli
sporcumuz ilk Olimpiyat madalyasını
ülkemize getirmiş oldu.

17 Temmuz 1903 – Chelsea
İngiliz asıllı ressam James McNeill,
60 yaşında Chelsea’da hayatını
kaybetti. Kendisinin en önemli eseri,
annesini resmettiği ‘Whistler’ın
Annesi’ adlı tablosudur

13 Temmuz 1930
Uruguay
Futbol denince dünyada
akla gelen en büyük
organizasyon
Dünya Kupası ilk defa
Uruguay’da başladı.

“Hasburg Hanedanı
arkasına bakmadan kaçtı!”
7 Temmuz 1683 – Viyana
Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa,
Osmanlı ordusuyla Viyana kalesinin önlerine
geldi. Kutsal Roma-Cermen İmparatoru
I. Leopold korkuyla tahtını bıraktı ve saray
halkı ile şehri terk etti. Krallarının şehirden
kaçtığını gören halk imparatorun ardından
“bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” diye
bağırıyordu.
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BİZANS’I DİZE GETİREN
TÜRK KOMUTAN
Temmuz 838 - Tokat
Abbasi Halifeleri Me’mun ve Mu’tasım’ın
meşhur Türk Kumandanı Afşin,
Bizans İmparatoru Theophilos’un Zibatra
(Malatya-Doğanşehir) seferi ile şehri talan
etmesi üzerine büyük bir ordu kurarak
Bizans üzerine yürüdü. Bugünkü
Tokat Kazova’da cereyan eden
savaşın galibi Türk
komutan Afşin oldu.

MÜSLÜMANLARIN
TAKVİMİ
16 Temmuz 622 - Medine
İslam Halifesi Hz. Ömer zamanında,
hicret hadisesi esas alınarak
Müslümanların ilk takvimi
oluşturuldu ve kullanımına
başlandı.

“Ezan-ı Muhammedi’ye
büyük darbe!”
18 Temmuz 1932 – Türkiye
“Ezan-ı Muhammedi’nin Arapça okunması
bütün ülkede yasaklandı.” Tek parti
döneminde alınan bu kararla Türkiye’de
ezan aslından çıkarılarak Türkçe okunmaya
başlandı. Türkiyeliler ezanın tekrar Arapça
okunmasına ancak çok partili sisteme
geçtikten sonra
Adnan Menderes döneminde
kavuşabildi.

27 Temmuz 1953
Güney Kore
ABD ve Çin’in ana aktör
oldukları ve Türkiye’nin de
taraf ülke olarak katıldığı
Kore Savaşı nihayete erdi.
Bu savaşta 2 milyondan fazla
insan hayatını kaybetti.

3 Temmuz 1959
Malezya
Singapur, Malezya’dan
ayrılarak bağımsızlığını
ilan etti.

1 Temmuz 1911 – İstanbul
Bugün adını deprem oldukça
duyduğumuz Kandilli
Rasathanesi kuruldu.

dergiteneffus.com
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BİLİM DÜNYASI arrow-circle-left

UNESCO Ödüllü
Türk Bilim Kadını
Prof. Dr.
M.BiLGE DEMiRKÖZ
circle İnsanın ismi karakterine sirayet ederler derler

ya hani, adı gibi Bilge bir kadın Melahat Bilge Demirköz. Kamuoyu kendisini ülkemizin gurur kaynağı Nobel ödüllü Aziz Sancar ile birlikte oynadığı
kamu spotu ile tanıdı fakat aslında Bilge Hanım’ın
genç yaşında elde ettiği çok güzel bir başarı karnesi var. Gençlerimize rol model olacak yetenekli
bilim insanını Teneffüs okurları için araştırdık.
1980 doğumlu Melahat Bilge Demirköz’ün müthiş bir
eğitim hayatı var. Henüz Robert Koleji’nde lise öğrencisiyken bir matematik yarışmasında CERN’ü keşfediyor. Bu keşif aslında ona, sonraki yıllarda ödüller
kazandıracak olan fizik alanı için göz kırpmış oluyor.
TÜBİTAK proje yarışmasında elde ettiği ödül Türkiye’de matematik alanında verilenlerin ilki olma özelliğine sahip. Tam burslu olarak ABD’de MIT (Massachusetts Institute of Technology)’i bitiren medarı
iftiharımız fizik bölümünün yanı sıra matematik ve
müzik dalında da yan dal yapıyor. Çok yönlü kişiliği
ile farkındalık oluşturan Demirköz doktorasını nükleer ve parçacık fiziği alanında yapmıştır. NASA’da da
dört yıl çalışan genç akademisyen doktorasını üç yıl
gibi kısa bir sürede Oxford’da tamamlıyor. Doktorasının ardından bir süre yurt dışında çalışmalar yürütüp
2001’de Türkiye’ye döndü.
14

Olimpiyat meşalesi emin ellerde!
Henüz 24 yaşındayken kısa bir süre için Türkiye’ye gelen Bilge Demirköz, 2004 yılında Atina Olimpiyat Oyunları Meşale
Koşusu’nun İstanbul’da yapılacağını televizyonda görüyor ve
bu durum ilgisini çekiyor. Toplumlar arasındaki barışçıl düşünceler kendisini etkilediği için ülkesinde gerçekleştirilecek bu
maratonda yer almak istiyor ve başvurusunu yapıyor. “Uluslararası alanda ülkemi nasıl temsil etmeliyim?” sorusuna cevap veren bir yazı hazırlayıp başvurduğu kuruma yolluyor ve
bingo! Henüz eğitim hayatı devam ederken o sene olimpiyat
meşalesini taşımaya hak kazanan 125 Türk’ten biri oluyor.
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Ödül Üstüne Ödül
Doktorası sırasında CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi)’de çalışmalara katılan Prof. Bilge Demirköz ATLAS Projesi’nde SCT (Semi-Conductor Tracker) dedektörünün yapımında çalışmış. Aldığı ödüllerden bazıları:
•
•
•
•
•

“Geleceğin Fiziği için Geleceğin Dedektörleri” konferansında (İtalya) en iyi genç konuşmacı ödülü (2006)
Türk Fizik Derneği’nden, “Şevket Erk Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülü (2008)
JCI Türkiye’den “Ten Young Outstanding Persons” (TOYP)
ödülü (2012)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü” ödülü (2013)
UNESCO’dan “Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü”
(2017)

2 Başarı hikâyesi 1 Nükleer Enerji
Yakın zamanda Türkiye’nin dünyaca tanınan iki başarılı ismi
Aziz Sancar ve Bilge Demirköz nükleer enerjiyi anlatmak için
kamera karşısına geçtiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı kamu spotunda yer alan bu iki önemli bilim
insanı ülkemizin enerji alanındaki ihtiyaçlarını anlatarak nükleer enerji projesine destek verdiler. Prof. Dr. Melahat Bilge
Demirköz’ün kamu spotu için çekimleri Ankara’da TAEK’te ve
İstanbul’da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi’nde tamamlandı.

“Kur’an-ı Kerim’e inanıyorum”
29 Kasım 2016’da Ayşe Arman ile röportaj yapan Prof.
Bilge Demirköz’e “Uzayda başka yaşamlar olduğuna inanıyor musunuz?” sorusu yöneltiliyor. Cevabı sizler için aynen alıyoruz:
“İnancımı soruyorsanız, bilim insanı şapkamı çıkarıp,
sade bir vatandaş olarak bu soruyu cevaplarım. Sade
vatandaş Bilge Demirköz, Kuran’a inandığından ötürü,
cinlerin varlığını kabul ediyor ve onları uzaylılar olarak yorumluyor. Diğer yandan bir bilim insanı olarak, bizim bildiğimiz periyodik cetvelde bulunan elementlerden yapılmış
bir hayatın, başka bir gezegende tutunmasının ne kadar
zor olduğunun farkındayım. Dünyanın ne kadar özel bir
yer olduğunu uzun uzadıya anlatmak istemiyorum ancak
bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Mars’ın manyetik
alanı olmadığından, Mars yüzeyinde yaşayan bir insanın
alacağı radyasyon dozu, dünyada aldığımız seviyenin çok
çok üstünde. Dünyanın manyetik alanı, bizi bu radyasyondan koruyor, bir kısmını dünyadan uzaklaştırırken, bir
kısmını da çok fazla insanın yaşamadığı kutuplara doğru
yönlendiriyor. İşte, “kutup ışıkları” bu radyasyonun kutuplara doğru yönlenmesinin bir sonucu. O yüzden bir bilim
insanı olarak, bilimkurgu filmlerinden bir türlü zevk alamıyorum. Çünkü filmlerde “Yıldızlar Arası”ndaki meşhur
karadeliklerden geçerlerken, “Öldün sen radyasyondan
da ama haberin yok be adam!” diyorum!”

FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Hababam
Güm Güm Güm

- Zaire Cumhurbas. kanı kimdir?

- Ne yüzüme bakıyorsunuz ulan,
Zaire’nin Cumhurbas. kanı ben miyim?

- ında gerçektir.
Mutluluk sadece paylasıldıg
.
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Vizontele

Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?

The Pianist

- Lütfen ates. etmeyin ben Polonyalıyım.
- Neden o zaman o lanet olası Alman paltosunu giyiyorsun?
- Üsü
. yorum.

Game of Thrones

Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor…
dergiteneffus.com
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Canım İstanbul’un Anadolu yakasında Karadeniz’e elini uzatsa
yakalayacak şirin bir köydür Anadolukavağı… Adını cevizden
alan Beykoz ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki boğazın en
güzel köyünü Hz. Yuşa türbesi kucaklar sanki. Yemyeşil tepelerinden şehre göz süzseniz gönlünüz bayram yeri oluverir.
Anadolukavağı 1946 yılına kadar memnu askeri bölge içinde yer
alıyordu. Türklerin hâkimiyetinden önceki dönemlerde burası
gemicilerin geçmeye korktukları bir yerdi zira Karadeniz’in huysuz dalgalarına canavar ağzına benzeyen bu dar boğazdan geçerek giriş yapılıyordu.
Bir şehir efsanesine göre eskiden çok yaşlı çınarlara kavak dendiği için köy adını buradan almış. Bir başka söylentiye göreyse

köyün dillere destan kavak inciri bahşetmiş bu semtimize ismini.
Konu İstanbul’un bir köyü olur da Evliya Çelebi hiç görüp de yazmamış olur mu? “Baştanbaşa Müslüman kasabasıdır. Merkezinde
800 civarında hanesi, 7 mescidi bir hamamı, 200 kadar dükkânı,
bekâr evleri, sıbyan mektebi ve bir çeşmesi vardır. Halk, gemici,
bağcı ve tüccardır” diye betimler ve nakşeder seyahatnamesine…
Günümüzde Anadolukavağı köprü manzarası eşliğinde doğa
yürüyüşleri yapmak isteyenlerin uğrak mekânı haline geldi. İstanbul’un iki yakasını üçüncü kez bir araya getiren Yavuz Sultan
Selim Köprüsü bir gelin gibi bu dar boğazda süzülürken siz daha
çantalarınızı hazırlayıp yola koyulmadınız mı yoksa?

Sen de çektiğin
gezi fotoğraflarını
ekoy.bel.tr
dergiteneffus@cekm
adresine ya da
Ağustos
#dergiteneffus ilet,
alım.
lay
yın
ya
a
sayımızd
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HABABAM SINIFININ BABASI

RIFAT ILGAZ

Edebiyatımızın koca çınarı Rıfat Ilgaz, 1911 yılında yedi
çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Kastamonu’da
dünyaya geldi. Daha ortaokuldayken liseye devam edip üniversite okumak istemesine rağmen babasının vefat üzerine
hayata erken atılabilmek için Abdurrahmanpaşa Lisesi'ne
girdi.
İstanbul Karagümrük’te ortaokul öğretmenliği yaparken bir
yandan da fakültede felsefe talebesiydi. Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Meşrutiyet Kıraathanesi gibi romanlarının
yanında unutulmaz şiirleriyle Türk Edebiyatı'na damgasını
vuran Rıfat Ilgaz güçlü kalemiyle farkını her dönemde ortaya koymayı başarmıştır.
Nesiller Hababam ile mezun oldu
Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz’ın Dolmuş dergisinde ‘Stepne’
takma ismiyle yazmaya başladığı öyküleri birleştirerek 1957
yılında kitaplaştırdığı eseridir. 1966’da oyunlaştırdığı Hababam Sınıfı romanı, ilk kez Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu
tarafından sahnelendi. Sonraları televizyona uyarlanan romanın karakterleri hepimizin sınıfından, ailesinden ve hatta bizzat kendimizden bir parça gibi değil mi?
Güdük Necmi aslında kendisiymiş
Türk sinema tarihinin en önemli şahsiyetlerini beyaz perdede bir araya getiren Hababam Sınıfı’nda kimler yok ki?
Adile Naşit’ten Münir Özkul’a, Kemal Sunal’dan Halit Akçatepe’ye kadar her birimizin gönlünde taht kurmuş isimler
aklımıza kazınan ve tekrar tekrar izlemekten keyif aldığımız
karakterleri canlandırdılar.
İnek Şaban boynunda çanıyla güldürdü bizleri, Kel Mahmut hayatımızın dersini verdi çoğu zaman. Damat Ferit’in
çapkınlıkları dillere destandı, Hafize Ana haylaz çocuklar
ne yapsa dayanamazdı. Güdük Necmi ise renkli sınıfın,
zekâsıyla öne çıkan muzip genciydi. Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz’dan öğreniyoruz ki o karakter aslında Rıfat Ilgaz’ın
kendisiymiş.
Rıfat Ilgaz 1974’te emekliye ayrıldıktan sonra doğup büyüdüğü Cide’ye yerleşti. 7 Temmuz 1993’te vefat eden Ilgaz
aynı zamanda şairdi de… Şahsi şiirlerinin satırları onun
için “gözü kapalı yaşadığı yılların” ifadesiydi. Vefatının 25.
yıl dönümünde ustayı saygıyla anıyoruz.
20
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SİNEMAMIZIN KOMEDİ USTASI

KEMAL SUNAL

7’den 77’ye Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim Kemal Sunal
sinemamızın gelmiş geçmiş en büyük komedi oyuncularındandır. 11
Kasım 1944’de Malatya’da doğan aktör ailesinin en büyük çocuğuydu.
Mimar Sinan ilkokulunda eğitimine başlayan Kemal Sunal Vefa Lisesi
mezunudur. Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema
bölümünde öğrenciyken 12 Eylül döneminde eğitimine ara vermek
zorunda kaldı.
Tiyatro sahnesinden sinema perdesine
Felsefe öğretmeni Belkis Bakır onu Kenter Tiyatrosuna götürdü ve
Müşfik Kenter ile tanıştırdı. Kemal Sunal'ın yer aldığı ilk tiyatro oyunu Deli İbrahim'de hiçbir diyaloğu olmamasına rağmen izleyenleri
güldürmeyi başardı. Bir tiyatro oyunu sonrası Münir Özkul tarafından beğenildi ve böylece Türk sinemasına adım attı.
Hayatı boyunca toplamda 82 filmde rol alan Kemal Sunal, 3 Temmuz
2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği
kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

FEYZO (KİBAR FEYZO
SEYYİT (KAPICILAR KRALI)

APTİ ŞAKRAK (ÇÖPÇÜLER KRALI)

İNEK ŞABAN (HABABAM SINIFI)

ŞABAN (SÜT KARDEŞLER)
ŞABAN (TOSUN PAŞA)

dergiteneffus.com
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5 SORUDA "SIBER GÜVENLIK
ARASTIRMACISI"
21. yüzyıldayız ve 5. evre savaşlarının (siber savaşlar) sık sık gündeme geldiği günümüzde Siber
Güvenlik Uzmanları oldukça önemli bir rol oynuyorlar. 5 soruda bu cazibeli mesleğin sırlarını
sizler için Mehmet Şenocak kaleme aldı.
1- Siber Güvenlik Araştırmacısı ne iş yapar?
Koruduğu siber sistemin açıklarını tespit eder ve
üzerinde araştırmalar yaparak bulduğu açıkları kapatır. Olası bir siber saldırı esnasında devreye girerek gelen saldırıyı engeller. Yeni milli teknolojiler
sayesinde Türkiye’de bu işi bazı dijital sistemler
üzerinden yapmak oldukça kolay. Siber Güvenlik
Araştırmacıları çok ekstrem durumlarda devreye
girerler.
2- Herkes Siber Güvenlik Araştırmacısı
olabilir mi?
Öncelikle bu meslek için spesifik bir üniversite bölümü yok. Bu alana ilgi duyan gençler bilişim dünyasının alt alanlarını yakından takip etmelisiniz.
Eğitim alabileceğiniz bazı alt dalları şöyle sıralayabiliriz: network ve ağ uzmanlığı eğitimi, yazılım
ve veri tabanları uzmanlığı eğitimi, programlama
eğitimi, aplikasyon eğitimi, matematiksel zeka eğitimi, yabancı dil eğitimi… Siber güvenliğin olmazsa olmazı open source (açık kaynaklı yazılım) linux
işletim sistemlerini de sular seller gibi öğrenmeniz
gerekiyor. Dolayısla bu alanlarda başarı kaydedecek herkes aslında birer Siber Güvenlik Araştırmacısı adayıdır. Unutmadan üniversitelerin bilgisayar
mühendisliği bölümü de bu mesleğe merak salanlar için iyi bir başlangıç olabilir.
3- Siber Güvenlik Araştırmacısı olmanın
avantajları ve dezavantajları neler?
Avantajlar: Sabah 9 akşam 5 masa başı işçiliği ya
da memurluğu sevmiyorsanız bu meslek tam size
22

dergiteneffus.com

arrow-circle-right GELECEĞİN MESLEKLERİ

göre çünkü işinizi home office yürütebilirsiniz.
Milli savunmayla ilgili alanlarda kritik görevler
üstlenerek birer milli kahraman olabilirsiniz.
Ayrıca çok fazla talep olmasına karşılık yeterince aday olmadığından bu mesleğe sahip kişilerin ücret skalası oldukça yukarlarda. Son olarak
pratik zekayı geliştiren ve monotonluktan uzak
bir iş olduğunu da ekleyelim.
Dezavantajlar: Erken yaşta gözlük takmaya
başlayabilirsiniz çünkü uzun saatler bilgisayar
ekranı karşısında çalışıyorsunuz. Siber dünyanın çok bilinmezli bir denklem olması sizi biraz
paranoyaklaştırabilir. Ayrıca çevrenize zaman
ayırmanız noktasında sizi biraz asosyalleştirebilir.
4- Siber Güvenlik Araştırmacıları nerelerde
çalışabilir?
İlgili kamu kuruluşları: Aselsan, Roketsan, Havelsan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
Milli Savunma Bakanlığı vb.
Özel şirketler: Sızma testleri yapan (Penatration Testing) şirketler, Yazılım şirketleri, Network
şirketleri, Uzay araştırmaları şirketleri vb.
Freelance: Evinizden, yazlığınızdan, otobüs
durağından, semtteki cafeden, zorlarsanız lunaparktaki dönme dolaptan kısacası internete
bağlanabileceğiniz her yerden serbest bir şekilde bu işi yürütebilirsiniz.
5-Siber Güvenlik Araştırmacısının hackerdan
farkı ne?
Siber Güvenlik Araştırmacılığı aslında bir nevi
hackerlıktır. Hackerlar kendi aralarında üçe ayrılırlar. Beyaz şapkalı, gri şapkalı ve siyah şapkalı. Beyaz şapkalılar iyi niyetlidirler ve sistemleri
korurlar yasa dışı iş yapmazlar. Griler hem iyi
hem kötü olabilirler. Sistemi koruyabilme yeteneklerine sahiptirler ama zarar da verebilirler.
Siyah şapkalılar bu dünyanın en tehlikelileridirler. Sistemin nasıl çalıştığını çok iyi bildikleri
için isterlerse o sisteme çok büyük bir zarar verebilirler.
dergiteneffus.com
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer.
Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın
gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya
ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı
koymalıdır...
Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo
Tür: Macera, Aksiyon
Ülke: ABD
Orijinal adı: Avengers: Infinity War

Ahlat Ağacı

Cüce Dedektif Şerlok

Sinan oldum olası edebiyatla ilgili
bir genç adamdır ve yazar olmak
istemektedir. Anadolu'da doğduğu
köye dönen genç adam kitabını
bastıracak parayı bulmak için tüm
enerjisini harcamaya başlar ancak
babasının geçmişten kalan borçları başına dert olacaktır... Nuri
Bilge Ceylan'ın sekizinci sinema
filmi olan Ahlat Ağacı'nın yapımcılığının Türkiye ayağını Zeynep
Özbatur Atakan üstleniyor.

Sevimli cüceler Cino ve Jülyet
aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte
şehre ilk geldiklerinde en büyük
istekleri yeni bahçelerini ilkbahar
için hazır etmektir. Fakat, kısa bir
süre içinde birinin Londra’nın dört
bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet,
çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan
yardım istemekte bulur. Şerlok,
kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Doğu Demirkol,
Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar
Tür: Dram
Ülke: Fransa, Türkiye, Almanya,
Bulgaristan
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Yönetmen: John Stevenson
Oyuncular: Johnny Depp, James
McAvoy, Emily Blunt
Tür: Animasyon, Komedi
Ülke: ABD
Orijinal adı: Sherlock Gnomes

arrow-circle-right KISA KISA...

ÇANAKKALE SAVAŞINI BİR DE
KARİKATÜRLERDEN OKUYUN
Çekmeköy Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı ve onun en
önemli cephesi Çanakkale Savaşı sırasında psikolojik
harbin yönetildiği karikatürleri bir araya getirerek kitap
yaptı.
Çekmeköy Belediyesi, Çanakkale Savaşı döneminde algı yönetiminde
kullanılan karikatürleri derleyerek kitap haline getirdi. Arazide olduğu
kadar psikolojik savaşın olduğunu da ortaya koyan karikatürler, dönemin şartlarına ışık tutuyor.
1. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan suikastın ve Türkiye’nin
savaşa çekildiği süreci de anlatan karikatürlerde birçok rejimin yıkıldığı
ve sınırların değiştiği dönem özetleniyor. Çekmeköy Belediyesi
tarafından 2 yıllık bir araştırma sonucunda hazırlanan kitapta; her
karikatürün niçin çizildiği, kim tarafından çizildiği, hangi dergi ya da
gazetede yayımlandığı ve tercümesi yer alıyor. Ayrıca eserde dönemin
tarihi hakkında kitabı hazırlayanlar tarafından özet bilgiler de veriliyor.

ÇEKMEKÖYLÜ GENÇLER
FİKİRLERİNİ KIYASIYA
SAVUNDU
Çekmeköy TÜGVA Liseler Arası 3. Münazara
Yarışması Çekmeköy Nikah Sarayı’nda yapıldı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çekmeköy İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği “Liseler Arası 3. Münazara
Yarışması” finali Çekmeköy Nikâh Sarayı’nda yapıldı.
26 Mart’ta ilk tur ile başlayan ve 15 lisenin katıldığı
münazara yarışması dört tur halinde gerçekleşti. Yarışmada 60 öğrenci okullarını temsil etti. Final müsabakası HÖV Tunç Çapa Anadolu Lisesi ve Şehit Ömer
Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında
gerçekleşti.
HÖV Tunç Çapa Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘Türkiye
Yönünü Doğu Medeniyetine Çevirmeli’ tezine karşı
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
‘Türkiye Yönünü Batı Medeniyetine Çevirmeli’ tezini
savundu. Öğrencilerin fikir ve düşüncelerini görseller ve
örneklerle desteklediği münazara sonucunda, Osman
Zeyrek, İlhan Şentürk, Hanife Eryazgan ve Serkan Çetin
isimli öğrencilerden oluşan Şehit Ömer Halisdemir Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci seçildi.
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İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

OSMANLI’YA “HIZIR”

KAPTAN-I DERYA

BARBAROS
(1478-1546)

B

arbaros Hayreddin Paşa tahminen
1478 yılında Midilli’de bir sipahinin evladı olarak dünyaya geldi.
Asıl adı Hızır olmasına rağmen ağabeyi
Oruç Reis’in kızıl sakallarından dolayı
Avrupalılar, ‘Barbarossa’ adını her iki
kardeş için de kullanmışlar. Dinin hayırlısı anlamına gelen ‘Hayreddin’ lakabını
ise kendisine bizzat Yavuz Sultan Selim
Han takdim etti.

İri yapılı ve kumral tenliydi
Ömrünü denizlerde geçirdi
Musikiyi severdi
Saçı, sakalı, kaşları ve
kirpikleri çok gürdü
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1513 yılında Cicelli yarımadasını ele
geçiren Barbaros kardeşler kendi başlarına bir şehir yönetimi kurmuş oldular ve
Oruç Reis şehir halkı tarafından Sultan
ilan edildi. 1516’da İspanyol işgalinden
kurtulmak isteyen Cezayir’in yardımına
koşan Hızır Reis buradaki ayaklanmaları bastırarak şehrin kontrolünü sağladı.
Hızır Reis’in Afrika’daki başarılarından
haberdar olan Osmanlı Padişahı, başarılı denizciye “Hızır Reis nasrüddindir,
hayrüddindir" diye memnuniyetini ifade
ederek Barbaros Hayreddin’i Cezayir hâkimi olarak tanıdığını belirten bir hatt-ı
şerif gönderdi.

arrow-circle-right İZ BIRAKANLAR

GİBİ YETİŞEN DENİZCİ

HAYREDDİN PAŞA
Donanmanın yeni Kaptan-ı Deryası
Barbaros Hayreddin 1520-1529 yılları arasında İspanyolların elinde bulunan küçük bir
adanın dışında bütün yörenin hâkimi oldu.
Çeşitli baskı ve zulümlere uğrayan Gırnata
Müslümanları Barbaros'un şahsında büyük bir destek buldular.
İspanyollar 1532’de Osmanlı’ya ait Koron ve Patras’ı ele
geçirdiler. Bunun üzerine o
yıllarda Osmanlı tahtında
oturan Kanuni Sultan Süleyman Han, donanma kumandanlığına getirmek için
Barbaros Hayreddin Paşa’yı
İstanbul’a çağırdı. Kendisi Bahr-i
Sefid Beylerbeyliği payesiyle Kemankeş Ahmed Paşa'nın yerine kaptan-ı deryalığa
tayin edildi. O tarihe kadar sancak beyliği
payesiyle verilen Kaptan’ı Deryalık ilk kez
Beylerbeylik derecesine yükseltilmiş oldu.
Akdeniz’e Türk imzası: Preveze Deniz Savaşı
Osmanlıların Akdeniz üzerindeki gücü gün
geçtikçe artıyordu. Bunun önüne geçmek
isteyen Batı dünyası Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden
oluşan bir "Haçlı donanması" kurdu. Donan-

manın başına da Andrea Doria’yı getirdiler.
1538 yılında Haçlı donanması ile Osmanlı donanması Arta Körfezi önlerinde karşılaştılar.
Haçlı birliğinin 600'den fazla gemisi, on binlerce forsa dışında tam 60.000 askeri vardı.
Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın ise 122 gemi
ve forsalar dışında 20.000 askeri
vardı. Tarihin en kalabalık deniz
muharebesini Kaptan-ı Deryamız Barbaros Hayreddin Paşa bir
gemi bile kaybetmeden kazandı.
Fransa’nın imdat çığlığını Osmanlı duymuştu
Kral Şarlken, Preveze’nin intikamını
almak maksadıyla 1541’de Cezayir’in
üzerine yürüdüyse de başarılı olamadı. Bu
arada Fransa Kralı I. François, Şarlken’ karşı
Osmanlı’dan yardım istemişti. Kanuni Sultan
Süleyman, Barbaros’u Fransa’nın Akdeniz
kıyılarına gönderdi. Hayreddin Paşa, Fransız donanması ile birleşerek 1543 senesinde
Nice şehrini aldı. Bir sene sonra İstanbul’a
dönen Osmanlı’nın parlak ve başarılı denizcisi
4Temmuz 1546’da vefat etti. Türbesi bugün
Beşiktaş’ta yer alıyor. Allah gani gani rahmet
eylesin.
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Alemdağ Anadolu Lisesi

Çekmeköy Anadolu İ.H.L.

Mehmetçik Anadolu Lisesi

Mehmet Akif Anadolu Lisesi

Tev - Ezel Gülen Kıray
Anadolu Lisesi

Mahiye Yazıcı / 25

Toki Anadolu Lisesi

OKUL İFTARLARI VE MEZUNİYET TÖRENLERİ

Hüseyin Avni Sipahi
Tic.Mes.Lisesi

Fatma Talip Kahraman Anadolu İ.H.L.

Nesrin Uçmaklı Oğlu Lisesi

Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Samet Yıld

ırım / 27

Tunç Çapa Anadolu Lisesi

Ömer Halisdemir,
İlhan Varank,
Erol Olçok,
Abdullah Tayyip Olçok,
Mustafa Yaman,
Sedat Kaplan,
Ümit Çoban,
Yalçın Aran,
Murat Akdemir,
Mustafa Direkli,
Ramazan Konuş,
Serhat Önder,
Yasin Yılmaz,
Muhammet Yalçın,
Recep Gündüz,
Hüseyin Kısa,
Halil İbrahim Yıldırım,
Fazıl Gürs,
Metin Arslan,
Osman Yılmaz,
Mehmet Oruç,
Lokman Oktay,
Mahmut Coşkunsu,
Muhammed Ali Aksu,
Muhammed Ambar,
Mustafa Cambaz,
Mustafa Kaymakçı,
Yasin Naci Ağaroğlu,
Volkan Pilavcı,
Ömer Can Açıkgöz,
Mustafa Avcu,
Murat Kocatürk,
Mehmet Karaaslan,
İbrahim Yılmaz,
Muhammed Fazlı Demir,
Necati Sayın,
Sultan Selim Karakoç,
Tolga Ecebalın,
Ümit Yolcu,
Yakup Kozan,
Yusuf Elitaş,
Emrah Sapa,
Hasan Yılmaz,
Ümit Güder,
Samet Cantürk,
Ali İhsan Lezgi,
Ali Anar,
Eyyüp Oğuz,
Nedip Cengiz Eker,
Serdar Gökbayrak,

30

15 TEMMU
GENÇ KA
ŞEHİT ONUR KILIÇ
Şehadet yeri: 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü
Memleketi: Rize
Doğum tarihi: 1993
Mesleği: Şoför

Onur, Ümraniye’de mahalleden arkadaşımdı. Onu tanıyan herkes ne kadar
milliyetçi biri olduğunu bilirdi. Kim maddi
manevi yardım istese hemen koşar yetişirdi. O puslu gecede bir hain kurşunu
arkadaşımı tam göğsünden yakaladı ve
o kurşunla Onur Kılıç, inşallah sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav)
komşu oldu. Amcası Kenan Kılıç 15 Temmuz gecesi olanları şöyle anlattı:
22.00-22.30 arası Onur’u aradım ve bana
Boğaziçi Köprüsü’ne gideceğini söyledi.
Ben, Onur, amcamın oğlu ve Onur’un
arkadaşı Ümraniye’den arabamıza binip
köprüye doğru yola çıktık. Kısıklı’da trafik
oluştuğundan Onur ve arkadaşı yürüyerek devam ettiler ben de aracı park ettim.
Benden önce köprüye gittiği için aradım
ama telefonlar orada çekmiyordu. Kısıklı
karakolunu geçtikten sonra Onur’u tekrar
aradım. O son görüşmemizdi. Saat 01:27
gibiydi. Nerede olduğunu sordum Onur’a.
‘Amca köprüye gidiyorum’ dedi. Beni de
beklemesini söyledim. ‘Ufak ufak gidiyoruz. Gelin siz de’ dedi.
Köprüye vardığımızda muhtemelen
Onur vurulmuştu. Çünkü ateş ediliyordu.

15 TEMMUZ

Tek düşüncemiz memleketti o an. Beni
sabaha karşı 3:15-3:30 gibi Onur’un bir
arkadaşı aradı ve Onur’un yaralandığını
söyledi. O an durakladık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yeğenim arabayla gelip
bizi bulunduğumuz yerden aldı. Ben o
esnada ‘bana bir şey söyle iyi mi? dedim.
Yeğenim bildiği için tabi o esnada bize
‘başımız sağolsun’ dedi. Hastaneye gittikten sonra zaten orası çok karışıktı. Girip
morgda Onur’u gördüm. Melek gibiydi.
Tam kalbinden vurulmuştu. Göğsünden
giren kurşun sırtından çıkmıştı. Tepedeki
keskin nişancı hain vurmuş.

ŞEHİT ENGİN TİLBAÇ
Şehadet yeri: Hasdal
Memleketi: Malatya
Doğum Tarihi: 2000
Mesleği: Öğrenci

Engin henüz 16 yaşındaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘meydanlara inin’
çağrısıyla sokağa fırladı. Vatan hainlerini
durdurmak için Baştabya Kışlası’nın
önüne gitti ve darbecilerin karşısına
dikildi. Kışladan çıkan tankları engellemek isterken tankın altında kalarak şehit
oldu. Engin’in annesi zihinsel, babası da
fiziksel engelliydi. Yavrularından ancak
3 gün sonra haber alabildiler çünkü Tilbaç’ın yüzü tanınmaz halde olduğundan
kimliği tespit edilememişti.

22:00
--------------------------------------------------İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü (şimdi 15
Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü bir grup asker üniforması
giymiş FETÖ’cü subaylar tarafından geçişe
kapatıldı. Aynı saatlerde Ankara’da Genelkurmay binasında silah sesleri duyuldu.

00:26
-----------------------------------------------Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep
Tayyip Erdoğan CNN Türk canlı yayınına
FaceTime ile bağlanarak darbe girişimine
sert bir biçimde tepki gösterdi ve halkı
sokaklara davet etti.
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23:02
------------------------------------------Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı
Binali Yıldırım NTV canlı yayınına
bağlanarak olayların sebebinin “bir
kalkışma girişimi” olduğunu belirtti
ve bu kalkışmaya asla izin vermeyeceklerini söyledi.

00:13
-------------------------------Darbeci askerler tarafından
işgal edilen TRT’de korsan
darbe bildirisi okutuldu.
Bir süre sonra TÜRKSAT
TRT’nin yayınını kesti.

16 TEMMUZ

UZ'UN
AHRAMANLARI
ŞEHİT ABDULLAH TAYYİP OLÇOK
Şehadet Yeri: 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü
Memleketi: İstanbul
Doğum tarihi: 1999
Mesleği: Öğrenci

Darbe gecesi babası Erol Olçok ile birlikte
hainlere engel olmaya giden Abdullah
Tayyip, babasının ‘evde kal’ ısrarına rağmen babasına ‘sen nereye, ben oraya!’ diyerek köprüye koştu. Erol Olçok, FETÖ’cü
hainleri ikna etmek için yanlarına gitti
fakat ikna edemeyince geri dönüp ön
sıralarda köprüye yürüyen oğlunu güvenli
bir yere götürmek istedi. Daha oğlunun
yanına gidemeden darbeciler ateş açtı.
Babasının vurulduğunu gören Abdullah
Tayyip, yardım etmek için koştuğunda 2
zırh delici mermiyle vuruldu ve oracıkta
şehit oldu. Babası Erol Olçok ise kaldırıldığı hastanede şehadet şerbeti içti.
ŞEHİT MUTLUCAN KILIÇ
Şehadet Yeri :
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Memleketi: Ankara
Doğum Tarihi: 1999
Mesleği: İşçi

17 yaşındaki Mutlucan, darbe gecesi hain
darbecilerin karşısında durmak için çıktı
yola. Evi aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne epey uzaktı ve ailesi hala çocuklarının o kadar mesafeyi gecenin o saatinde
nasıl gittiğine akıl sır erdiremiyor. Anne ve

00:30
--------------------------------------------------Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatı ile Türkiye’nin
dört bir yanından selalar yükseldi. Minarelerden
mahallelere karışan çağrıyla halk büyük kitleler
halinde sokaklara çıkıp darbe girişiminde bulunan
askerleri canları pahasına engellemeye çalıştı.

02:42
--------------------------------------Birinci Dünya Savaşı’nda yabancı
devletler tarafından dahi saldırıya
uğramayan Türkiye Büyük Millet
Meclisi darbeci askerler tarafından
bombalandı.

babası şehit Mutlucan’ı anlatırken pek çok
defa güçlü durmaya çalıştı. Ankara’daki
evlerinde ziyaret etmiştim ailesini ve şu
sözler döküldü ailesinin ağzından:
O gün yatsı namazını kıldım, balkonda
oturuyordum. Mutlucan telefonuna bakıyordu. ‘Baba İstanbul’da köprünün üstüne
bomba koymuşlar. Orada bir sürü asker
var’ dedi. Zaten rahatsızdı, denize gitmişti o yüzden gidip yattı. Ondan sonra ben
televizyonu açtım baktım hiç bomba işine
benzemiyor.
Cumhurbaşkanımızın çağrısını gördüm.
Buradan çıkıp Ankara Emniyet’in oraya gittim, oradan da Külliye’ye geçtim.
Ben çıkarken Mutlucan uyuyordu. O saat
01:30-02:00 arası çıkmış. Kalktığında
annesine beni sormuş. Benim dışarda olduğumu öğrenince fırlamış o da çıkmış
evden. Ben oğlumu aradım ve ‘gelme
sen’ dedim. ‘Yok baba, sen oradasın, ben
neden gelmeyeceğim?’ dedi. Sonrasında
sabaha kadar ara ara telefonla mesajlaşıp
iyi olduğumuzdan birbirimizi haberdar ettik. Sabah 05:45 gibi ‘baba beni ara’ diye
mesaj attı. Ben de o telaşla o hengâmede
arayamadım. İkinci bombadan sonra telefonu arıyorum açmıyor. Ertesi gün akşama kadar aradık. Cumartesi akşamı, Keçiören’de antifrizde na’şını bulduk. Oğlum
atılan bomba ile şehit edildi. Bu yüzden
ben kendisini saçlarından tanıyabildim.

01:01
-------------------------------------Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş
uçakları ve helikopterler abluka
altına alındı. Burada toplanan
vatandaşlarımızın üzerine de
acımadan ateş açıldı.

01:39
--------------------------------------TBMM Başkanı, Başbakanlık Koordinasyon
Merkezi’ne gelerek meclisin açık tutulması
kararını aldı. Meclis başkanı ve vekiller TBMM’ye
gelerek Genel Kurul salonundaki yerlerini aldılar.
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Yasin Bahadır Yüce,
Bülent Yurtseven,
Murat Alkan,
Ahmet Oruç,
Cüneyt Bursa,
Mucip Arıgan,
Burak Cantürk,
Fahrettin Yavuz,
Hakan Yorulmaz,
Adil Büyükcengiz,
Burhan Öner,
Haki Aras,
Ahmet Kara,
Fatih Kalu,
Askeri Çoban,
Celaleddin İbiş,
Emrah Sağaz,
Fatih Satır,
Halil Işılar,
Akın Sertçelik,
Ayhan Keleş,
Cemal Demir,
Halil Kantarcı,
Cengiz Polat,
İhsan Yıldız,
İzzet Özkan,
Mehmet Şefik Şefkatlioğlu,
Akif Kapaklı,
Çetin Can,
Hakan Ünver,
Hasan Kaya,
İsmail Kefal,
Lokman Biçinci,
Mete Sertbaş,
Mustafa Koçak,
Yunus Emre Ezer,
Salih Alışkan,
Suat Aloğlu,
Timur Aktemur,
Ömer Takdemir,
Sümer Deniz,
Yusuf Çelik,
Dursun Acar,
Alpaslan Yazıcı,
Akif Altay,
Münir Murat Ertekin,
Mustafa Tecimen,
Önder Güzel,
Cennet Yiğit,
Gülşah Güler,
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Ufuk Baysan,
Fikret Metin Öztürk,
Kübra Doğanay,
Muhsin Kiremitçi,
Zeynep Sağır,
Demet Sezen,
Erol İnce,
Birol Yavuz,
Faruk Demir,
Halil Hamuryen,
Hüseyin Göral,
Hurşut Uzel,
Hüseyin Kalkan,
Fevzi Başaran,
Feramil Ferhat Kaya,
Niyazi Ergüven,
Mustafa Aslan,
Muhammet Oğuz Kılınç,
Mehmet Karacatilki,
Murat Ellik,
Seher Yaşar,
Mehmet Demir,
Köksal Kaşaltı,
Mehmet Çetin,
Münir Alkan,
Mehmet Şevket Uzun,
Ozan Özen,
Mustafa Serin,
Halit Gülser,
Zafer Koyuncu,
Ferhat Koç,
Varol Tosun,
Edip Zengin,
Velit Bekdaş,
Yakup Sürücü,
Turgut Solak,
Seyit Ahmet Çakır,
Sevda Güngör,
Kemal Tosun,
Hasan Gülhan,
Meriç Alemdar,
Mehmet Akif Sancar,
Yunus Uğur,
Fırat Bulut,
Ayşe Aykaç,
Barış Efe,
Mehmet Ali Kılıç,
Mahir Ayabak,
Murat Mertel,
Murat Naiboğlu,
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15 TEMMU
GENÇ KA
ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR
Şehadet yeri: Kazan
Memleketi: Ankara
Doğum tarihi: 1996
Mesleği: İşçi

Kazan destanında toprağa düştü 20 yaşındaki Ömer… FETÖ’cü hainlerin ana karargâhı Akıncı Ana Jet Üs Komutanlığı’ydı.
Yaklaşık 8 bin Kazanlı, darbecilerin kaldırdığı uçakları engellemek için üssün önüne
gittiler. Ömer darbecilerin kullandığı tankın altında kalarak şehit oldu. Ankara Kazan’da ailesi o geceye dair şunları anlattı:
Ömer 15 Temmuz akşamı arkadaşının kına
gecesine gitmişti. 22:45 gibi eve geldi ve
“babam nerede?” diye sordu. Yanıma gelip ‘baba hemen kalk darbe oluyor’ dedi.
Hemen açtık televizyonu açtık, gerçekten
de ortalık karışmıştı. TRT’yi kararttılar.
Cumhurbaşkanımızın çağrısını görünce
‘Vatan millet elden gidiyor. Daha burada
durulmaz’ dedi ve kapının ağzına dikildi.
Buradan belediyenin oraya 5 dakikada
gitmiş ve arkadaşlarını bulmuş hemen
orada.
5 dakika sonra aradı. ‘Baba biz TAYİ’ye
(Akıncılar) gideceğiz’ dedi. İzin vermedik.
Tekrar tekrar arayarak izin istedi. Gitmekte
ısrarcı davranınca ‘İyi hadi git bakalım’ dedik artık. Orada çağrılmış yani. Son konuşmamız belediyenin önünden Akıncılara
gitme ısrarı oldu. Sonrasında aradık ama

ulaşılamıyordu. Saat 04:20 gibi de haber
aldık, Ömer’in vurulduğunu söylediler.
Ömer Akıncı’da nizamiyenin en önlerindeymiş. Zaten cesur biriydi. Korkmazdı.
‘Bizim askerimiz ateş etmez’ diye düşünmüşler. Ömrü olsaydı, Ağustos’un 4’ünde
askerdi. 5 Ağustos’ta da doğum günüydü.
ŞEHİT UHUD KADİR IŞIK
Şehadet Yeri: Genelkurmay
Başkanlığı
Memleketi: Çankırı
Doğum Tarihi: 1999
Mesleği: Öğrenci

17 yaşındaki genç kahramanımız, sağlık
meslek lisesi anestezi bölümünden mezun
olmuştu. Darba gecesi babasıyla birlikte
Ankara’daki direnişe katıldı.
Babası çatışma olduğunu görünce oğlunu
eve döndürmek istedi. Şehit Uhud Kadir
“Madem sonuna kadar gitmeyecektik,
neden buraya kadar geldik?’ diyerek eve
dönmeyi reddetti. Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan protestoculara acil
müdahalede bulunarak yardımcı oluyordu. Darbeciler tarafından ele geçirilmiş
helikopterlerden hainler ateş açmaya başladılar ve Uhud arkadaşlarının önünde şehit düştü.

03:10
-----------------------------------------Başbakan, kritik yerlerde (MİT,
Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlık gibi) uçuş yapan bütün
askeri helikopter ve uçakların füzeyle
vurularak indirileceklerini açıkladı.

04:42
-----------------------------------------Darbeci hainler Cumhurbaşkanı’nın
Marmaris’te kaldığı otele suikast için
saldırı düzenlediler.

06:43
----------------------------------------------------FETÖ mensupları, vatandaşımızın vergileriyle
alınan uçak ve mühimmatla Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nin yakınlarında bulunan iki alanı daha
bombaladı. Millet Camii’sinin önüne düşen
bombalardan biri orada bulunan
vatandaşlarımızı şehit etti.

06:27
-------------------------------------------------------Dabecilere yönelik mücadeleyi ve operasyonu
Atatürk Havalimanı’ndan yürüten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların
“Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganları eşliğinde
kendisini bekleyen vatandaşların karşısına çıktı.
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UZ'UN
AHRAMANLARI
ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA
Şehadet yeri: Genelkurmay
Başkanlığı
Memleketi: Çorum
Doğum tarihi: 1994
Mesleği: Güvenlik görevlisi

Ankara’da özel güvenlik görevlisi olarak
çalışan 22 yaşındaki Mehmet Kocakaya,
şehit olmayı çok istiyordu. O kara gecede
belki de içine şehadeti doğarak yürüdü.
Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci helikopterden açılan ateş sonucu şehit
oldu. Ankara’daki evlerinde annesi ve babasından genç şehidimizi dinledim:
Oğlum o gece dışarıda eniştesinin yanındaydı. İnternette darbe olduğunu görmüş.
Haberi alınca eniştesine ‘vatan için ben gidiyorum, darbe oluyor’ demiş. Eve gelip
üst kat komşumuz olan arkadaşını alıyor
ve birlikte araçla MİT binasının oraya gidiyorlar. Polis’in geri dönün uyarısına “biz
eve dönmek için gelmedik, şehit olmak
için geldik” diye cevap veriyorlar.
Genel Kurmay binasının kapısına dayandıklarında ateş açan helikopterden vurulmuşlar. Arkadaşı Mehmet’in düştüğünü
görmüş. Kafasından vurulmuş. Düşünce
yerde de ayaklarına isabet eden kurşunlar
olmuş. Arkadaşları Mehmet’imi tutmuş.
Ama orada hemen şehit olmuş. Yaşasaydı
3-4 gün sonra doğum günüydü. Eniştesine doğum günü diye kırmızı bir ayakkabı
aldırmıştı. Babasına da kırmızı eşofman

aldırmış. O kırmızılarını giyip de çıkmış.
Bayram arifesinde de hep birlikte aile mezarlığına gitmiştik. Dedesinin mezar taşını
öpüp ‘dede bekle ben de geliyorum’ demişti.
ŞEHİT BURAK CANTÜRK
Şehadet yeri: Çengelköy
Memleketi: Erzincan
Doğum tarihi: 1994
Mesleği: Öğrenci

Babasının kucağında şehadet getirerek
son nefesini verdi 23 yaşındaki Burak
Cantürk. Çengelköy’de çıkan çatışmalarda
haince sırtından vuruldu. Ailesi Burak’ın o
gece başına gelenleri anlattı:
Ağabeyim Burak ile normalde Kısıklı’ya
gidecektik ama yolda Çengelköy’ün karıştığını öğrendik ve birlikte Çengelköy karakolunun oraya gittik. Asker ateş açmaya
başladı ve bizi ışıklara doğru püskürttüler. Biz ışıklardan geriye doğru kaçarken
ağabeyim gidip arabayı aldı ve babamla
beraber aracımıza bindik. Halk öbür taraftan doğru geliyordu. Babam ‘’oğlum
gidelim’’ dedi. Abim ‘’Baba halk geliyor,
üstlerine süremem, duralım’’ diye cevap
verdi. Arabadan inip arkasında kalan kaldırımda oturduk. O sırada taradılar zaten.
Darbeciler ateş açarken ağabeyim kendini
savunmak için koşuyordu ki sol göğsünün
altından vuruldu... Vurulduktan sonra beyazlamaya başlamıştı. Hastahaneye vardığımızda ağabeyim Burak çoktan şehadete
ermişti.

06:52
-------------------------------------1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit
Dündar vekaleten Genelkurmay
Başkanlığı’na atandı.

07:10
-------------------------------------İçişleri Bakanlığı, FETÖ mensubu
336 kişinin gözaltına alındığını
bildirdi.

17:00
----------------------------------------TBMM’de tarihi özel oturum başladı.

12:20
-----------------------------------------------------Başbakan Binali Yıldırım, yanında Genelkurmay
Başkanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli
Savunma Bakanı’nı alarak basın açıklaması
yaptı. Darbe girişimi karşısında canı pahasına
mücadele eden vatandaşlar için Başbakan “Asil
milletin adı Türk Milletidir” ifadelerini kullandı.
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Ahmet Kocabay,
Ahmet Özsoy,
Mehmet Yılmaz,
Onur Ensar Ayanoğlu,
Onur Kılıç,
Cuma Dağ,
Erhan Dural,
Volkan Canöz,
Mehmet Kocakaya,
Erkan Yiğit,
Serkan Göker,
Fuat Bozkurt,
Oğuzhan Yaşar,
Aydın Çopur,
Beytullah Yeşilay,
Erdem Diker,
Erkan Er,
Gökhan Esen,
Hasan Altın,
Mehmet Güder,
Mehmet Ali Vurel,
Yıldız Gürsoy,
Uhud Kadir Işık,
Türkmen Tekin,
Suat Akıncı,
Ali Alıtkan,
Aytekin Kuru,
Yusuf Çelik,
Ömer İpek,
Murat İnci,
Mustafa Solak,
Emin Güner,
Köksal Karmil,
Vahit Kaşçıoğlu,
Vedat Barceğci,
Mutlucan Kılıç,
Tahsin Gerekli,
Şükrü Bayrakçı,
Ömer Cankatar,
Recep Büyük,
Batuhan Ergin,
Erkan Pala,
Kader Sivri,
Orhun Göytan,
Samet Uslu,
Battal İlgün,
Şeyhmus Demir,
Şirin Diril,
Özgür Gençer,
Vedat Büyüköztaş.
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NASIL YAPARIM ? arrow-circle-left

PARACORD BİLEKLİĞİNLE
YAZA ‘MERHABA’ DE!

Eminim ki hepinizin evinde fazladan rengârenk onlarca ayakkabı bağcığı vardır. Sadece 10 adımda her biri kollarınızı
süsleyen bilekliklere dönüşebilir. Hem erkeklerin hem de kadınların kolayca kullanabileceği birbirinden şık paracord
bileklikler için sadece makas, çakmak ve dilediğiniz renklerde ayakkabı bağcıklarına ihtiyacınız var.
HAZIRSANIZ BAŞLAYALIM :)

1

2

İki farklı renkteki bağcığı ortalıyoruz ve
fotoğraftaki gibi birini diğerinin arasından
geçirecek şekilde düzenliyoruz.

Öncelikle istediğiniz renklerde yassı
ayakkabı bağcıklarını seçin.

4

3

5

6

Kaldırdıktan sonra sağ ipi yönünü bozmamak kaydı ile sol taraftaki bağcığın
boşluğundan geçirerek düğüm atıyoruz.

Önce sol ipi uzun bırakılan bağcığın üzerine
doğru alıp sonra da sağ ipi görseldeki gibi
diğer ipin üzerine alıyoruz ve kaldırıyoruz.

7

8

Yanlarda kalan bağcıklarla bir sol bir sağ
olacak şekilde düğümler devam ettirip
bağcıklar kısalıncaya kadar devam ediyoruz.

Aynı işlemi bu kez sağ ipi uzun bırakılan
bağcığın üzerine alarak tekrarlıyoruz

9

Kalan kısa bağcıkları iyice küçültecek şekilde
her iki yandan da keserek çakmak yardımıyla
hafifçe yakalım.

10

Uzun ipin iki ucunu, yukarıda bıraktığımız
küçük delikten bileğimizin boyutuna göre
geçirelim.

11

Kolumuza göre ölçümüzü aldıktan sonra kalan
bağcığın bir ucunu kesip örgüsüz kalan kısma
sıkıca dolayalım ve düğüm atalım.
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Yatay olan bağcığın sağ tarafındaki
boşluktan ipin bir yarısını geçirerek düğüm
atıyoruz ve düğümü üste doğru çekiyoruz.
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Paracord bilekliğiniz artık hazır.
Güle güle takın.

CIZGI YORUM
arrow-circle-right KISA KISA...

SİNEMA AKADEMİSİ’NDEN 250 YETENEKLİ MEZUN!
Sanata yeteneği olan insanların profesyonelliğe giden yolda donanımlı bireyler olarak
yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çekmeköy Belediyesi Sinema
Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler sertifikalarını aldı.

On iki hafta süren ve her hafta ünlü bir oyuncuyu sınıfında
misafir eden Sinema Akademisi’nin sertifika töreni Turgut
Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. On iki hafta boyunca
sinemanın teori ve pratiğine ilişkin yoğun bir ders dönemi
oldu. Bu süreçte kursiyerler tarafından kırk skeç kaleme
alındı. Senaryo yazma eğitimi Barış Başar tarafından verildi.
Erdem Baş tarafından temel oyunculuk eğitimi verilirken,
skeçler Erdem Baş ve Damla Kaya tarafından çalıştırıldı.
Toplamda on iki skeç hazırlandı. Üç skeç final programında
Çekmeköylüler için sahnelendi. Mezun olanlara sertifikaları
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından verildi.
Tören öncesi Çağatay Akman verdiği konser ile salondakilere
unutulmaz anlar yaşattı. Konserden sonra eğitim alan oyuncular tiyatro oyunlarını sergiledi.

GENÇLERLE 4. KÜLTÜR
SANAT HAFTASI SONA ERDİ
Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle Türkiye’nin dört
bir köşesini belediye bahçesine taşıdığı Çekmeköy 4.
Kültür Sanat Haftası’nın kapanış töreni yapıldı
Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün dördüncüsünü düzenlediği Kültür Sanat
Haftası’nda, Çekmeköylü öğrenciler hazırladığı etkinliklerle
ziyaretçilerine unutmayacakları bir kültür sanat festivali yaşattı. 28 Mayıs tarihlerinde Çekmeköy Belediye bahçesinde kurulan
çadırda yapılan Kültür Sanat Haftası’nda; Okullar ve Şehirler, Bilim
Şenliği, Okul Öncesi Şenliği, Halk Eğitim Merkezi Sergisi, Kariyer
Rehberliği fuarı yer aldı.

dergiteneffus.com
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EĞLENCE arrow-circle-left

Hangi

UFAK TEFEK CiNAYETLER
Karakterisin?

Bu yıl televizyona damgasını vuran bir yapım oldu Ufak Tefek Cinayetler. Herkes bütün sezon boyunca kimin öldüğünü merak
ederken bir yandan da 4 ana karakterin yaşamlarına odaklandı seyirciler. Çalışkan doktor Oya’dan intikam kekiyle tanınan
Merve’ye, dünyayı etrafında dönüyor sanan Pelin’den kendi yağında kavrulan Arzu’ya dizideki karakterler aslında herkesin
yakından dikkatini çekti. İzleyiciler kimi zaman kendilerinden bir şeyler bularak bu karakterlerle bir bağ kurdular.
Peki sen hangisisin? Hazırsan başlayalım:

Aşağıdakilerden hangisi seni tanımlıyor?

A
Karda yürürüm izimi
belli etmem

B
Zor durumlarda liderlik
ederim

C
Ben bir prensesim

D
Her şeye bulaşmayı sevmem
ılımlıyımdır

B
Beyaz sadeliği

C
Güneş misali sarı

D
Siyah asaleti

C
Bolca müzik ve dans bir de
moda dergilerinden fışkırmış
bir ben

D
Ailemle huzurlu ve sakin

Senin rengin hangisi?

A
Kırmızı olmadan asla

Doğum gününü nasıl kutlamak isterdin?

A
Herkesten övgüler aldığım
bir planlamaya sahip havuz
başı partisi
38

B
Doğayla iç içe bir piknikte
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Diyelim ki aldatıldın, tepkin ne olur?

A
Önce kendimi sakinleştirir
etraflıca düşünüp bir intikam
planı hazırlarım

B
Sevgilimi karşıma alır direkt
sorardım

C
Öfkeden deliye döner hemen
kavga ederdim

D
Bu durumu kabullenir
önüme bakardım

Peki, yakın arkadaşın hiç hoşlanmayacağın bir şey yaptı?

A
Haberim olmadan bir şey
yapamaz ki

B
Dost acı söyler o yüzden
uyarırdım

C
Benim de faydama olacaksa
görmezden gelirdim

D
Arkadaşız diye görmezden
gelemem ki

A şıkkı çoğunluktaysa: MERVE
Sen kesinlikle kraliçe arısın. Herkesten ve her şeyden haberdar olmak istiyorsun. Aynı
zamanda millet sana uyum sağlamalı sen millete değil. Tam bir kontrol manyağısın.
Üstelik manipülasyon yapmakta da üzerine yok. Hırs ve rekabet bu hayattaki parolan.
Kendi menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyorsun. İşler yolunda gitmediğinde soğuk
kanlılığını korusun da senin de güçlü görünüşünün ardında yenik düştüğün yıkımlar
olabiliyor.
B şıkkı çoğunluktaysa: OYA
Lafıyla davranışları bir karaktere sahipsin. Üstelik cesur ve disiplinlisin. Soğuk
görünüşünün ardında yufka gibi bir yüreğin var ve adalet duygun yüksek. Her ne
kadar uyumlu olsan da haksızlık karşısında sen de silahlarını kuşanıp savaşa katılacak
kadar cesursun. Her şey mantıktan ibaret değil yalnız arada kalbinin sesini de dinle.
C şıkkı çoğunluktaysa: PELİN
Melek yüzünün altında neler gizliyorsun sen öyle? Kıskançlık senin göbek adın. Enerjini biraz da adaletten yana harcasan hiç fena olmayacak aslında. Senin cadılığın ancak
gücünü yettirebildiğine söker. Senden güçlü karşısında nasıl da hemen siniyorsun?
Eğlenmeyi biliyorsun ama öfkeli yapın bazen her şeyi berbat ediyor.
D şıkkı çoğunluktaysa: ARZU
Hem evcimen hem de maharetlisin. Mutfağa girmeyi seviyor ve pratikliğinde dakikalar içinde harikalar hazırlıyorsun. Sakin ve ılımlı da olsan bardak taşıran son noktada
arızalı birine dönüşebiliyorsun. Sana tavsiyemiz sakın güçlendikçe kötüleşip gaddarlaşma.
dergiteneffus.com
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Önce sizi tanıyalım, bize kısaca kendinizden
bahseder misiniz?

Pekâlâ, daha sonrasında çobanlık yaptığınızı da
ifade ettiniz. Nasıl bir his bu?

1985 yılında Iğdır’da doğdum. İmam Hatip Lisesi’nde
okudum ama imamlık yapmayıp inşaatta çalışmaya
karar verdim. Ayrıca Iğdır, Erzurum ve Erzincan’da
çobanlık da yaptım. 10 sene Ordu’da yaşadım. Yaklaşık 5 sene de Antalya’da yaşadım. Evliyim ve 4 çocuk
babasıyım.

Bence dünyanın en güzel mesleklerinden biri. Size
sabretmeyi ve hoşgörüyü öğretiyor. İnşaatlarda çalışmak da sosyalleşmemi sağladı. Toplumla iletişim
kurmayı öğretti. Hayatımın dönüm noktasını belirleyen insanlar ise Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk oldu.
Onlara hayat boyu gerçekten minnettar kalacağım.

İmamların sesi güzel olur. Sizin de var mı böyle bir O zaman Survivor’a gelelim. Yarışmaya katılmaya
yeteneğiniz?
nasıl karar verdiniz?
Yok, zaten sesim güzel olmadığı için yapmadım (gülüşmeler) ve bıraktım. İmamlığın sorumluluğu çok
ağır olduğu için aslında bu sorumluluğu kaldıramadım ve orada bıraktım.
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Yarışmaya 5-6 senedir başvuruyordum ama başvuran
binlerce insan arasında yetersiz vasıflarınızdan dolayı
kendinizi fark ettiremiyorsunuz. Herkes futbolcu,
herkes oyuncu, herkes milli takımdan… Ben de hiç
kimsenin aklına gelmeyecek, bu yarışmayı hak
ettiğimi gösterebilecek bir şey yapmalıydım.
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Iğdır’dan İstanbul’a yürümeye karar verdim. Ve başarılı oldum çok şükür.
Başınıza neler geldi? Korktunuz mu?
Korktum tabi. Yol yürüyorum ve beni nelerin beklediğini bilmiyorum. Tedirginlik yaşadım ama ‘bu
yolculuğu sürdüreceğim gittiği yere kadar’ dedim
kendime.
Konaklamanız nasıl oluyordu?
Dışarda kalıyordum. Uyku tulumunda uyuyordum.
Hava ara iklimdi. Beni en çok zorlayan Kars ve Erzurum oldu. Bayağı soğuktu. Erzincan’ı geçince hava
yavaş yavaş ılımanlaştı. Bolu’ya gelince kadar zaten
insanlar beni ve hikâyemi tanımaya başladı.
Tek bir ulaşım aracı bile kullanmadınız mı?
Hayır. Kesinlikle ayağımı bir arabaya atmadım.
Iğdır’dan bana eşlik etmek için gelenler de vardı.
Ailemde tır kullanan akrabalarım var. Kendileri beni
arabayla takip ettiler ama uyumak için bile tıra binmedim. Hatta çok sevdiğim bir çocukluk arkadaşım
arabaya binmediğim için tırın altında
yatarken fotoğraflarımı çekti kanıt
olsun diye.

52 gün yürüdüm. Yürüyüş esnasında saate bakmıyordum. Saat can sıkar, gün saymak can sıkar. Sabah
güneş doğduğunda kalkıp yola koyuluyordum, karanlık çöktüğünde dinleniyordum. D-100 karayolu
üzerinden güzergâh belirledim ama Erzurum’dan
sonra ormanların içinden geçtim. Allah’tan bana bir
şey olmadı. Orada biraz düşüncesizlik yaptığımın
farkına vardım. Çünkü yabani hayvanlarla ya da sizi
hiç tanımayan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Orman
yolunu bitirene kadar akla karayı seçtim.
Yolculuk esnasından nereden itibaren fark
edilmeye başladınız?
Kendi Facebook hesabımdan paylaşımlar yapıyordum. Amasya’dan sonra tanınmaya başladım. Erzurum’da, Sakarya’da gazetecilerle röportaj yaptım.
Erzincan’a geldiğimde haber kanalları paylaşımda
bulundu. Beyazıt ağabey trend listelerinde beni görerek keşfetti. Yürüme fikrimi insanlar sevdi ve bunu
paylaştılar. İnsanlar önce bana ‘deli’ diyorlardı. Yolda
esnaf görünce “şu deli gelsin bir konuşalım’’ diyordu.
Tabi bizim Anadolu insanı ikramda çok cömerttir;
börek veriyorlardı, çay veriyorlardı.

Evden çıkış anınız nasıl oldu? Sizi
nasıl yolculadılar?
Yolculama olmadı çünkü kimse bana
inanmıyordu. “Cumali gidiyor ama Iğdır merkezden geri döner” dediler. Ben
hayatım boyunca o kadar yürümedim.
Bir işe başladığım zaman ilk önce dürüstçe başlıyorum ve hayatım boyunca
hep bunu kendime örnek aldım. Dürüstçe başlamadığım hiçbir işin sonuna gelemedim. Sabırla ve dürüstçe yola çıktım.
Allah bana kolaylık verdi ve başardım.
Yolculuğunuz kaç gün sürdü?
Toplamda 60 gün sürdü. Yolda ayağım
sakatlandığından 8 gün dinlendim. Net
dergiteneffus.com
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için adayı hep sevdim. İlk kez orada hamburger
yedim.

Survivor’a seçilmeme
ihtimaliniz vardı. Bu ihtimaYeterince Survivor da kalıp kendinizi
li de göze almış mıydınız?
gösterebildiğinizi düşünüyor musunuz?
Yarışma çok istediğim bir şeydi.
71 gün kaldım ve bence bu yeterli bir süre değildi.
Bana hitap eden, beni çağıran bir
Takım dengesizliğinden ve beni çok güçlü bir potaya
şeydi. Seçilmeseydim ‘en azından denedim’ derdim. Yol boyunca arabalar üstünüze koydukları için elendim. Ben oraya bir umut için gittim. Potaya çıktığımda eleneceğimi düşünmemiştim.
geliyor. Hiç tanımadığınız bazı insanlar size kafa
tutuyor. Aç kalıyordum, bütün ayaklarımın altı su
topluyordu. Bunları göze alarak bu yola çıktım. Ben- En zorlandığınız oyun hangisiydi?
ce hiçbir sporcu buna dayanamaz.
En çok zorlandığım oyunlar, bireysel dokunulmazlık
oyunlarıydı. Bir de Acun ağabey bu sene yeni olimYarışmaya kabul edildiğinizi öğrenince neler
piyat havuzu yapmıştı. Yüzmeyle pek aram olmadığı
hissettiniz?
için beni zorlamıştı. Ama hiç geri adım atmadım.
Anadolu insanı kesinlikle gururundan özünden taviz
Beyazıt ağabey beni programa çağırdığında Acun
vermez. En azından atalarımızın dedelerimizin bize
ağabeyi gördüğüm zaman kabul edileceğime pek
öğrettiği şey şudur: ne olursanız olun karakterinizinanmıyordum. Beni direk parkura attılar. Beyaz
ağabey canlı yayına çıkartıyor beni, risk alıyor. Yanlış den ödün vermeyin! Bizleri orada kimse yarışmaya
bir cümle söylemekten yanlış bir hareket yapmaktan zorlamıyordu. Yüzme çok iyi bilmesem de geri adım
atmadığım için pişman değilim.
korkuyorum, tedirgin oluyorum. Çok heyecanlıydım. Acun ağabey çok mütevazı bir insan... Kabul
Bugün geldiğin noktada Survivor sana ne kattı?
edildiğimi öğrenince iki gün kendime gelemedim.
Allah hepsinden razı olsun.
Maddi manevi çok şey kattı. İnsanları daha iyi görebiliyorsunuz. Önyargılarınız varsa onlardan kurYarışmaya gittikten sonra orada neler yaşadınız?
tuluyorsunuz. Her insana insan olduğu için değer
veriyorsunuz. Sizi düşünmeye çok teşvik ediyor.
Survivor’ı ekrandan izliyorsunuz ama yarışmaya
Beyninizi berraklaştırıyor. Daha rahat düşünmenizi
gittiğinizde izlediğiniz şeyin bu kadar gerçekçi olasağlıyor.
cağına inanamıyorsunuz. Bu kadar uzun bir yola
çıkmama şaşırdım. Adada gece gündüz bu kadar aç
kalacağımı bilmiyordum. Başarma hırsım olduğu
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Yarışma, dışardaki hayatınızı nasıl etkiledi?
İnsanlar beni çok sevdi. Etiler’de bile tanınıyorum. Fatih Terim
beni görünce selam verdi. Ünlüler tarafından da tanınıyorum.
Halk tarafından çok seviliyorum. Anadolu insanını temsil ediyorum. Gururlanıyorum. Ulaşılması zor bir insan değilim ben ve
öyle de olmak istemiyorum.
Dergimizin okurlarına son olarak neler söylemek istersiniz?
Her ne olursa olsun kendi hayallerinden vazgeçmeliler ve sabırlı
olmalılar. Her şeyi başaracağım diye hırs yapmak bazen hatalara
yol açar. Ama sabırlı bir şekilde giderseniz her şeyi başarırsınız.
İnsanların kalplerini kırmamalılar. Hangi insanın nerde nasıl karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. En önemlisi dürüst olsunlar çünkü
dürüstlük her şeyin anahtarıdır.
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KAHVEDE ŞENLİK VAR
Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın
ile bir erkeği karşı karşıya getirir. Sabahattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın
da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek,
sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman
zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar.
Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu
bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana
paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı?
Erkek mi? Yoksa Garson mu?…

YAZAN
YÖNETEN
DRAMATURG
SAHNE TASARIMI
IŞIK TASARIMI
KOSTÜM TASARIMI
EFEKT TASARIMI
GÖRSEL TASARIM
KOREOGRAFİ
YÖNETMEN YARDIMCISI
SÜRE

: Sabahattin Kudret Aksal
: Murat Ozan
: Hande Ören
: Sabahat Çolakoğlu
: Fatih Haroğlu
: Zuhal Soy
: Harun Özdamar
: Mustafa Küçücük
: Doğan Şirin
: Gülsüm Alkan
: 130 Dakika / 2 Perde

OYUNCULAR : Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli
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CEKMEKÖY SPOR SENLİĞİ’NDE
9 BİN ÖĞRENCİ 12 BRANSTA YARISTI
Çekmeköy Belediyesi Spor Şenlikleri kapanış ve ödül töreni büyük
coşkuya sahne oldu.

bir

Gençlik
Çekmeköy Belediyesi'nin, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
bu yıl 9
ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği gerçekleştirdiği spor şenliklerinde
e
bin öğrenci 12 branşta birbirleriyle yarıştı. Çekmeköy Spor Kompleksi’nd
Hüsnü
düzenlenen kapanış ve kupa törenine Çekmeköy Kaymakamı Cemal
köy İlçe
Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekme
ve
Başkanı Salih Kırıcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Kılıç
binlerce öğrenci katıldı.
ve
Bando takımının gösterisiyle başlayan spor şenliği; halk oyunları gurubu
akrove
r
Action Team Akrobasi ekibinin heyecanlı bisiklet gösterisi, jonglö
ilere
batik basketbol gösterileri ile devam etti. Program sonunda öğrenc
dondurma ikram edildi.
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2018’E
DAMGA
VURAN
SAÇ
MODASI

Aykırı stil arayışın varsa bi dene
ne olacak?

Yazın güneşli ve
enerji dolu
günlerine
birbirinden tarz
saçlarla merhaba
deyin.

Saç kesimine modern bir hava
katmak istiyorsan bu perçemler
tam sana göre
dergiteneffus.com

Topuz stili
Saç Klipsleri

Rapunzel saçlar bu yıl da
hayatımızda; üstelik bu kez cool
ve geniş dalgalarla.

Undercut

Hem yaza uygun hem de
sofistike bir dokunuş

XXL Dalgalar

Yaz tatilinde saçları biraz
uzatmak istiyorsan bu model
tam senlik!

XXS Perçem

Asimetrik

Tom Boy

Kıvırcık ve Salaş

arrow-circle-right TEMMUZ MODASI

Unutma bu stil için saçlar en az
kulak hizasında olmalı :)

2000’li yılların başında hayatımıza
giren saç aksesuarları bu yıldan
başlayarak kalıcı olacak gibi!

Yanlar kısa üstler uzun sevenlere
gelsin
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AY IŞIĞI SOKAĞI
Stefan Zweig
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Fransa’nın bir liman kentinin denizci mahallesinde gezinirken duyduğu arya söyleyen sesi izleyerek tanımadığı insanların marazi hayatlarına dalan bir gezgin; patronuna kölece bağlılığı yüzünden korkunç bir eyleme sürüklenen
karanlık, itici ve yabani bir hizmetçi; 1810 yılında İspanya’daki savaşta yaralanan, düşman bir ülkede amansız bir
hayatta kalma mücadelesine girişen bir Fransız albay; 1918 yılının bir yaz gecesi Leman gölünde bulunup kurtarılan, ancak sonra yüreğini kavuran yurt özlemine yenik düşen bir Rus savaş esiri; yaşıtları üniversiteye giderken hâlâ
liseye devam eden avare bir gencin öğretmeninin otoritesine isyan ettikten sonra ödediği ağır bedel.

PUSLU KITALAR ATLASI
İhsan Oktay Anar
İletişim Yayınları
Bir ilk kitap, Türkçe edebiyatta yeni ve pırıltılı bir yazar... Yeniçeriler kapıyı zorlarken düşler üstüne
düşünlere dalan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yen kalabilen sonuca ulaşmak
üzeredir. Dünya bir düştür. Evet, dünya... Ah! Evet, dünya bir masaldır. Geçmiş üzerine, dünya hali
üzerine, düşler ve puslu kıtalar üzerine bir roman. Hulki Aktunç'un önsözüyle...

BU OKUL BİR ACAYİP
Şeyma Sıdıka Kılıç
Cinius Yayınları
Aysel doğayı, hayvanları seven diğer tüm insanlar gibi sıradan bir insandı. Ne çok
güçlüydü ne de doğaüstü güçleri vardır. Onun çizgi roman kahramanı olmasına
sebep sadece yanlış zamanda ve yanlış yerde bulunmuş olmasıydı. Bakalım bu
yanlış yer onu ne gibi maceralara sürükleyecek? Aysel’in yerine kendinizi koyup
olaylara bakmaya ne dersiniz?
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DOMATESLI MOZZARELLA PEYNIRLI TOST
Okuldan geldiniz ve midenizde açlıktan bir gümbürtüdür kopuyor. Dolabı heyecanla
açtınız ama o da ne?! Koskoca bir boşlukkkk… Hiç üzülmeyin çünkü Temmuz’un
lezzet durağında sizler için pratik bir tarif veriyoruz. 10 dakikada hazırlayıp mideye
indirebileceğiniz domatesli mozzarella peynirli tost için haydi mutfağa!

x2

MALZEMELER

10dk.
kolay

zor!

1 adet ince ince dilimlenmiş bahçe
domatesi
4 dilim mozzarella peyniri
(kaşar ya da dil peyniri de tercih
edebilirsiniz)
2 tatlı kaşığı zeytin ezmesi
2 adet sandviç ekmeği

HAZIRLANIŞI
Önce zeytin ezmelerini, ortadan ikiye araladığınız
sandviç ekmeklerinin tabanına güzelce sürün. Peynir
ve domates dilimlerini her iki ekmeğe de paylaştırarak
dizin. Tost makinasını gerekli sıcaklık ayarına getirerek
ekmekleri peynirler eriyene kadar ısıtın. Sıcacık
tostunuz afiyetle midenize inmeye hazır!

birlikte
iyi gider

SPOR arrow-circle-left

1930

1950

1958

1966
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Uruguay - Arjantin
ŞAMPİYON URUGUAY

1934

İtalya - Çekoslovakya
ŞAMPİYON İTALYA

1938

Uruguay - Brezilya
ŞAMPİYON URUGUAY

Brezilya - İsveç
ŞAMPİYON BREZİLYA

İngiltere - Batı Almanya
ŞAMPİYON İNGİLTERE

1954

Batı Almanya - Macaristan
ŞAMPİYON BATI ALMANYA

1962

1970

İtalya - Macaristan
ŞAMPİYON İTALYA

Brezilya - Çekoslovakya
ŞAMPİYON BREZİLYA

Brezilya - İtalya
ŞAMPİYON BREZİLYA

dergiteneffus.com

1974

Batı Almanya - Hollanda
ŞAMPİYON BATI ALMANYA

arrow-circle-right SPOR

1978

Arjantin - Hollanda
ŞAMPİYON ARJANTİN

2006

İtalya - Fransa
ŞAMPİYON İTALYA

1986

Arjantin - Batı Almanya
ŞAMPİYON ARJANTİN

Batı Almanya - Arjantin
ŞAMPİYON BATI ALMANYA

1994

Brezilya - İtalya
ŞAMPİYON BREZİLYA

1982

1990

2002 DÜNYA KUPASINDA
TÜRKİYEMİZ DÜNYA 3.’SÜ
OLARAK, TARİHİ BİR
BAŞARIYA İMZA ATTI!

İtalya - Batı Almanya
ŞAMPİYON İTALYA

1998

2010

Fransa - Brezilya
ŞAMPİYON FRANSA

Hollanda - İspanya
ŞAMPİYON İSPANYA

dergiteneffus.com

2002

2014

Almanya - Brezilya
ŞAMPİYON BREZİLYA

Almanya - Arjantin
ŞAMPİYON ALMANYA
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ADRESİNE GÖNDEREN 5 KİŞİYE PUSLU KITALAR ATLASI Kitabı HEDİYE!
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Ödüllü Bulmaca
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Resimlerini gördüğünüz ünlülerin isimlerini şablona yerleştiriniz...

SEDA SAYAN

SİNEM KOBAL

MERVE BOLUĞUR

SEZEN AKSU

ASUMAN KRAUSE

SAFİYE SOYMAN

SELMA ERGEÇ

FAHRİYE EVCEN

Yandaki kelimelerin tümünü bulup işaretlediğinizde, kalan harﬂerden ortaya özlü bir söz çıkacak

DERSLİK
DİPLOMA
DİSİPLİN
DOÇENT
DOKTORA
EĞİTİCİ
EĞİTİM
ENSTİTÜ
FAKÜLTE
İLETİŞİM
KARNE
OKUTMAN
ORTALAMA
ORTAOKUL
ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN
PROFESÖR
REKTÖR
SINAV
SINIF
TÜRKÇE
ÜNİTE
YARIYIL
DEKAN
LİSANS

YÖNETİM VE ŞEFFAFLIK
KATEGORİSİNDE

ÇÜNKÜ HER VATANDAŞ BELEDİYE YÖNETİMİNDE

SÖZ SAHİBİ!

