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Muhammed MURSİ

"Çocuklarımız bizim için ONLAR ADAMDI diyecekler!"

Ücretsiz Gençlik Dergisi

POSTER HEDİYELİ

GÜNCEL

Milli Ruh yeniden doğuyor,
Milli Takım umut veriyor!

KADİM ŞEHİRLER

Yavru Vatan'ın hayalet
şehri Maraş.

İZ BIRAKANLAR

Namluların çevrildiği korkusuz
padişah, Abdülhamid Han.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Eğlenceli, bilgili ve samimi Temmuz sayımızla karşınızdayız. Bu ay
tatilinizin tadını çıkarırken Teneffüs’ü elinizden düşürmeyeceğinize
eminiz. Birbirinden merak edilecek konuları dergimizin mutfağında
harmanlayıp dumanı üstünde şekilde beğeninize sunuyoruz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Dergimizin kapağında sizleri, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Mısır’ın
demokratik yollarla seçilmiş ve maalesef darbe ile görevinden
alınarak hapishaneye mahkûm edilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi karşılıyor Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin gelecekteki
koruyucusu siz gençlerin Mursi ile birlikte bu konuda ne kadar dik
duruşlu olunabileceğini keşfetmenizi istedik.
Geçtiğimiz ay aynı zamanda üniversite için önemli bir dönemeci atlattınız.
Umarım hepinizin sınavları çok güzel geçmiştir. Bu ay dergimizde 90’lara uzanıp bir nostalji yapıyoruz,
Kıbrıs’ın hayalet şehri Maraş’ı gündeme getiriyoruz. Ayrıca hediyeli bulmacalarımızla ve güncel film
repliklerimizle sizleri doyulmaz bir eğlenceye davet ediyoruz.
Ağustos sayısında buluşuncaya kadar sevgiyle kalın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay "KABOTAJ" kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.
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Temmuz ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.

LEZZET DURAĞI

TARİHTE TEMMUZ

Yaz Mevsimine özel
'Şeftalili Buzlu Çay' tarifi
sayfamızda.

Tarihte temmuz ayında neler
yaşanmış neler. Merak ediyorsanız
sayfamıza bekliyoruz.
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FİLM REPLİKLERİ
Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik

18

İZ BIRAKANLAR

DUVAR

Namluların Çevrildiği Korkusuz
Padişah Sultan Abdülhamid
Han.

Bu duvarın harcında
gençlik var:)
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DOSYA

TENEFFÜS OKUR

Mısır'ın Demokrasi ile seçilmiş ilk
Cumhurbaşkanı
Muhammed MURSİ.

Birbirinden eğlenceli içerik
Teneffüs Okur sayfamızda
sizi bekliyor. Bu ay, sizden gelen
fotoğraflarla çok daha
renkli.

15 TEMMUZ

28

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

34

İstanbul'un en güzel kareleri,
en güzel kadrajları
sizin makinenizden
çıksın:)

EĞLENCE

30
NOSTALJİ

38

Enine boyuna
90'lar Nostaljisi :)

41
SİNEMA Bİ'MOLA

BİLİM

Meraklısı için Zorlayıcı
Yeşilçam Testi sizi bekliyor :)

4

Milli Birlikten
Kuvvet Doğdu!

Paralel Evrenlerin
Fizikteki Hipotezleri

Bu ay hangi filmler vizyona giriyor,
bir göz atalım.
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KÜLTÜR SANAT

TİYATRO BİR SANAT

Kültür ve sanat dünyamızın
değerlerini tanımaya
devam ediyoruz.

Sanata Adanmış Bir Hayat :
Ekrem Reşit Rey

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz
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Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı
Başkan Yardımcısı

TİYATRO PERDESİ

46

Devlet Tiyatroları tarafından
sahnelenen HİSSE-İ ŞAYİA isimli
oyunu öneriyoruz.

GÜNCEL
Milli Ruh Yeniden Doğuyor,
Milli Takım Umut Veriyor!

DANIŞMA KURULU

50

KADİM ŞEHİRLER
Yavru Vatan'ın
Hayalet Şehri : MARAŞ

53

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı
Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

ÖDÜLLÜ BULMACA

54

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

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

Genel Yayın Koordinatörü
Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

KARIŞIK BULMACA

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Fatih Cömert
Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak
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.

Bir ülkenin iskele veya limanları arasında 'gemi işletme işi' anlamına
gelen kabotaj kelimesi aslen Fransızca kökenlidir ve 1 Temmuz
ülkemizde Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır.
Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun,
“Türkiye Limanları ve Sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk
ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce
yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri
bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
yapabileceğini belirtmiştir.
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En iyi

Kitaplar

İNCİR KUŞLARI
Sinan Akyüz

Aynı ırktan geliyorlardı. Aynı dili konuşuyorlardı. Bir tek dinleri farklıydı.
Biri Müslüman Boşnak genci, diğeri ise Hıristiyan Sırp’tı. İkisi de
konservatuardaki aynı Boşnak kızına âşık olmuşlardı. Ve bir gün bu iki
genç, güzeller güzeli Suada’ya aşklarını ilan ettiler. Ancak gençlerden biri
aşkına karşılık bulmuş, diğeri ise “Kalbimde iki kişiye yer yok” cevabını
almıştı. Takvim yaprakları 6 Nisan 1992’yi gösterirken bir bomba düştü
beyaz zambakların açtığı yüreklere… Suada patlak veren savaşın estirdiği
rüzgârda âdeta savrulan bir yaprak gibiydi…

KANİJE

Mehmed Niyazi

Devletin temeli toprağa değil, milletin vicdanına atılır. Milletin sevgisi devleti
koruyan, büyüten biricik unsurdur. Ne yazık ki sevgi sübjektif bir kavram…
Böyle bir sevgi taşıyan milletin de, devletin töresini, geleneklerini baş tacı
etmesi gayet tabiidir. Yaşamak içgüdü, yaşatmak ise yürek ve şuur meselesidir.
İçgüdümüzden kurtulup yürek ve şuurumuzun emrine girdiğimiz oranda insanız.
Tarihe mal olmuş kişilerin arasında dahi böyle insanlar ender görülür. Bunlardan
birisi de Tiryaki Hasan Paşa'dır. Milletimizin büyük evlatlarından Tiryaki Hasan
Paşa'nın nasıl bir strateji ve taktik dehâsı olduğunu; her şeyden önemlisi yürek
ve şuurun emrinde bir ferdin devletinin değil bir kalesini, bir kaya parçasını bile
düşmanlara vermemek için nasıl cansiperane bir mücadeleye giriştiğini
Mehmed Niyazi'nin kaleminden okuyacaksınız.

FEDAİLERİN KALESİ ALAMUT
Vladimir Bartol

Hikâye 11. yüzyıl İran’ında, kendini peygamber ilan eden
Hasan Sabbah'ın, seçilmiş bir grup insanı intihar suikastçısına
dönüştürerek bölgede hâkimiyet kurmak için çılgınca ve
aynı zamanda zekice bir plan tasarladığı Alamut Kalesi’nde
geçmektedir. Sabbah kendi deyimiyle insanların saflığını
kullanıp dine adanmışlığı politik emellerine alet eder.
Artık kapılar onun için ardına kadar açılmıştır.
dergiteneffus.com
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Ma lzemeler

tali
• 3 adet orta boy irice doğranmış şef
• 1.5 litre su
• 1 su bardağı toz şeker ya da bal
• 2 su bardağı demli siyah çay
• Yarım limonun suyu
• Yarım çay kaşığı limon tuzu
• Nane yaprakları
• Buz

HAZIRLANIŞI

ey e alı p yu mu şa yın ca ya
Şe ft ali ler i ve su yu bir te nc er
ğu ma sı içi n be kle tin .
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Sü zg eç te n ge çir ip ka lan ma lze
zd ola bın da so ğu ma ya
er im ele rin i sa ğla yın . Ilı yın ca bu
, bu z ve şe ft ali
bır ak ın. Se rv is et me k içi n na ne
dil im ler ini ku lla nın .
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MUHTARLIKLARA MADDi DESTEK
Çekmeköy Belediyesi muhtarlıkların ihtiyaç ve masraflarını göz önünde bulundurarak,
21 mahalle muhtarlığına aylık olarak maddi destek yapacak.

biri olan
Çekmeköy Belediyesi, yerel yönetimlerin temel taşlarından
aşlara
muhtarlık kurumunun sağlıklı işlemesi ve giderlerin vatand
aldı.
kararı
me
sürdür
lerini
yük olmaması için yeni dönemde de destek
edilen
kabul
ile
Çekmeköy Belediyesi Haziran Meclisi’nde oy birliği
acak.
teklife göre, muhtarlıklara her ay 1500 TL maddi destek sağlan
temizlik
Muhtarlıkların su, elektrik, doğalgaz, personel, kırtasiye ve
göre
karara
alınan
için
masraflarının vatandaşa yüklenmemesi

alacaklar.
muhtarlıklar giderlerini belgeleri ile bildirerek maddi destek
gelerek
araya
bir
ay
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Her
z
uğumu
mahallelerimizin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulund
imizin
muhtarlarımıza, her ay maddi desteğimiz devam edecek. Devlet
ki
arında
maaşl
ve
ındaki
haklar
lik
muhtarlar için yaptığı sosyal güven
kadar
i
geldiğ
den
elimiz
düzenlemelerin ardından biz de belediye olarak
desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.
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İ AÇILDvleI t Hastanesi’nin
ACİL SERVyeİS
başlayan Çekmeköy De
Mart ayında polikliniklerle hizmet verme
acil servisi de hizmete girdi.

Çekmeköy Devlet Hastanesi poliklinik
hizmetlerinin yanı sıra acil servis ile de
hizmet vermeye başladı. Alemdağ Mahallesi
Saray Caddesi’nde yapımı tamamlanan 200
yataklı Çekmeköy Devlet Hastanesi için Alo
182 ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi
(MHRS) üzerinden online randevu alınıyor. Acil
hizmetlerinin verilmeye başlandığı hastaneye
ulaşım konusunda Çekmeköy Belediyesi’nin
mahalle merkezlerinden servis hizmeti devam
ediyor.
Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet
Poyraz, “Çok şükür verdiğimiz bir sözü daha
yerine getirdik. Hastanemizin tefrişatı
tamamlandığında hizmet yelpazesi daha da
genişleyecek. İlçemizde yapımı devam eden
aile sağlığı merkezleriyle sağlık yatırımlarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE TEMMUZ arrow-circle-left

MANŞ
DENİZİNİ
AŞTI

The Wall
Street
Journal

8 Temmuz 1889 – ABD

25 Temmuz 1909 – FRANSA

The Wall Street Journal
gazetesinin ilk nüshası
New York’ta yayınlandı

Fransız Louis Blériot, 33 kilometre
uzunluğundaki Manş Denizi’ni
28 dakikalık bir tayyare uçuşuyla
aştı. Böylece Daily Mail gazetesinin
1000 sterlinlik ödülünü
almaya da hak kazandı.

Lozan’ı
İmzaladık

Renkli TV
Yayını

24 Temmuz 1923 – İSVİÇRE
Kurtuluş Savaşı’nın ardından
Hatay ilimiz dışındaki sınırlarımızı
belirleyen Lozan Antlaşması İsmet
İnönü başkanlığındaki bir
heyetle İsviçre’de imzalandı.

Londra’da ilk renkli
televizyon yayını projesi
hayata geçirildi.

BAĞIMSIZLIKLARINA
KAVUŞTULAR

PAŞA’YA
SUİKAST

28 Temmuz 1821 – PERU

21 Temmuz 1922 - TİFLİS
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
önderlerinden Cemal Paşa’ya Tiﬂis’te bir
suikast düzenlendi. Bu eylem sonucu
hayatını kaybeden Paşanın failleri hala
tartışmalı. Kimilerine göre Cemal Paşa
Ermeni Çeteler tarafından öldürüldü.
Kimine göre ise Ruslar Paşaya
komplo kurdu.
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3 Temmuz 1928 – İNGİLTERE

İspanya’nın sömürgesi olan
Peru, Arjantinli General Jose de
San Martin’in Lima’ya girip
burada başarılı olması
sayesinde bağımsızlığına
kavuştu.

dergiteneffus.com
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KUDUZ
AŞISI
B U LU N D U

İLK TÜP
BEBEK
25 Temmuz 1978 – İNGİLTERE

6 Temmuz 1885 – FRANSA
Louis Pasteur, kuduz aşısını buldu. Aşı 9
yaşındaki Joseph Meister isimli bir
çocuk üzerinde denendi ve sonuç verdi.
Pasteur, aşı çalışmalarını sürdürürken
Sultan Abdülhamid tarafından da
desteklenmişti.

Dünyanın ilk tüp bebeği
olarak bilinen Louise Brown
hayata gözlerini açtı. Kendisi
için o dönem gazetelerinde
‘Süper Bebek’ manşetleri
atılmıştı.

İKİNCİ
KÖPRÜ
AÇILDI
3 Temmuz 1988 – İSTANBUL
Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nün yapımı tamamlanarak halkın hizmetine açıldı.
Köprü vatandaşlar arasında
İkinci Köprü olarak anılıyor.

BİZANS’A
VURDUĞUMUZ
İLK DARBE

27 Temmuz 1302 - TÜRKİYE

II.

MEŞRUTİYET

23 Temmuz 1908 – TÜRKİYE
Sultan Abdülhamid’in Han’ın
kararıyla İstanbul’da
II. Meşrutiyet ilan edildi.

KAHİRE’DE
DARBE

23 Temmuz 1952 – MISIR

Osman Gazi öncülüğündeki
askerlerimiz Koyunhisarı’nda
Bizans’ı yenilgiye uğrattı. Halil
İnalcık bu galibiyeti Osmanlı
Devleti’nin kuruluşu olarak
yorumluyor.

Mısır ordusundaki bir grup subay, Kral
Faruk’un İskenderiye’de olmasından
faydalanarak hükümeti ele geçirdi.
Mısır’daki son darbe Muhammed Mursi
hükümetine karşı geçtiğimiz
yıllarda yapıldı. Anlayacağınız Mısır’da
darbeler dönemi bitmiş değil!

dergiteneffus.com
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The Big Bang Theory

Üzgünüm geciktim.

The Big Bang Theory

Ne oldu?

Hiçbir şey.
Sadece gelmek is
temedim.

Prison Break

Güçlü insanlar pes etmezler,
12

dergiteneffus.com

Yorgun olsalar bile.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

Leyla ile Mecnun

Sen bana sokağa
top oynamaya ça
ğıran
arkadaşlarımla g
itmeme izin versey
din
şu anda Avrupa'y
a transfer olmuşt
um.

Oğlum, seni maçla
rda direk
olarak kullanırla
rdı.

Sherlock

Kalbini cayır cayır yakarım.

Güvenilir kaynaklardan öğrendiğime
göre bende ondan yok.

Süt Kardeşler

Kumandan senin süt anne
nin
abisiymiş.

O zaman o benim süt kum

andanım.

dergiteneffus.com
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Ben her Caminin
yanında bir mektep
görmek isterim!
Şunu çok iyi bilin,
ben okumuş
adamdan asla
korkmam. Beni
suçlayanlara
da soruyorum:
Ben hizmetkar
bir padişah
olmasam, bu
kadar okulu
neden açayım?
İki şey çok
önemlidir: Din ve
Fen!

Osmanlı’nın en zor
dönemlerinden birinde 33
yıllık iktidarıyla ülkesini
parçalanma tehlikesinden
büyük bir zekâ ile
kurtaran bir sultandı II.
Abdülhamid! Osmanlı
topraklarına liderliğinin
son gününe kadar
yatırım yapmıştı. Tabii
ki böylesine çalışkan,
cesur ve Batı’ya kafa
tutan bir padişah
birçok kez engellenmeye
çalışıldı! Sizler için
Sultan Abdülhamid Han’a
düzenlenen suikast girişimlerini
araştırdık…

14
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ehzadelik yıllarından beri hem iç hem de dış düşmanlarını bertaraf etmeye çalışan Sultan Abdülhamid Han
1876 tarihinde Osmanlı tahtına oturarak çetin bir mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu. Ülkedeki karışıklıkların
önüne geçebilmek ve düşman devletlerin Osmanlı toprakları
üzerindeki planlarını bozmak için ülkede çok sistemli bir hafiye
teşkilatı kurmuştu.

genellikle saraydan çıktığı zamanlarda hedef alınıyordu. Bu
sebeptendir ki Padişah, yılda iki kez bayram namazları için saraydan ayrılıyor, Cuma selamlıklarını ise Yıldız Sarayı önündeki
Hamidiye Camii’nde düzenliyordu.

Suikast girişimleri ve planları Sultan Abdülhamid’in bu meseledeki titiz tavrından dolayı sadece bu ortak zamanlar için planlanıyordu. İçlerinde öyle küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş
Kurduğu teşkilat sayesinde planlanan suikastları ve kargaşala- tehlikeli planlar vardı ki hayata geçirilse ülke için bir felaket
rı jurnaller sayesinde önceden haber alabiliyor böylece olay- doğurabilirdi.
lara zamanında müdahale edebiliyordu.
Tabii bazılarının önüne geçmek mümkün
Kadın Kılığına Giren Eylemciler
olmadığından bazı suikast girişimleri ülke
düşmanlarınca hayata geçirilmişti. Sultan
Sultan Abdülhamid için planlanan girişimler
Abdülhamid Han bu girişimlerden kıl payı
arasında kendisine alternatif namzedi tahta gekurtulmayı başardı.
çirmeye çalışmak olduğundan bahsetmiştik.
Mithat Paşa’nın anlattıklarına göre 4 kişiden
oluşan eylemci bir grup kadın kılığına girerek
Çırağan’a gitmişler. Amaçları Sultan Murad ile
oğlu Selahaddin Efendiyi kaçırarak Avrupa’ya
götürüp onun saltanatta hakkı olduğunu iddia
edeceklermiş. Neyse ki odasının önündeki nöbetçiler kadınlardan birininpeçesinden sarkan
sakalları görmüş ve olaya müdahale edilmiş.
Böylece Abdülhamid’i dolaylı yollardan tahttan
uzaklaştırmak isteyenler emellerine ulaşamamışlar. Bu girişimlere Ali Suavi’nin Çırağan baskınını
da ekleyebiliriz. Bu baskın da bertaraf edilmiş Ali
Suavi öldürülmüştü.

Padişaha yapılmak istenen suikast planlarının amacı, kendisinin saltanatını sona
erdirip yerine bir sonraki namzedi geçirmek ya da işlerine çomak soktuğu Ermeni, Bulgar, Rus ve diğer yabancı komiteler
tarafından ortadan kaldırılmak şeklinde
sıralanabilir. Bu suikastların içinde Ermeniler tarafından düzenlenenlerin sayısı
hayli fazla.
Eğer hal amacıyla yapılan girişimleri saymazsak Sultan’a karşı suikast girişimleri

Yıldız Sarayı

Sultan Abdülhamid Han tarafından
kabul edilen, Topkapı Sarayı'nın
duvarındaki Osmanlı
İmparatorluğu arması.

Sultan Abdülhamid Cuma
günü halkı selamlıyor.

Yıldız Sarayı Kütüphanesi
dergiteneffus.com
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İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left
cemiyet zaman içinde somut faaliyetlerde bulunarak harekete
geçtiler. Seçtikleri Erzincanlı Şevki Paşa, Padişahın yaverliğine
seçildi. Yaverlik göreviyle Sultan Abdülhamid’e çok yaklaşan
Şevki Paşa bu cemiyetin suikast planını yerine getirmekle mükellefti. Ama işler bu cuntacı çetenin planladığı gibi gitmedi.
Şevki Paşa, suikast teşebbüsünden vazgeçerek, bu örgütle fikri
münasebetlerini kesti.

Yurt Dışındaki Komitelerin Suikast Planları
Sultan Abdülhamid’i ortadan kaldırmak için hem harici hem de
dâhili düşmanlar hiç durmadan çalışmışlardı. Kimse Osmanlı’yı
ne olursa olsun zorlu şartlarda dağılmaktan koruyan zeki bir
lider istemiyordu. Nitekim yukarıda anlatılan içerideki girişimlerin yanı sıra yurt dışında kurulan komiteler tarafından da pek
çok suikast planlanmıştı. Buradaki teşebbüsler, çoğunlukla sefaretlere yapılan ihbarlar sayesinde bertaraf edilmişlerdir.

Siyonistler Huzurdan Kovulmayı Yediremedi
Filistin’de gözü olan Siyonistler, Sultan Abdülhamid’in huzuruna çıkarak Osmanlı’nın bütün dış borçları karşılığında kutsal
toprakları satın almaya kalktıklarında Padişah tarafından çok
sert uyarılarak huzurdan kovulmuşlardı. Bunu kendine yediremeyen Siyonist örgüt yurt dışından tetikçi getirerek Sultan’ı öldürmeyi planlamıştı. İsviçre’de buluşan çeteciler planı Ermeni
komitacılara onaylatıp harekete geçtiler.

Rum Konstantin’den Yıldız Baskını
1879 tarihinde Sultan Abdülhamid’e doğrudan bir suikast girişimi yapılmıştı. Konstantin Karayanablu isimli Rum eylemci, V.
Murat’ın hizmetlilerinden Sokrat’ın teşvikiyle, Ramazan Bayramı’nın birinci günü bayram selamlığı töreni sırasında bahçe
kapısındaki görevlileri yaralayarak içeri girmeye teşebbüs etti.
Rum eylemci yaralı olarak ele geçirilmiş ve Abdülhamid Han’a
ulaşamadan bertaraf edilmişti.

Dinamitli Plan
Abdülhamid tarafından azledilen Damat Mahmud Paşa, bu durumu içine sindiremeyerek işbirlikçiler bulup Yıldız’ı dinamitlemek için planlar yapmıştı. Bunun için Avrupa’dan dinamit getirilmesi bile kararlaştırıldı. Plan hayata geçirilemeden şüpheliler
yakalandı ve planları mahkemece ispat edildi. Mahmud Paşa ve
2 işbirlikçisi idama mahkûm edildiler.

Kuleli ’deki İhtilalci Askerler Cemiyeti
Jön Türk akımının yeni yayılmaya başladığı dönemlerde, bazı
inkılapçı grup ve cemiyetler oluşmuştu. Bunlardan biri de
Kuleli Askeri Lisesi içinde yer alan İhtilalci Askerler Cemiyeti
idi. Kurulduğu günden itibaren kısa sürede üye sayısını arttıran
16

Meşhur Yıldız Suikastı
Plana göre Sultan, Cuma selamlığından çıkarken bir faytonun
altına yerleştirilen bomba patlatılacaktı. Böylece Ermenilerin
ve Siyonistlerin önündeki en büyük engel ortadan kalkmış olacaktı. Ama Allah’ın da bir planı vardı. Teröristler bunu hesaba
katmamışlardı.
Namaz sonrası Sultan Abdülhamid Han, cami bahçesine inerek
Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile sohbete dalar. Bu kez her
zamankinden fazla Cuma selamlığında vakit geçirmesi Sultan’ı
büyük bir felaketten kıl payı kurtarır. Çünkü yaklaşık 2 dakikaya kurulu 120 kiloluk bomba düzeneği, Padişah o bölgeye

dergiteneffus.com
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gelmeden infilak eder. Sultan Abdülhamid bu vahşi suikast
girişiminden kıl payı kurtulmuş fakat ne yazık ki bu saldırıda
26 kişi vefat etmiş 58 kişi de yaralanmıştı.

Abdülhamid Han Sakinliğini Korudu
Olayın ardından ortalık çok karışmıştı. Bununla birlikte Sultan Abdülhamid sakinliğini korumayı başararak etraftakileri de sakinleştirmeyi başardı. Sanki az önce kendisi saniyeler
farkıyla ölümden dönmemiş gibi etrafındaki kaosu yatıştırmak için ‘korkmayınız, korkmayınız’ şeklinde sesleniyordu.
Suikastçıların bazıları yurt dışına kaçsa da Osmanlı topraklarında kalanlar yakalanıp yargılanarak idama mahkûm
edildiler. Sultan Abdülhamid Han, 33 yıllık iktidarını bu ağır
badirelerle uğraşarak korumaya çalışmış çok büyük bir padişahtı. Allah makamını âli eylesin.

ÇOK YAŞA SULTAN!
Patlama anını ve sonrasını o esnada Yıldız’da
bulunan şahitler şöyle anlatmışlardı: "Gökleri
titreten bir bomba patladı... İnsan bedenleri
havada uçuşuyor, asker ve sivil erkân camiye
sığınmak için koşuşuyordu. Ortada heykel
gibi duran ve çevreyi izleyen bir tek Padişah
vardı. Yaver Miralay Sadık Bey korkudan kılıcını
düşürmüştü. Olaydan sonra Abdülhamid Han,
kılıcını düşüren bir yaver istemediğini söyleyerek
miralayı Trablus'a sürecekti...
Padişah birden kükredi: Arabamı çekiniz, buranın
çevresini muhafızlarla kordon altına alın,
sorumluları tutuklayın!" Sultan hemen arabasına
atladı, dizginleri aldı ve uzaklaştı. Sultan'ın bu
vakur ve cesur tavrından etkilenen yabancı
elçilerle eşleri köşklerin ve mabeyn dairelerinin
pencerelerinden “Çok Yaşa Sultan..." diye
bağırdılar..."

dergiteneffus.com
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Yanlış Anlama da
Öyle Güzel Gülünmez!

HEP ÇALIŞMADIĞIM
YERDEN ÜZÜYORLAR…
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ÇEKMEKÖY SPOR ŞENLİĞİ’NDE
RIŞTI
8 BİN ÖĞRENCİ 11 BRANŞTbirAcoşkuYAya sahne
oldu.
Çekmeköy Belediyesi Spor Şenlikleri kapanış ve ödül töreni büyük

Çekmeköy Belediyesi'nin, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği spor
şenliklerinde bu yıl 8 bin öğrenci 11 branşta birbirleriyle yarıştı. Özden
Cengiz Anadolu Lisesi’nin spor salonunda düzenlenen kapanış ve kupa
törenine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcı, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Kılıç
ve yüzlerce öğrenci katıldı.

108 Kupanın ve 2166 Madalyanın sahiplerini bulduğu turnuvalarda
öğrenciler Badminton, Voleybol, Basketbol, Futsal, Atletizim, Masa
Tenisi, Hentbol, Geleneksel Çocuk Oyunları (seksek, mendil kapmaca,
yakan top) ve fiziksel etkinliklerde ter döktüler.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği açık hava sinemalarına binlerce vatandaş katıldı.

Genç yaşlı 7’den 70’e binlerce Çekmeköylüyü ağırlayan açık havada
sinema etkinlikleri Taşdelen Cemal Güngör Parkı içinde yer alan Amfi
tiyatroda yapıldı. Haziran ayı boyunca devam eden açık hava sinema
organizasyonlarında; Kafadar, Kayıp Prenses, Sihirli Müze ve Dip Dip
gibi çocuk filmlerinin yanı sıra yetişkin filmleri; Ayla, Aile Arasında,
Kara Bela ve Hedefim Sensin de Taşdelen Amfi Tiyatroda gösterime

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Yazlık sinemalarımızda
tüm ailelerimiz doyasıya eğlendiler. Çekmeköylüler olarak nezih
bir ortamda açık havada sinema keyfi yaşadık. Bizler için nostalji
olan bu etkinlikler, çocuklarımız için tam bir eğlence oldu. İnşallah
etkinliklerimize katılan herkes doyasıya eğlenmiştir” dedi.

sunuldu.

dergiteneffus.com
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MISIR’IN DEMOKRASİ İLE SEÇİLMİŞ İLK CUMHURBAŞKANI

Mısır’ın demokratik
yollarla seçilmiş ilk
Cumhurbaşkanıydı
Muhammed Mursi…
Aynı zamanda
darbecilerin
kanlı saldırısıyla
hapsedilmişti. Demir
parmaklıklara rağmen
‘Sen Özgürsün
Kardeşim’ dedirtti tüm
dünyaya… Dünyanın
gözü önünde zulme
maruz kalan Mursi’yi
ahirete uğurladık…

20
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Ağustos 1951 tarihinde Mısır’ın Nil deltası
yakınlarındaki Şarkiye şehrinde dünyaya gelen
Muhammed Mursi, 6 çocuklu bir ailenin en
büyük oğluydu. Çiftçi bir baba ile ev hanımı
bir annenin evladı olarak ilk eğitimini bulundukları
kasabada aldı. Lisans eğitimini Kadire Üniversitesi
Mühendislik bölümünde tamamlayan Muhammed Mursi
1982 tarihinde
Amerika’ya giderek
doktora derecesini
Güney Kaliforniya
Üniversitesi’nden
aldı. Eğitimini
tamamladıktan
sonra bir süre
Kaliforniya Eyalet
Üniversitesi’nde
yardımcı doçent
olarak çalıştı ve
ardından Libya’da
öğretim görevlisi
olarak bulundu.
Tarih 1985’i
gösterdiğinde
merhum
lider ülkesine
dönerek Zagazig
Üniversitesi’nde
görev yaptı.
1980’li yıllarda
Muhammed
Mursi Müslüman
Kardeşler hareketine
gönül vermişti ve buraya üye olarak siyasi hayatına
başlamış oldu. 2000-2005 yılları arasında milletvekilliği
yaparak mecliste bulundu. O dönemlerde Müslüman
Kardeşler’in yasal olarak seçime katılmaları
mümkün olmadığından meclise bağımsız
milletvekili olarak girmişti.

işsizlik, yoksulluk, ifade özgürlüğü
ve temel haklar için Arap Baharı’nın
etkisiyle sokaklara döküldüler.
Kısa sürede Mısır’ın en önemli
meydanlarından biri olan Tahrir Meydanı
doldu ve dönemin diktatör lideri Hüsnü Mübarek istifa
ederek yönetimden el
çekmek zorunda kaldı. Bu
neticeyle birlikte Mısır halkı
demokrasi ile tanıştı.

Mısır’ın Demokratik
Yollarla Seçilen İlk
Cumhurbaşkanı
Hüsnü Mübarek’in
yönetimi bırakmasıyla
ülke kısa bir süre askeriye
tarafından yönetildi.
Bu süreçte, 30 Nisan
2011’de Müslüman
Kardeşler, Özgürlük ve
Adalet Partisi’ni kurdular.
Muhammed Mursi kurulan
partinin başkanlığına seçildi.
Mısır’da 2011 yılında
gerçekleşen 25 Ocak
Devrimi’nin ardından,
Haziran 2012'de yapılan
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde oyların yüzde
51,73’ünü alarak Mısır
Cumhurbaşkanlığı görevine geldi. 24 Temmuz 2012'de
Mursi'nin Cumhurbaşkanlığını kazandığı resmen
açıklandı ve Mursi, 30 Temmuz 2012'de yemin ederek
görevine başladı.

Arap Baharı’nın Etkisiyle Mısır
Devrimi
5 yıl boyunca Mısır Halk Meclisi üyeliği
yaptı ve 2011 tarihinde başlayan Arap
Baharı sürecinde Mısır Devrimi’ne destek
verdi. Bir seyyar satıcının Tunus’ta kendini
ateşe vermesiyle başlayan Arap Baharı
bölgede hızla yayılıyordu. Mısır halkı
dergiteneffus.com
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Görevine başladıktan kısa bir süre sonra Mısır’da
irili ufaklı protesto gösterileri devam ediyordu.
Bu protestoları bahane eden Abdulfettah es-Sisi
yönetimindeki ordu, Muhammed Mursi’ye darbe
yaparak kendisini tutukladı.

kendisine yeterince hak sağlanmıyordu. Ayrıca çıkarıldığı
darbecilerin kontrolündeki mahkemede idam cezasına
çarptırılmıştı.

Rabia Meydanı’nda Demokrasi Nöbetleri
Yapılan darbe girişiminin ardından Mursi taraftarları
Rabia ve Nahda
Meydanları’nda barışçıl
oturma eylemleri
başlatmışlardı. 5
Temmuz 2013’te
Müslüman Kardeşler
‘Darbeyi Red Cuması’
eylemi düzenlediler.
Sandığa sahip
çıkmak isteyen
halk bütünleşmiş
vaziyette gece gündüz
demokrasi nöbetlerini
sürdürüyorlardı.
Sisi liderliğindeki darbe yönetimi 8 Temmuz günü gerçek
mermilerle demokrasi için barışçıl protesto gösterisi
yapan halka müdahale etti. 61 Mısır vatandaşı (bu
sayının aslında daha fazla olduğu ama resmi makamların
bilinçli bir şekilde sayıyı düşürdüğü biliniyor) bu kanlı
müdahalede hayatını kaybetti ve 435 kişi yaralandı.

Hapishane Yılları
Muhammed Mursi, darbeci rejim tarafından
tutuklanarak cezaevine konmuştu. Zor şartlar altında
tutuluyordu ve sağlık problemlerinin tedavisi için
22

Avrupa ve Amerika yaşanan katliamları adeta
görmezden gelerek darbeci yönetimin lideri Sisi ile
görüşmelere bile başlamıştı. İdam kararı karşısında
yine masa başında kurulmuş birkaç cümleden öteye
gidememişlerdi.

Son Celse
Muhammed Mursi,
hakkında açılan ‘casusluk’
davasından yargılanıyordu.
17 Haziran 2019 günü
çıktığı mahkemede
hâkimden söz isteyerek
savunmasını yaptı. Bunlar
kendisinin son sözleri
oldu. Darbeciler karşısında
dik duran, mazlumların
yanında saf tutan ve
ahiretini bu dünyaya
satmayan büyük lider Muhammed Mursi, mahkeme
salonunda baygınlık geçirdi. Kalp krizi sebebiyle
aramızdan ayrılan Mursi’yi sevgi, saygı, minnet ve
rahmetle anıyoruz.
Mazlumlar için direnişini ve Mısır halkı için verdiği
demokrasi mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız.
Eminiz ki 15 Temmuz’u tasarlayanlar da giriştikleri
darbe ile ülkemizde aynı senaryoları denemeye
koyulacaklardı. İster destekçi ister muhalif olalım ama
hiçbir zaman darbeden medet umacak bir acizliğin
içinde bulunmayalım!

dergiteneffus.com

arrow-circle-right DOSYA

Muhammed Mursi

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI
Demokratik yollarla, yüzde 52 gibi bir oy almak
suretiyle Mısır'a cumhurbaşkanı olan merhum
Mursi'yi, demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir
edayla, tamamıyla bir darbe ile Mısır'ın başına geçen
zalim Sisi'nin, 50'ye yakın Mısırlıyı idam ettirdiğini
belirten Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Batı, Sisi'nin bu idamlarına hep sessiz kalmıştır. AB
üyesi ülkeler idamı yasaklarken ne yazık ki Mısır'da
bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya
iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük.
Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin
idamı kaldırmasını isteyeceksiniz ve idamı Türkiye'ye
kaldırtacaksınız ama öbür taraftan Mısır'ın bu idam

mekanizmalarını çalıştırdığı bir dönemde, hatta ve hatta
7 genci idam ettikleri bir haftanın içerisinde Mısır'da
uluslararası bir toplantıya AB üyesi ülkelerin katılmasını
tabii hiçbir şeyle anlamak, anlatmak mümkün değil. İşte
bu süreç ne yazık ki şurada yaklaşık hemen hemen 5 yılı
buldu. 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce
arkadaşı ile beraber orada mahkûm. Bugün de şüpheleri
bir kenara koyuyorum, emrihak vaki olmak suretiyle
şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber
haşreylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm onunla
aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır
halkının başı sağ olsun. Ailesine yakınlarına başsağlığı
diliyorum. Allah rahmet eylesin."

dergiteneffus.com
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HEDİYE KİTAPLARINIZIN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN

Nurgül Kömürcü

ÖDÜLLÜ BULMACAYI ÇÖZDÜLER, ŞİFREYİ BİZE GÖNDERDİLER :)

ÇEKİLİŞLE
KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

Melike Nur Çağdaş
Sude Kar
Sümeyye Engin
Turan Yiğen
Umut Kılıç

•
•
•
•
•

Fatih Menekşe
Gülcan Engin
Feyza İslam
Tevhide Nur Alataş
Kadriye Özer

Siz de
ak
Ödül Kazanm ?
İster misiniz

i Ödüllü
53. Sayfa'dak
Sizi
Bulmacamız
Bekliyor :)
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Betül Sena Altun
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ADRES BİLGİ
SIRALAMASI
---------------------------------Mahalle : .....................................
Cadde : .....................................
Sokak : .....................................
APT NO : .....................................
DAİRE NO : .....................................
İLÇE : .....................................
İL : .....................................

Betül Turan

İyi eğlenceler dileriz :)

Gülben Bektaş

Berra Sevim
dergiteneffus.com
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MILLI BIRLIKTEN
Yüzyıllarca dünyanın süper gücü olan Türklerin birleşmesini istemeyenler, bu
topraklar üzerindeki oyunlarından vazgeçmiyorlar; vazgeçemiyorlar çünkü
birlikten doğan gücün yüzyıllarca eşitlik ve adaletle farklı coğrafyalarda
hüküm sürdüğünü biliyorlar.

O

smanlı İmparatorluğu’nun dağılışı için
uygulanan “böl, parçala, yok et” taktiği genç
cumhuriyetimiz için
de uygulanmaya
devam ediyor.
Irkı, dini, dili,
mezhebi, siyaseti
her fırsatta bir
araç olarak
kullanıyorlar.
Milli şuurun
güçlenmesi, yerli
teknolojik ve
sanayi yatırımların
artması, dış
politikada söz
sahibi olunması,
huzurlu ve refah
içinde yaşayan
vatandaşlar
ve bunun gibi
birçok güçlü Türkiye emaresinin silinmesi için yine
düğmeye bastılar. İç tahriklerle yapılamayanı doğrudan
müdahale ile çözmek isteyenler yine ordu içine gizlenen
müttefiklerini devreye soktular.
Halkın sevgisini, saygısını ve güvenini kazanarak
iktidar olan ve bu güveni boşa çıkarmayarak doğduğu
topraklara faydalı işler yaptıkça feda edilen yöneticilere
bir yenisini daha eklemek istediler.

kendi kararlarının, içerideki işbirlikçiler tarafından yok
sayılmasına müsaade etmek istemedi. Genci, yaşlısı,
kadını, erkeği
dışarı çıktığında,
bedelin bu kadar
ağır olacağını
kimse tahmin
edemezdi çünkü
karşılarında
Türk askeri
vardı. Ne yazık
ki o şerefli
üniformayı
giydiği halde
dışarıdan
emir alan gizli
düşmanlar,
birçok
vatansever
Türk evladını
o gece şehit etti, birçoğu da ağır yaralar
alarak gazi oldu.

Başarısızlığın ardından darbe
girişimini sulandırma çabası
Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı ve
Polis Havacılık Daire Başkanlığı’nı helikopterlerle

Yine bedelini kanımızla ödedik
15 Temmuz 2016 akşamı Boğaziçi Köprüsü’nde
başlayan ve ülkenin stratejik noktalarında devam eden
işgal girişimlerini bu kez vatandaş kabul etmedi. Bir
zamanlar Başbakanlarının asılmasına ses çıkarmayan
büyüklerinin pişmanlığını yaşayan çocuklar, bu sefer
26

dergiteneffus.com

arrow-circle-right 15 TEMMUZ

KUVVET DOGDU
Bu memleket bizim
Bu karanlık gecede kaybettiklerimizin büyük acısı,
ailelerin hüznü yüreklerimize mıh gibi çakılmışken,
fıtratın değişmediğini, bu milletin hala silahsızken
bile silahlı ordulara kafa tutabildiğini gördüler.
Dünya görüşleri çok ayrı olan sanatçıların farklı
dizelerde anlattıkları memleket sevdasının kolay
kolay silinemeyeceğini anladılar.

bombaladılar,
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye
çalıştılar, Türksat uydu istasyonları vuruldu, TRT
işgal edildi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi
bombalandı. Yollara
çıkan insanlarımız
tanklarla ezildi,
tüfeklerle vuruldu,
bombalarla ve
toplarla şehit edildi.
Tüm bunlara rağmen
yılmayan Türk halkı
kanlı darbe girişimini
püskürttüğünde
karşıdaki sinsi düşman
yine en iyi bildiği şeyi yaptı ve bu girişimin tiyatro
olduğunu iddia edebilecek kadar ileri giderek,
bu büyük ihaneti sulandırmaya, yaptıklarını yok
saymaya çalıştı. Binlerce yıllık tarihimize kara bir
leke sürmeye kalkanlar bir adım daha ileri giderek
iftiralarla suçlarını başkanlarının üzerine yıkmaya
çalıştı.

Arif Nihat Asya’nın;
Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız
bırakma Allah'ım! dediği,
Nazım’ın; Dört nala gelip uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı
gibi uzandığını tarif ettiği
memleket bizim.
15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü'nde
bu vatan uğruna canlarını
feda eden tüm şehitlerimizi,
yaşayan ve ebediyete intikal
etmiş tüm gazilerimizi
rahmet ve minnetle anıyoruz.

dergiteneffus.com
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Çamlıca Camii

Çamlıca Camii, Türkiye'nin İstanbul şehrinde yer alan bir camidir.
Çamlıca, Üsküdar'da yapımına 29 Mart 2013'te başlanan cami,
cumhuriyet tarihinin en büyük camisidir. 63 bin kişi kapasiteli
ve 6 minareli cami 57 bin 500 metrekarelik alana sahiptir.

28
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hazır mısınız?
öğrenince çok sevecekler!

S

bilgisayar
okak oyunlarının son dönemiydi artık
rdu. Hâlbuki
hayatımıza yeni yeni girmeye başlıyo
oyun
90’larda sokak, en tercih edilen çocuk
top oynayıp, ip
alanlarından biriydi. Deliler gibi koşup,
in teyzelerinin
atlayıp, seksek oynadığımız; mahallen
ayın” dediği
amcalarının “gidin başka tarafta oyn
günlerdi.
lum-kızım
Yorgunluktan bitap bile düşsek bile “oğ
girmediğimiz
yemek hazır” sözünü duymadan eve
halle kültürünün
zamanlardı. Marketlerin az olduğu, ma
için eğlenceli
olmazsa olmazı bakkalların çocuklar
lı yılarda
bir sürü şeyleri sattığı mekânlardı 90’
mahalleler.

30

imiz içeceklerden
“Önce hüplet sonra gümlet” en sevdiğ
pletip) bittikten
birinin sloganıydı. Tek seferde içip (hü
lebi tozunu
sonra, şişirip ayağımızla patlatırdık. Leb
kadar konuşurduk.
ağzımıza doldurup etrafa saçıncaya
ybuzlar,
En gözde dondurmamız rengârenk me
ağzımıza döküp
gözlerimizi yaşartan sulugöz sakızlar,
Tüm bu basit ama
çatur çutur yapan patlayan şekerler…
i hayatımızın en
eğlenceli aktiviteler o zamana kadark
paketlerinin içindeki
büyük adrenaliydi. Ve itiraf edin cips
rdik. Bunların bir
tasoyu bulmak için cipsleri tuz buz ede
en sonra gidilen
çocuğu “yavrum git ekmek al” sözünd
i.
bakkalda para üstüyle alınan şeylerd

dergiteneffus.com
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90’larda Çocuk Olmak
Evde geçirilen
zamanlarda
öyle televizyonu
açınca bin bir
çeşit çizgi film
kanalı olmazdı.
Hugo ve Tolga
abinin maceraları,
Tom ve Jerry’nin
kovalamacaları,
Bugs Bunny’nin
havuç yerken
“naber kardiş”
deyişi, Ninja
Kaplumbağlar’ın heyecanlı
ize renk seçip
hikâyeleri, Power Rangers da kendim
o renkteki karakteri
desteklememiz,
Jet Giller’deki
uçan arabalar
ne zaman
bineceğiz hayalleri
çocukluğumuzun
en tanıdık
sahneleri aslında.
Uçsuz bucaksız
çayırlarda yalın
ayak koşan Heidi
de bizden biri

görünmeden
gibiydi, tıpkı kendisi gibi duvarlardan
per’da! Teletabiler,
geçmek istediğimiz sevimli hayalet Cas
linin olmazsa
Pokemon ve Tsubasa serileri 90’lar nes
olmaz bir parçasıydı diyebiliriz.

90’larda Pembe Diziler
Pembe dizi furyasının bizce
en keyifli demiydi 90’lar…
Rosalinda herkesi ekrana
kitlerdi, Çılgın Bediş’in
lise anılarını ağzımız açık
izlerdik… Televizyon
programlarının en efsanesi
de Barış Manço’nun ‘Adam

Olacak Çocuk’
programıydı. 2-5
yaş aralığındaki
çocuklarla
eğlenceli zamanlar
geçirilirdi.
Kavanozda balık
beslemek, kuş
kafesi temizlemek,
babamıza hortumla
kapı önünde
araba yıkarken
yardım etmek,

dergiteneffus.com
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annelerimizin komşularıyla düzenlediği altın günlerinden
börek çörek aşırıp mahalledeki diğer çocuklarla
birlikte afiyetle yemek… Her biri
öyle samimi, öyle
doğal, öyle içten bir
hayatın keyifli birer
parçalarıydı ki!
Sorumluluk aldığımızı
düşündüğümüz bir
oyun var ki bir ara
neredeyse sanal
bebeği olmayanı
dövüyorlar sanırdınız. Mahallede herkesin elinde sanal
bebek, heyecanla onları büyütmeye, yedirmeye ve
uyutmaya çalışırdık. O dönemlerde Play
Station olmadığından aterileri kurup oyun
kasetleri takarak mutlu olurduk. Prensesi
kurtaran Mario geleneği işte o zamanlardan
kalma bir nostalji aslında :) Akıllı telefonlar
yok tabi o zamanlar, dolayısıyla koltuğa
uzanıp Tetris oynamak en popüler
aktivitelerden! Herkes itiraf etsin,
vantilatörün önüne geçip kendi
kendimize konuşup, şarkı
söyleyip, o titrek
değişik sesi çıkartmaya
bayılırdık.
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Karışık Kaset Gençliği
Şimdi sıkı durun en bombası geliyor. Ne CD ne USB ne
de You Tube yoktu. Kasetler... A ve B yüzü olan içinde
makaraya sarılı ince siyah filmi bulunan, o filmler bozulunca kalemle ortasını söküp tamir ettiğimiz kasetler
vardı… Eskiyen kaset olursa onları ayırıp sesimizi
kaydederdik. Hatta ailesinde gurbette olan biri varsa o
kasete herkes ses kaydı yapar gurbete yollardı. Genellikle karışık kasetler yapar, walkman ya da müzik seti
eşliğinde dinlerdik.
O kasetlerden dinlediğimiz unutulmaz sesler arasında
kimler yoktu ki! Barış Manço, Demet Sağıroğlu, Burak
Kut, Levent Yüksel, Çelik,
Grup Vitamin, MFÖ, Ajda
Pekkan, Cem Karaca,
Ayna, Bendeniz, Candan Erçetin, Ege, Harun
Kolçak, Hakan Peker,
Hülya Avşar, Mustafa
Sandal, Nalan, Nilüfer,
Rafet El Roman, Serdar
Ortaç, Sertab Erener,
Sezen Aksu, Tarkan, Yaşar,
Yonca Evcimik ve daha kimler kimler…
90’larda güzeldi vesselam! Mahalle kültürüyle, pembe
dizi furyalarıyla ve karışık kasetleriyle bir dönem böyle
samimi ve doğal geçti. Kim bilir belki milenyum çağı
kapanınca da bir milenyum nostaljisi çekecek canımız…

dergiteneffus.com
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9 DURUM

Bisiklet tekerlerine
rengârenk paletler takm
ak

Telefon kulübelerinden
jetonlu arama yapmak
7 ya da 9 kat toplarla
mahalle maçı yapmak

Fotoğraf makinası ile çekilen
fotoğrafların yanıp yanmadığını
filmden kontrol etmek

90'ların CTRL+C CTRL+V'si

Gazetelerin verdiği
maketler

Karbon kâğıt kullanarak
birebir resim kopyalayıp
kendi çizdiğimize
inandırmaya çalışmak

Sobada kestane ve
ekmek kızartmak

Rüzgârlı havalarda yönü
p
değişen anteni çatıya çıkı
düzeltmek

Sinek ilacı arabasının
peşinden koşmak
dergiteneffus.com
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MERAKLISI İÇİN ZORLAYICI

YESILCAM TESTI
Birçoğumuz bu filmlerle büyüdük. Yeni nesil ise nostaljik filmlere hayran. Hiç de haksız
sayılmazlar. Peki Yeşilçam dünyasına dair bilgilerinizi test etmeye cesaretiniz var mı?
Hazırsanız başlayalım.

14 Kasım 1914 yılında hayatımıza giren Yeşilçam’ın ilk filmi hangisidir?

A

B
Halıcı Kız

C

Himmet Ağanın İzdivacı

D
Yol

Susuz Yaz

İlk renkli Türk filmi hangisidir ve hangi yılda çıkmıştır?

A

B
Yol-1982

C

D
Halıcı Kız-1953

34

Gülen Gözler - 1977

dergiteneffus.com
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1. Altın Portakal Film Festivali ne zaman düzenlenmiştir?

A

B

1974

1964

C

D
1994

2002

Turist Ömer lakabıyla ün salmış Yeşilçam’ın dev ismi hangisidir?

A

B
Ediz Hun

C

Sadri Alışık

D
Kenan Pars

Ömer Dönmez

Türk sineması tarihinde en çok izlenen film hangisidir?

A

B

Babam ve Oğlum

C

Hababam Sınıfı

D

Neşeli Günler
dergiteneffus.com
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Rıfat Ilgaz’ın romanından uyarlanan film hangisidir?

A

B
Hababam Sınıfı

C

Mavi Boncuk

D
Tosun Paşa

Tarkan

Günümüze kadar en çok filmde rol alan oyuncu hangisi?

A

B
Hulusi Kentmen

C

Turgut Özatay

D
Erol Taş

Kemal Sunal

1914’den günümüze kadar yaklaşık kaç film çekilmiştir?

A

B
3750

7000

C

D
5650

36

6300
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Yeşilçam’ın gülen yüzü Kemal Sunal kaç film de oynamıştır?

A

B
50

33

C

D
45

41

5 yıl gösterimde kalarak Yeşilçam tarihimizin en uzun gösterimde kalan filmi hangisidir?

A

B
Hababam Sınıfı

Recep İvedik

C

D
Düğün Dernek

1-3 DOĞRU CEVAP VARSA: SEN NEREDE YAŞIYORSUN KUZUM?
Galiba sen farklı bir ülkede yaşıyorsun yoksa bu kadar az doğru cevap vermiş olamazdın. Hepimiz bu karakterlerle ve
filmlerle büyüdük sayılır. Biraz sinemaya git sosyalleş yoksa film kültürü konusunda epey geride kalacaksın.

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA: ORTALAMA SİNEMA İZLEYİCİSİ
Sen büyük ihtimalle televizyonda Yeşilçam filmi çıktıkça öylesine bakıp izleyenlerdensin. Çok derinlere dalıp da bu
karakteri canlandıran kim, kaç başarısı var diye dönüp bakmamışsın. Olsun Yeşilçam filmleriyle büyümek de bir
ayrıcalık:)

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA: YEŞİLÇAM’IN GURURU
Sen sadece filmleri izlemekle kalmamış derinlemesine de araştırmalar yapmış bir Yeşilçam aşığısın. Roller, yıllar, ödüller
tam da senin ilgi alanın. İnsanın sinema dalında böylesine birikimli olması bizce özenilecek türden bir meziyet. Ne
diyelim; Maşallah!

//

2-C

//

3-B

//

4-B

//

5-D

//

6-A

//

7-C

dergiteneffus.com

1-B

//

8-B

//

9-D

//

10-C

DEĞERLENDİRME

Eşkıya
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PARALEL EVRENLERIN
FIZIKTEKI HIPOTEZLERI
Çoklu evrenler hipotezi fizik camiasında çelişkili kaynaklara dayanıyor. Fizikçiler
çoklu evrenlerin var olup olmadığı ve bilimsel araştırmalar için uygun bir konu
olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler.

Çoklu evren hipotezlerini destekleyen bilim insanları arasında Stephen
Hawking, Stephen Weinberg, Brian Greene, Maz Tegmark, Andrei
Linde, Michio Kaku, Clifford Johnson, David Deutsch, Leonard
Susskind, Raj Pathria, Sean Carroll, Alex Vilenkin, Laura
Mersini-Houghton ve Neil de Grasse Tyron gibi isimler yer
alırken eleştirenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar
fazla.
Çoklu evren sorusunun bilimsel olmaktan çok
felsefik olduğunu, bu sorunun çürütülmediği
için bilimsel olmadığını ya da sözde bilimsel
olduğunu düşünen bilim insanları arasında
Jim Baggott, David Gross, Paul Steinhardt,
George Ellis ve Paul Davies gibi isimleri
sayabiliriz.

Destekleyeni ve eleştireniyle
paralel evrenler hipotezlerinin
detayları bu yazımızda…

Max Tegmark’ın
Dört Seviyesi
Kozmolog Max Tegmark
bilinen ve görünen uzayı
kategorilere ayırmıştır.
Tegmark’ın sınıflandırmasına
göre bu seviyeler bir sonraki
seviyeyi anlamayı sağlarken
önceki seviyeyi detaylandırır.
38
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Seviye 1
Kozmolojik ufkumuzun ötesi, düzensiz şişme ile ilgili genel
tahmin edilen şey bütün başlangıç şartlarının gerçekleştirdiği
Hubble hacmini kapsamak zorunda olan bir sonsuz uzaydır.
Max Tegmark’a göre başka evrenlerin varlığı kozmolojik
gözlemlerle doğrudan ilişkilidir. Tegmark kozmik gözlemlerin
sunduğu verilerin başka evrenlerin varlığını çıkarsama ve
tanımlamada biricik yardımcı olduğunu söylüyor. Bugüne
kadar girişilmiş bilimsel tanımlardan paralel evren düzeyleri
adını verdiği bir sınıflama oluşturuyor. İlk düzey çoklu evren
adıyla anılıyor. Kozmik genişleme ve evrenin sonsuza yönelimi
bu düzeyde bağlayıcı varsayılan oluyor. Birebir kopyanız sizden
ancak Hubble hacimleri kadar ötede yer alabilir. Bundan dolayı,
sonsuz bir uzayda aynı fizik kurallarına ve fizik sabitlerine sahip
sonsuz sayıda evren olmak zorunda. Bu gruplaşmalara örnek
olarak; maddenin dağılımına göre neredeyse hepsi bizim Hubble
hacmimizden farklı olmalı. Fakat sonsuz çoklu sonsuzlukta
oldukları için Hubble hacimleri aynı ve özdeştir. Tegmark’ın
tahminine göre özdeş bir hacim bizden 10^10^115 metre
uzaktadır. Sonsuz uzay göz önüne alındığında, aslında evrende
bizimkine benzer Hubble hacimleri sonsuz sayıda olacaktır.

Seviye 2

Seviye 3

Farklı fiziksel sabitlere sahip evrenler, kaotik şişme teorisine
göre, kozmik şişme teorisinin bir çeşididir. Bir bütün olarak
evren genişler ve bu durum sonsuza devam edecektir. Fakat
evrenin bazı bölgelerinde genişleme durur ve kabarcıklar
oluşur. Bu kabarcıklar ilk seviye embriyonik çoklu evrenlerdir.
Linde ve Vanchurin bunların sayısını 101010.000.000 olarak
hesaplamıştır. Örneğin, farklı kabarcıklarda farklı fiziksel
sabitler gibi farklı özellikler ile sonuçlanan kendiliğinden simetri
kırılmaları ile karşılaşabiliriz. Andre Linde’nin belirttiğimiz bu
köpük kuramı ikinci düzeyi oluşturmaktadır. Bu teoride, kaotik
genişlemede öteki canlı alanların başka fiziksel sabitleri boyut
ve parçacık tanımları olabileceği öngörülür. Bu seviye aynı
zamanda, John Archibald Wheeler adlı salınım evren teorisini
ve Lee Smolin’in en bereketli evrenler kuramını içerir.

Kuantum mekaniğinin çoklu evrenler yorumu, Hugh Everett’in
birçok dünyalar yorumlaması (MWI) kuantum mekaniğinin
birkaç ana yorumundan birisidir. Kısaca, kuantum mekaniğinin
bir yönü belli gözlemlerin kesinlikle tahmin edilemez olmasıdır.
Bunun yerine, mümkün olan gözlemlerin bir dizi farklı
olasılıkları vardır. MWI’a göre, bu olası gözlemlerin her biri
farklı bir evrene karşılık gelir. Bir kalıbın altı yüzü olduğunu
varsayarsak atışların sayısal sonucu gözlemlenebilir kuantum
mekaniğinde karşılık bulur. Bu altı atış altı farklı evrene karşılık
gelmektedir. Tegmark, 3. seviye hacmin 1. ve 2. seviyeden
daha fazla olasılık içermediğini savunur. Aslında, aynı fiziksel
sabitlere sahip 3. seviye hacmindeki “bölen” tarafından
oluşturulan bütün farklı dünyalar 1. seviye Hubble hacminden
de bulunabilir. Tegmark “seviye 1 ile seviye 3 arasındaki tek
fark sizin doppelgangers’ınızın nerede olduğudur.” der. Seviye
1’de üç boyutlu başka bir yerde yaşarlar. Seviye 3’de başka bir
sonsuz boyutlu kuantum Hilbert uzayında yaşarlar. Benzer
şekilde, seviye 2’deki farklı fiziksel sabitlere sahip bütün
kabarcık evrenler “bölen” tarafından oluşturulan “Dünya”ların
etkisiyle kendiliğinden simetrik bir kırılmaya uğrayan seviye 3
kabarcık evrenler gibi bulunabilirler.

Seviye 4
En büyük topluluk ya da matematiksel evren hipotezi
(mükemmel birlik kuramı) Tegmark’ın kendi bulduğu bir
hipotezdir. Bu seviye, farklı matematiksel yapılar tarafından
tarif edilebilir eşit gerçek bütün evrenleri dikkate alır. Tegmark
soyut matematiği kullanarak bunun Her Şeyin Teorisi (TOE)
dergiteneffus.com
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olduğunu söyler. Örnek olarak, matematikçiler aralarında
ilişki bulunan farklı türde dizi içeren bir (TOE) teorik modeli
düşünür ve genellikle bir model bulmanın sistem bulmaktan
başka bir şey olmadığını söylerler.
Bir bakıma matematiksel doğruluk fiziksel varlığın da delilidir.
Bu durum fiziksel alışkanlıkların gözden geçirilmesini,
gözlemcinin algısını yeniden inşa etmesini zorunlu kılar. Jürgen
Schmidhuber matematiksel yapıların çok iyi tanımlanmadığını
söylüyor ve yapıcı matematik ile nitelendirilebilecek tek evren
temsillerinin olduğunu itiraf ediyor. Ayrıca hesaplanabilir
evrenlerin daha kısıtlı topluluğunu tartışıyor. Stephen
Hawking’in geliştirdiği M- teorisi bu dördüncü düzeyde yer
alır. Tegmark’a göre bu düzeyden sonra beşinci bir seviyeden
bahsedilemez.
Hawking’e göre, gözlemleyebildiğimiz evren beklide hiper
uzayda süzülen üç boyutlu bir brandan öte bir şey değildir. Ve
evrenimiz bu uzayın içinde yalnız değildir, aksine sürekli yeni
evrenleri yeni branları doğuruyordur. “Kuantum üremesi” adı
verilen bu olayda Hawking, kuantum oluşumunu kaynayan
sudaki hava kabarcığına benzetiyor. Bu kabarcıklardan bazıları
patlıyor bazıları da içinde bulunduğumuz evren gibi esneyerek
genişliyor.
Hawking sürekli bir üst boyuta geçen branlarla ilgili bu
varsayımı biraz daha somutlaştıran hologram örneğini veriyor.
Hologramlar iki boyutlu bir yüzeydir; ama doğru açıdan
bakıldığında üç boyutlu bir nesnenin görüntüsü fark edilebilir.
Hologram levhasını kırdığınız ve parçalardan herhangi birini
ışık altında incelediğiniz zaman, içinde kodlanmış olan üç
boyutlu nesnenin tamamı görülebilir. Diğer bir söyleyişle daha
çok boyut içeren bilgiler daha düşük boyuttaki bir yapının içine
kodlanabilir. Öyleyse üç boyutlu dünyamızda gerçekleşen her
şey aslında daha yüksek boyutlu bir dünya tarafından üretilmiş
olabilir. Dahası paralel dünyaların yansımaları gözlemlenebilir.
Ve sürüp giden yaşam bu yansımaların sadece biridir.
Hawking’in kuramının kehanet ve telepati gibi metafizik olduğu
sanılan karanlık konuları da aydınlatacağı düşünülüyor. Tıpkı
bir hologramda iki boyutlu yüzeyin her noktasında kodlanmış
olarak bulunan üç boyutlu bilgilerin okunması gibi karanlıkta
kalan birçok beceri açıklanabilmektedir.

Stephen Hawking – M- Teorisi
Hawking evrenin varlığını tek bir formüller açıklayacak
kuramın henüz tamamlanmadığını bunun belki de ancak 21.
yüzyılın sonuna doğru mümkün olabileceğini belirtiyor. Mteorisine göre, evren iki boyutlu branlarla kaplıdır. Bu branalar,
üçüncü boyut branların frizbi plakları gibi içinde oradan oraya
uçtukları ve hiç birbirlerine çarpmayacakları büyüklükte bir
hiper uzaydır. Hiper ölçekte, üç boyutlu tanecikler hiç fark
edilmeden dört boyutlu bir uzaya, dört boyutlu kütlecikler beş
boyutlu bir uzaya girer.
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Kurgu bilim senaryolarının başımıza gelecekleri yaklaşık
olarak öngörmesi doğal bir durumdur. Ancak kitaplar filmler
ve benzeri ürünler geleceğin hangi yöntemlerle işlerlik
kazanacağını önceden haber verdiğinde, her zamankinden
daha şaşırtıcı olabiliyor.
Bilim, açıklayıcı niteliğiyle geçmişin beslediği bütün efsaneleri,
mucizeleri ya da karanlık noktaları birer birer ortaya çıkarmak
ve aydınlatmak için çalışıyor. İnsanlığın eriştiği doğru bilgi ki,
böyle bir sonuç varsa filmlerdeki kadar fantastik olmayacağı
muhakkak. Çünkü başımıza geldiğinde her ne kadar biz kendi
hayal dünyamızda ütopyalar oluştursak da bu bizim gerçeğimiz
olacaktır.
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Örümcek Adam: Evden Uzakta
Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Spider-Man: Far From Home, Endgame'de
yaşananlar sonrası tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul
arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine
yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Yönetmen: Jon Watts
Senaryo: Chris McKenna, Erik Sommers
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal
. Tür: Macera, Komedi, Aksiyon, 3 Boyutlu, IMAX

Z Vizyon Tarihi: 05 Temmuz 2019

Tekne

Aslan Kral

Kayığıyla yoğun siste
kaybolan bir balıkçı,
terk edilmiş bir
teknenin güvertesine
sığınır. Birazdan
baktığında kendi
kayığıyla ortadan
kaybolduğunu fark
eder. Bu yabancı
tekne ile bilinmeyen
sularda ilerledikçe,
yolculuk daha da tatsız
ve korkutucu bir hal
almaya başlayacaktır.
Yönetmen: Winston Azzopardi
Senaryo: Winston Azzopardi, Joe Azzopardi
Oyuncular: Joe Azzopardi
. Tür: Gerilim
Z Vizyon Tarihi: 05 Temmuz 2019

Yeni Aslan Kral filmi,
geleceğin kralının
doğduğu, Afrika
savanalarına uzanan
yolculuğu konu alıyor.
Babası Kral Mufasa’yı
örnek alan Simba, soylu
kaderinin yolundan
gitmeyi seçer. Ancak, bu
yavru aslanın gelişini
kraliyetteki herkes sıcak
karşılamaz. Mufasa’nın
kardeşi ve tahtın önceki
varisi olan Scar, kendi
planlarını yapmıştır.
İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı,
Simba’nın sürülmesine sebep olur. Simba, yeni bir kaç
arkadaşın da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi
geri almanın yolunu bulmak zorundadır.
Yönetmen: Jon Favreau
Senaryo: Jeff Nathanson Görüntü Y.: Caleb Deschanel
Müzik: Hans Zimmer
. Tür: Macera, Aile, Dram
Z Vizyon Tarihi: 19 Temmuz 2019

dergiteneffus.com
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KULTUR SANAT DUNYAMIZIN
KIYMETLI ISIMLERINI ANIYORUZ

Kültür Sanat sayfamızda bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kutmuş 4 yeni ismi
ağırlıyoruz. Her bir ismi sevgi ve saygıyla yâd ediyoruz.

Yeşilçam’ın Usta Oyuncusu

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

Rock Müziğin Efsanesi

BARIŞ AKARSU
29 Haziran 1979 doğumlu Barış Akarsu, hayatının önemli bir kısmını
doğduğu Bartın’da geçirdi. Liseden mezun olduğu yıl Amasra’da verilen
bir rock konserinden etkilenerek müziğe merak saldı ve Ankara’ya
taşınarak bu alanda kendini yetiştirmeye başladı. Sesi ve yeteneğiyle
kısa sürede çevresinde tanınan bir solist olma yolunda ilerlemişti. 2004
tarihinde katıldığı Akademi Türkiye isimli programla yıldızı parlayan
genç sanatçı yarışmayı birincilikle bitirip profesyonel müzik kariyerine
başladı. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yaptı. 2007 yılında
geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 4 Temmuz günü dört günlük
yoğun bakım sürecinin ardından vefat etti. Kısa yaşamına 2 albüm
sığdırdı ve vefatından sonra da 1 albümü yayınlandı. 2000’li yılların
genç efsanesini özlemle anıyoruz.
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Türk Sinemasının Gülen Yüzü

KEMAL SUNAL
10 Kasım 1944 tarihinde doğan Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
Ali Kemal Sunal, ailesinin en büyük çocuğuydu. Müşfik Kenter’in
tiyatro okuluna başlayarak geleceğin önemli oyuncuları arasında yer
almak için ilk adımlarını atmış bulunuyordu. Zoraki Tabip adlı tiyatro
oyunuyla sahnelere merhaba diyen Kemal Sunal, 56 yıllık hayatına
82 film sığdırarak Türk sinema tarihinde unutulmazlar arasındaki
yerini aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri
için Trabzon’a gitmek üzere hazırlanan Sunal, uçağa binmeden önce
geçirdiği kalp krizi sebebiyle aramızdan ayrıldı. Kendisini sevgi
ve saygıyla yâd ediyoruz.

Tarihçilerin Kutbu

HALİL İNALCIK
Aslen Kırım Türkü olan Prof. Halil İnalcık, 26 Mayıs
1916 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türk-Osmanlı tarihi
alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir başarı
elde eden ünlü tarihçimiz Ankara Üniversitesi Yeni Çağ
Tarihi bölümünden mezun olmuştur. 1942 senesinde
tamamladığı doktora teziyle akademik çalışmalarını
günden güne geliştiren İnalcık, ülkemizde ve yurt dışında
önde gelen üniversitelerde dersler verdi. İnalcık, çok
iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngilizce,
Fransızca, Almanca, orta düzeyde de; Arapça, Farsça ve
İtalyanca biliyordu. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden
çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20.
yüzyıl sona ererken Cambridge'de bulunan Uluslararası
Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler
alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilmişti.
Kendisi aynı zamanda yaşayan bir tarihti. Çok titiz bir
kişiliğe sahipti ve disiplinli çalışma tarzıyla bilinirdi. Halil
İnalcık, 100 yaşındayken, organ yetmezliği sebebiyle 25
Temmuz 2016’da vefat etti. Mezarı İstanbul’da bulunan
Fatih haziresinde yer alıyor. Üstadı saygıyla ve rahmetle
yâd ediyoruz.
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1900 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ekrem Reşit Rey,
Besteci Cemal Reşit Rey’in ağabeyi ve devlet adamı Ahmet
Reşit Beyin oğludur. Küçük yaşta resim dersleri alan oyun
yazarımız Galatasaray Lisesi’nde eğitimine başladı fakat
ailesinin Paris’e göç etmesi sebebiyle liseyi Fransa’da
bitirdi. 1. Dünya Savaşı’nın çıkması sebebiyle İsviçre’ye
giden Ekrem Bey Cenevre Güzel Sanatlar Akademisi’nden
mezun oldu. İstanbul’a döndükten sonra İstanbul
Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
Fransızca öğretmenliği yaptı.
1938’de Ankara Radyosu’nda temsil şefi oldu ve daha
sonraki yıllarda İstanbul Radyosu’nda birçok ünlü tiyatro
eseri ve klasik romanı uyarlayarak çeşitli çalışmalar yaptı.
Revü ve operetleriyle tanınan usta ismin eserlerini kardeşi
Cemal Bey bestelemişti.
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda çevirdiği ve yazdığı oyunlar
sahnelenmiştir. Bunlardan en ünlüsü hala popülerliğini
koruyan Lüküs Hayat Müzikali’dir. 13 Temmuz 1959’da
aramızdan ayrılan kıymetli yazarımızı saygıyla anıyoruz.
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HiSSE-i SAYiA

YAZAN : İ. Ahmet Nuri SEKİZİNCİ
YÖNETEN : Tarık ŞERBETÇİOĞLU
DRAMATURG : Gökhan AKTEMUR
SAHNE TASARIMI : Eylül GÜRCAN
KOSTÜM TASARIMI : Sabahat ÇOLAKOĞLU
IŞIK TASARIMI : Mustafa TÜRKOĞLU
EFEKT TASARIMI : Umut YÜZBAŞIOĞLU
YÖNETMEN YARDIMCILARI:

(Bir Evlilik Komedisi)

TEMMUZ

Çağlar POLAT, Yağmur DAMCIOĞLU NAMAK,
Ertan KILIÇ, ASLI MENAZ
SÜRE: 150 dk. / İki Perde
OYUNCULAR: AYBAR TAŞTEKİN, HİKMET
KÖRMÜKÇÜ, SELMA KUTLUĞ, TARIK
ŞERBETÇIOĞLU, UĞUR DİLBAZ, YAĞMUR
DAMCIOĞLU NAMAK, ZEYNEP GÖKTAY DİLBAZ,
ZİHNİ GÖKTAY

KONUSU

da didişmeye devam
Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra
kavgalarını konu alıyor. Şiddetli
eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen
n, birbirlerine dava üstüne dava
geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlaya
birbirini seven karı kocanın ve onların
açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen
arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.
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MİLLİ RUH YENİ

MİLLİ TAKIM

G

eçtiğimiz aylarda dünya şampiyonu Fransa’yı kendi sahasında
hezimete uğratarak önemli bir başarı elde eden milli takımımız
aynı zamanda şimdiye kadar kurulmuş en genç kadrosuyla da dikkat
çekiyor. Milli Takım geleneğimizin perde arkasına ışık tutarak bugünün
millilerini Teneffüs okurları için araştırdık!

Türk Milli takımımızın geçmişi Cumhuriyet’in ilk yıllarına
kadar uzanıyor. Futbol Federasyonu’nun kurulmasıyla
faaliyete geçen sporcularımız geçmişten günümüze birçok
uluslararası müsabakada yer alarak başarılar elde etti.
İsterseniz önce Federasyonun ve milli takımımızın geçmişine
bakalım.

Milli takımımız ilk karşılaşmasını 26 Ekim 1923’de Romanya
ile yapmıştı. Maç 2-2 berabere biterken millilerimizin
golünü Fenerbahçe’de forma giyen Zeki Rıza Sporel atmıştı.
İlk galibiyetimizi ise Finlandiya’da almıştık. 17 Haziran
1924 senesinde oynadığımız maçtan 4-2’lik bir galibiyetle
ayrılmıştık. Golerin sahibi yine Zeki Rıza olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında Şehzadebaşı’nda
Yusuf Ziya Öniş başkanlığında kuruldu. Aynı yıl FİFA’ya
başvuru yapıldı ve Türkiye FİFA’nın 26. üyesi olarak
uluslararası topluluğa katıldı.

1950 yılına geldiğimizde dünya kupası için elemelere
katıldık ve Suriye’yi 7-0 gibi bir skorla yenerek Brezilya’da
düzenlenecek organizasyona gitmeye hak kazandık. Ne
yazık ki Brezilya’ya gidip gelmek maliyetli olacağından
millilerimiz o yıl maddi imkânsızlıklardan dolayı dünya
kupasına katılamadılar.
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DEN DOĞUYOR!

UMUT VERİYOR

Yazı Tura ile İlk Dünya Kupası Heyecanı
İlk dünya kupasına katıldığımız tarih 1954 yılına tekabül İsviçre’de oynadığımız 3 maçtan yalnızca 1 galibiyet
ediyor. İsviçre’de düzenlenecek müsabakalar için elemede çıkarabildiğimiz için dünya kupasına o yıl erken veda ettik.
İspanya ile karşı karşıya geldik. İlk maçta
1923-1960 arasında milli takımımızın en
İspanya’nın sahasında 4-1 yenildik; ikinci
başarılı ismi 50 maçta 20 gole imza atan Lefter
maçta ise 1-0 kazandık. O yıllarda averaj
oldu. Bu yönüyle Lefter Küçükandonyadis
sistemi olmadığından tarafsız bir sahada yeni
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından altın
bir maç düzenlendi. İtalya’nın Roma şehrinde
şeref madalyası alan ilk futbolcu olmuştur.
İspanyollarla karşı karşıya gelen millilerimiz
berabere kaldı. Yine o yıllarda maç sonucu
1990’lı yıllara kadar biraz durağan bir dönem
uzatmalarla ve penaltılarla belirlenmediğinden
geçirdik. 1996’da Fatih Terim’in teknik
maç sonunda yazı tura atıldı. Hakem iki
direktörlüğü ile ilk kez Avrupa şampiyonası
takımın da kaptanını çağırdı ve parayı sahadaki
elemelerine katıldık. İngiltere’de düzenlenen
Franco isimli top toplayıcısına attırdı. Milli
turnuvadan elimiz boş döndüğümüzden
Takım kaptanımız Turgay Şener ‘yazı’ dedi ve
1998’de
düzenlenen
dünya
kupasına
paranın yazı yönü yeri düşünce İspanyolları
gidemedik.
eleyip İsviçre biletini kaptık.
dergiteneffus.com
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2002 Yılı'ndan..
Şenol GÜNEŞ'in Sevinci

Dünya Üçüncüsü Milliler
2000 tarihinde Mustafa Denizli’nin yönetiminde Avrupa’da
oynadığımız çeyrek final o yıllara kadarki en büyük
başarımızdı diyebiliriz. 2002 tarihinde ise takımın başına
şimdi olduğu gibi Şenol Güneş geçti. Elemeleri ikinci sırada
tamamlayarak baraj maçları yaptık. Avusturya’yı eleyerek
Japonya ve Kore’nin ortaklaşa düzenlediği dünya kupasına
katılmaya hak kazandık.
Brezilya Kosta Rika ve Çin’in bulunduğu grupta 1 galibiyet
1 beraberlik alarak son 16’ya kalmayı başarmıştık. Son
16’da rakip ev sahibi Japonya’ydı. Farklı saç stiliyle attığı
kafa golüyle hafızalarımıza kazınan Ümit Davala adımızı
çeyrek finale yazdırmıştı.
Çeyrek finalde rakibimiz Afrika’dan Senegal’di. 90
dakikasını 0-0 tamamladığımız maçta 96. dakikada altın
golle son dörde kalmamızı sağlamıştı İlhan Mansız. Finale
son 2 adım kalmıştı ve rakip en çok dünya kupası kazanan
Brezilya’ydı. 1-0 yenilmiştik ve üçüncülük maçında
rakibimiz ev sahibi Kore olmuştu. Kore’yi dostluk maçı
atmosferinde 3-2 yenerek dünya tarihine üçüncü olarak
adımızı altın harflerle yazdırmıştık.
2004 ve 2006 yıllarındaki müsabakalara katılamadık.
2008’de Fatih Terim’in lierliğinde Avrupa Şampiyonası’nda
şansımızı denedik. Son dakika golleri ve geriden gelip maçı
alma mucizeleriyle gruptan çıkmayı başarmıştık. Çeyrek
finali Hırvatistan ile unutulmaz bir maç yaparak oynadık.
Uzatmalara giden maçta 119. dakikada gol yiyip 120.
dakikada gol atarak penaltılara kalıp burada kazanarak
yarı finale çıkmaya hak kazandık. Bu maç sadece Türklerin
ve Hırvatların değil tüm dünyanın unutamadığı bir maç
olmuştu. Yarı finalde Almanya’ya elensek de tüm ülke
millilerimiz için kenetlenmiştik.
2010, 2012 ve 2014 turnuvalarına katılamayıp 2016’da
yine Fatih Terim önderliğinde Avrupa Şampiyonası’na
katıldık fakat oradan elimiz boş döndük.
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İlhan MANSIZ
2002-Senegal'e attığı
gol sonrası sevinci

Yeni Takım, Yeni Teknik
Direktör ve En Genç Milliler
2018 tarihinde Dünya Kupası’na katılamayan Türkiye
2020 Avrupa Şampiyonası için genç, enerjik ve dinamik
bir takım kurmaya karar verdi. Şenol
Güneş millilerimizin başına getirilerek
dünya üçüncülüğü yıllarımızdaki başarılar
için harekete geçildi.
Turnuvaya başlamadan
açıklanan kadrolarda milli
takımımızın yaş ortalaması 24
olarak görünüyor. Bu yaş ortalaması
bugüne kadarki en genç milli takım
olarak kayıtlara geçiyor. Takımın en
genç ismi 19 yaşındaki Trabzonsporlu
Abdülkadir Ömür!
Yeni millilerimiz ile ilk iki
maçımızı kazandık ve üçüncü
maçımızı son dünya şampiyonu
Fransa ile yaptık. Bu maçla
birlikte kendi gurubumuzda
gol yemeden namağlup
lider olduk. Dördüncü
maçımızı İzlanda milli
takımı ile yaptık.
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MİLLİ TAKIMIN
ENLERİ
MİLLİ TAKIM BAŞINDA
EN ÇOK MAÇA ÇIKAN
TEKNİK DİREKTÖR:
FATİH TERİM - 135 MAÇ

MİLLİ TAKIMDA EN ÇOK
FORMA GİYEN FUTBOLCU
MİLLÎ KALECİ :
RÜŞTÜ REÇBER - 120 MAÇ

İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROMUZ

Fehmi Mert Günok

Gökhan Akkan

Çağlar Söyüncü

Abdülkadir Ömür

Sinan Bolat

Kaan Ayhan

Cengiz Ünder

Uğurcan Çakır

Merih Demiral

Deniz Türüç

Mahmut Tekdemir

Cengiz Umut Meraş

Dorukhan Toksöz

Oğuzhan Özyakup

Yusuf Yazıcı

Mehmet Zeki Çelik

Hakan Çalhanoğlu

Teknik Direktör: Şenol GÜNEŞ

Enes Ünal
dergiteneffus.com

Emre Taşdemir

Efecan Karaca

Okay Yokuşlu

Nazım Sangare

Ozan Muhammed Kabak

Hasan Ali Kaldırım

Emre Belözoğlu

Ozan Tufan

Ömer Ali Şahiner

İrfan Can Kahveci

Yunus Mallı

Burak Yılmaz

Güven Yalçın

Cenk Tosun

Kenan Karaman
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en
gizemli şehirlerinden Maraş, 1974’ten
beri yerleşime kapalı. Geçtiğimiz
haftalarda yeniden açılması gündeme
gelen Maraş’ı ve tarihini sizler için
mercek altına aldık.
50

dergiteneffus.com

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

45 yıldır tel örgülerle çevrili olan Kıbrıs’ın hayalet
şehri Maraş, askeri koruma bölgesi olduğundan
buraya kimse adımını atamıyor. Gazimağusa’da yer
alan bölgenin bir zamanlar dünya çapında şöhrete
sahip olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler kararı
ile hem yerleşime hem de iskâna kapatılan bölgenin
tarihini anlamak için öncelikle Kıbrıs’ın geçmişini
kısaca öğrenmemiz gerekiyor.

Mahzun Yavru Vatan
Kıbrıs
Yabancıların gözünde Kıbrıs, Türkiye’nin istilası altındaki küçük bir
ada olarak bilinirken aslında durum
çok daha farklı. 21.000 kilometrelik
bir alandan oluşan Akdeniz adasının
tarihi M.Ö 4. asra kadar uzanıyor.
Akdeniz bölgesinde egemenlik kurmak isteyen herkes Kıbrıs’a mutlaka
el atmış. Burası için aslında adeta
Anadolu’nun tabii bir uzantısı diyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu, bu tarihi adayı 1571-1878 yılları
arasında sükûnet ve barış içinde yönetti. Osmanlı’nın zayıflamasıyla Büyük Britanya İmparatorluğu bu topraklara el attı.
Adada kargaşa aslında İngilizlerin burayı devralmasıyla başladı diyebiliriz. O dönemde 500.000 nüfuslu Kıbrıs’ın %80’i
Rumlardan %20’si ise Türklerden oluşuyordu. Türkler adanın
dört bir yanında dağınık halde
yaşıyorlardı. Genellikle tarım,
esnaflık ve memurlukla hayatlarını idame ettiriyorlardı.

lemler yapıp İngilizleri bıktırmaya ve adadan çıkartmaya zorladılar. İngilizler çok sert olağanüstü durum yasaları çıkardılar.

İki Ateş Arasında Türkler
Tüm bunlar yaşanırken kimse adadaki Türk toplumuna fikrini
sormuyordu. Sanki onlar adanın bir parçası değil gibi davranılıyordu. Oysa Türkler İngilizler Rumlar arasında yaşanan
iki ateş arasında kalmışlardı. Türk
toplumu için gelecekteki tehlikeyi ilk
görenlerden biri Doktor Fazıl Küçük
oldu. Çıkardığı Bayrak gazetesi ile
Türkiye’nin dikkatini adaya çekmeye çalışıyordu. Yanında da genç bir
savcı vardı. Kıbrıs’ın
Rumlaşmaması için mücadele eden
Rauf Denktaş!
Türkiye’de yaşayan Kıbrıslıların teşvikiyle Kıbrıs Türk Derneği kurularak kamuoyunun dikkati gelecekte
adadaki Türkleri bekleyen tehlikelere çekilmeye çalışıldı. İngilizler bu
durumdan faydalanarak Türklerle Rumları karşı karşıya
getirebilecek hamleler yaptı ve başarılı da oldu.
Tarihler 1955’i gösterdiğinde Türklerle Rumlar artık çatışır
duruma gelmişlerdi. Türkiye bu süreçteki tutumunu ‘Eğer
İngiltere adadan ayrılacaksa, ada asıl sahibi olan Türkiye’ye
verilmeli’ şeklinde açıkladı. Aynı yıl Londra’da bir konferans
toplandı ve hızla sonuç alamadan
dağıldı. Çünkü Yunanlılar, Türkiye’nin
Kıbrıs’ın geleceği meselesinde bir taraf
olmadıklarını iddia ediyordu.
1960’lı yıllara gelindiğinde artık Rum kesimi için Türkler de en az İngilizler kadar
düşmandı. Bu sebepten Enosis taraftarları Türk köylerine saldırmaya başladılar.
Bu durumda Türklerin de korunmak için
silaha ihtiyaçları vardı ama bir başlarına
kalmışlardı. Tüm bunlar olurken adada
Kıbrıs Türk Federasyonu kuruldu ve başkanlığına Rauf Denktaş seçildi.

İngilizler Zorlanıyor
20. yüzyılın ortalarına kadar
bölgedeki hâkimiyeti elinden
bırakmayan İngiltere, 1947
senesinde Kıbrıs’ın bağımsızlık
istemeye başlamasıyla sarsıntılı günlerden geçti. Adadaki
Rum Ortodoks Kilisesi Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını istiyordu. Rumların neredeyse tamamı Enosis istiyordu, yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olmasını. Bu yüzden 1954
tarihinde ilk kez adaya bit Yunan gemisi gelerek silah getirdi.
O gemi aynı zamanda Rumları örgütleyecek Yunanlı bir askeri
de taşıyordu: Grivas! Bu isim, adanın Rum lideri Makarios ile
maalesef birçok katliama imza attı.
Kurdukları gizli örgüt ile adada çeşitli protestolar ile kanlı ey-

Kıbrıs Barış Harekâtı
Kıbrıslı Türkler 1970’li yıllara kadar sistematik bir biçimde
Rumlar tarafından katledildiler. Türkiye zaman zaman duruma müdahale edip adadaki soydaşlarımızı rahatlatsa da Rum
tarafı yapacaklarından geri durmuyordu. Tarih 20 Temmuz
1974’ü gösterdiğinde Türkiye artık bütün hukuki ve diplomatik süreçleri denemiş ama bir türlü sonuç alamamış bir garantör ülke olarak Kıbrıs’a askeri harekât düzenledi.
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Kıbrıs Harekâtından Beri Kullanılmayan
Maraş Bölgesi
Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Harekâtı ile birlikte Maraş,
yeşil hat olarak nitelendiren bir tampon bölge işlevi gördü ve
Birleşmiş Milletler tarafından yerleşime ve iskâna kapatıldı.
Maraş’ın yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk
Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye
giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı
turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler.
Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri
yasaklanmıştır.

Kapalı Maraş’ta Neler Vardı?
‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla başlayan Kıbrıs’ı kurtarma harekâtı yaşanan tüm zorluklara rağmen Kıbrıslı Türkleri rahatlatmayı başardı. Bu harekâttan dolayı Türkiye hem
ekonomik hem de manevi anlamda ağır bedeller ödemek
zorunda bırakıldı.

Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60
apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i
bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143
yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8
bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

Hayalet Şehir Artık Açılıyor mu?

Kıbrıs Türk’tür, Türk Kalacak!

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret
Özersay, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu
toplantısının ardından 1974 yılından beri kapalı olan
'Maraş' kenti hakkında açıklamada bulundu Kamuoyunu
bilgilendirmek amacı ile Bakanlar Kurulu toplantısı
bitmeden basının karşısına çıktığını belirten Özersay,
"Bugün Bakanlar Kurulunda kapalı Maraş konusu da
değerlendirildi. Artık kapalı Maraş konusunda somut bir
adım atılmasının zamanı gelmiştir" dedi.

300 yıl boyunca Osmanlılar tarafından yönetilen ve Türkler
’in elinden çıktıktan sonra bir türlü eski huzur ve barış dolu
günlerini yakalayamayan Kıbrıs, asırlar boyunca olduğu
gibi asırlar sonra da Türklerin kalacak! Ey Maraş, Lefkoşa,
Girne, Gazimağusa, Güzelyurt… Her bir metre karenize
atalarımızdan yadigâr kadim şehirlerimizsiniz! Dün ata
mirasımızı nasıl sahip çıktıysak, yarın da sahip çıkmaya
devam edeceğiz. Maraş vesilesiyle, Kıbrıs için canını veren
şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmetle anıyoruz!
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
OKUYUCULARIMIZ, "ÇEKİLİŞLE" HEDİYE KİTAP KAZANIYOR!

Ödüllü Bulmaca

Temmuz 2019 Kitap Hediyemiz : İNCİR KUŞLARI / Sinan Akyüz
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Genellikle iple
örülerek yapılan
ayakkabı biçimindeki çorap
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6
12

11

10

KATİP

Henüz
olgunlaşmamış
ekşi üzüm

KANAL
Zekâ

Çoğunlukla
denize dökülen
büyük akarsu

KUSUR
Pervane

MESİR

18

Sıvanacak,
boyanacak
yerlere boyadan
önce sürülen
kat

5

4

3

RASAT

Yararlıktan,
kullanıştan
kaldırma, silme,
bozma

Bir yana doğru
eğik olan

RAKIM

KORKU

17

Kur'an'da bir
sure

Biçim

Bir toplum içinde
kişilerin uymak
zorunda oldukları
davranış biçimleri
ve kuralları

YUMAK

TALİP

16

Ezgi, müzik
parçası, melodi

İSYAN

14

13

KARŞI

Anlama
yeteneği,
anlayış, akıl
erdirme

Yurt

HALKA

İŞLEK

9

1000 m²
değerinde yüzey
ölçü birimi

TAVAN

KADİR

8

7

KADER

Keten, kenevir,
pamuk vb.
maddelerinden
yapılan ince
halat

15

Yasalara uygun,
kanuni, meşru,
legal

RUGAN

2

1

SALYA

Devletin olan,
devlete ait,
devletle ilgili

BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
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