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Kemal SUNAL

Sen güldün, herkes güldü:)

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

TEKNOLOJİ

Türkiye'den yerli uydu
hamlesi.

SPOR

Her kesimden taraftarın sevgisini
kazanan bir kaleci, MUSLERA.

GÜNCEL

Karavanla yola çıkmaya ne
dersiniz? En güzel rotalar burada.

YENİ AĞAÇLAR

YENİLENEN
YÜRÜYÜŞ YOLLARI

ÜCRETSİZ İNTERNET

ANONS SİSTEMİ

BİNLERCE YENİ ÇİÇEK

SİZİN İÇİN YENİLEDİK
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GÜVENLİK KAMERALARI
ÇOCUK OYUN GRUPLARI

BAKIM VE ONARIMI YAPILAN
PİKNİK MASALARI

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Temmuz ayı ile birlikte hava sıcakları epey artıyor. Bununla birlikte
korona salgınında gözle görünür bir azalma maalesef söz konusu
değil. Eminim ki sizler maske, mesafe ve hijyen kuralına güzelce uyup
yetkililerin ve sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırıyorsunuzdur

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay kapağımızda sizleri Türk Sineması’nın güldürü üstadı Kemal Sunal
karşılıyor. Bir neslin yüzünde koca bir tebessüm bırakmayı başarmış
sevilen oyuncumuzu tanımaktan memnuniyet duyacağınıza inanıyorum.
Yazın geldiğini hissettiren güneşle birlikte “karpuz denize düştü” dedik ve ilgi duyanlar için karavancılıkla ilgili
araştırmalar yapıp sizlerle paylaştık. Ayrıca dünya çapında tanınmış kıymetli ilim insanımız Halil İnalcık’a da
sayfalarımızda yer vermekten gurur duyduk. Dilerim ki Çekmeköyümüz’den de dünya çapında başarılar elde eden
gençlerimize her gün bir yenisi eklensin.
Bu ay, aynı zamanda 2016 yılında yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminin de yıldönümü.
Tüm Türkiye olarak darbecilere geçit vermeyip, ülkemizin güçlenmesine izin vermek istemeyenlere en büyük dersi
demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkarak verdik. Bu uğurda şehit olan
tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, hepinizi gözlerinizden
öpüyorum.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Fotoğraf, pandemi öncesinde çekilmiştir.
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay YAKAMOZ kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE TEMMUZ

FİLM REPLİKLERİ

Yeni nesil soğuk kahve
tarifimiz ile lezzetli serinliği
yaşayın.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

14
DOSYA

22

20
TEKNOLOJİ

Türk Sinemasının güldürü
üstadı Kemal SUNAL'ı
tanıyoruz.
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Türkiye'den yerli uydu hamlesi.
Türkiye, yerli ve milli teknoloji
hamlelerine devam ediyor.

26

SPOR

GÜNCEL

GÜNCEL

Her kesimden taraftarın sevgisini
kazanan bir kaleci, Muslera'yı
tanıyoruz.

Karpuz kabuğu denize
neden düşer ?

PUBG'den tapınma
güncellemesinden geri adım
geldi.

32
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

OKUR SAYFASI

Siz de İstanbul'u karşınıza alın,
çektiğiniz fotoğrafları
dergiteneffus.com'dan gönderin,
yayınlayalım.

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

KÂŞİFİN NOT DEFTERİ
Türkiye'nin yerli ve milli ilk treni için
tasarım ve üretim süreci
tamamlandı.
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38

GÜNCEL

GÜNCEL

Karavanla yola çıkmaya ne dersiniz?
En güzel karavan rotaları için
sayfamıza bekliyoruz:)

GEZELİM GÖRELİM
Çekmeköy'de bir doğa harikası,
Ömerli Barajı ve Mesire Alanı'nı
tanıyoruz :)
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Demokrasinin zaferiyle sonuçlanan
hain darbe girişiminin 4. yılı.
Tüm şehit ve gazilerimize
saygılarımızla.

İZ BIRAKANLAR
Tarihçilerin Kutbu Prof.Dr. Halil
İnalcık kimdir?

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
AHMET POYRAZ

ANMA

48

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

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı
Başkan Yardımcısı

50

SİNEMA Bİ MOLA

EĞLENCE TEST

Sinema günleri başladı. Temmuz
ayında izleyebileceğiniz
yapımları sizin için
derledik.

Komşuluğa ne kadar önem
verisyorsun? Kendini test
etmeye hazır mısın :)

52

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

TENEFFÜS DUVAR

Burhan Bayrak
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bu duvarın harcında
gençlik var.

Genel Yayın Koordinatörü

53

54

ÖDÜLLÜ BULMACA

KARIŞIK BULMACA

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

DANIŞMA KURULU

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci
Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
Teneffüs Dergisi, Çekmeköy Belediyesi tarafından
FC REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

Köşe yazarları ve Konuk yazarların görüşlerinin sorumlulukları
kendilerine aittir. Teneffüs Dergisi'nde yayınlanan ilanların
sorumlulukları ilan sahiplerine aittir. Teneffüs Dergisi, basın ve
yayın ilkelerine uymayı taahhüt eder.

Güzel

KELiMELER

Yakamoz

Mekanı

Yakamoz kelimesi, karanlık gecelerde denizlerdeki balık,
kürek gibi şeylerin hareketi sonucunda meydana gelen gümüş parıltı
anlamına gelir.
Özellikle yaz gecelerinde sahil kenarında otururken yüzünüzü okşayan rüzgârın
eşliğinde izlenen yakamozun keyfini bilen bilir. Mehmet Akif’in dizeleriyle güzel
kelimemize veda edelim: “Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim / Çifte sandal,
yüzüyorduk; o yüzer, ben yüzerim”
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En iyi

Kitaplar

İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK
İSKENDER PALA

Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili
kılmak üzere her dilde kalıplaşmış bazı sözler bulunur. Atasözleri, dua
ve temenni cümlecikleri, sövgü ve ilençler, bilmece ve tekerlemeler…
Bu tür kalıplaşmış sözler arasında, dilin bünyesinde en sık
rastlanılanlar ise deyimdir. Dilin bünyesinde kalıplaşmış ve kökleşmiş
olarak değişmeden kullanılan deyimler, hiç şüphe yok ki anlatıma
canlılık ve güç katarlar. Bu sayede düşüncelerin ve olayların muhataba
daha etkili biçimde yansıtıldığı bir gerçektir. Bu kitapta deyimlerin
hikâyesine yolculuk
yapacaksınız.

AY HIRSIZI
SUNAY AKIN

Cervantes ve Mimar Sinan hangi caminin inşaatında buluştu? Enver
Paşa’nın uçağı kaç kez düştü? Piri Reis’in haritası Topkapı Sarayı’nda
nasıl bulundu? İstanbul Boğazı’nı yürüyerek geçen Attila Hülagü’nün
sırrı neydi? 157 yıl yaşayan Zaro Ağa’nın Amerika seferi… Atatürk
neden hiç uçağa binmedi? Sunay Akın, Ay Hırsızı’nda gözünü Ay’a
dikiyor ve bir arkeoloğun sabrıyla kazıyor insanlığın ortak birikiminin
üzerine çöken tozu toprağı… Ortaya çıkardığı bilgiyi şair duyarlığıyla
ilmek ilmek dokuyor ve okurunu hayrete düşürecek öyküler bir bir
diziliyor karşımıza.

BİNBİR GECE MASALLARI
ANTOİNE GALLAND

Yüzyıllar boyunca, Çin’den Kuzey Afrika'ya uzanan ve Çin, Çin Hindi,
Hindistan, İran, Irak, Türkiye, Suriye ve Mısır'ı kapsayan bir alanda
anlatılan Binbir Gece Masalları, ilk kez Antoine Galland tarafından
düzenlenip Fransızcaya çevrilerek (1704-17, 12 cilt) dünyaya tanıtıldı.
Dünyalar güzeli Şehrazad’ın geceler boyunca Sultan Şehriyar’a anlattığı
masallar zengin içeriği, kurgusundaki ustalık ve fantastik motiflerin
bolluğu ile küçüklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekmektedir.
dergiteneffus.com
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Yeni Nesil

TÜRk KaHvEsİNİ 40 YiL HaTiRi İLe, YeNİ NeSİL
KaHvEyİ De DeMlEmE YÖNtEmİYlE İÇİYoRuZ.
İÇİNİZİ SeRİNlEtEcEk SoĞUk KaHvE TaRİFİMİZİ
MuTlAkA DeNeMeLİSİNİZ.

M a l z e m eişlkeahrve

• 50 gr çekilm
• 400 ml su
• Tülbent
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ve üzerine
Kahveyi temiz bir kavanoza alın
nrasında
suyu koyun. Bir gece bekletin. So
defa
tülbentten geçirin ve bunu bir iki
ığınız
tekrarlayın. Servis bardağına ald
iyetle
kahvenize buz küpleri ekleyip af
için :)
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TEMİZLİK İŞLERİNE
YENİ KADEME BİNASI

Müdürlüğü’nün
Çekmeköy Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren Temizlik İşleri
kademe ve hizmet binası yeni yerinde hizmete açıldı.
Temiz ve sağlıklı Çekmeköy için yıllardır 7 gün 24 saat
aralıksız çalışan temizlik işleri ekipleri için yeni kademe
ve hizmet binası yapıldı. Ömerli Mahallesi’nde 8 bin
metrekarelik alanda kurulan hizmet binası; araçların
toplanacağı, bakımının ve temizliğinin yapılacağı, idari
ve teknik personelin daha rahat ve hızlı çalışabileceği bir
şekilde tasarlandı.
50 aracın park halinde bulunabileceği kademe binasında;
personel ofisleri, depo, kapalı araç yıkama ve kurutma
alanı, su deposu ve kamelyalar bulunuyor. Ayrıca sahada
çalışan personelin iş kıyafetlerini değiştirebilmeleri için
dolaplar ve odaların yanı sıra çamaşır makineleri, mescit,
şadırvan gibi bölümler de hazırlandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, meclis üyeleri,
muhtarlar ve temizlik işleri personelinin katılımı ile
gerçekleşen açılışta Başkan Poyraz, şunları söyledi:
“Özveri ile çalışan personellerimizin başında sahada
hizmet veren mesai arkadaşlarım geliyor. 7 gün 24 saat
esasına dayalı çalışan bu arkadaşlarıma tekrar herkesin
huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Temiz ve sağlıklı
bir Çekmeköy için gece gündüz demeden çalışıyorlar,
Allah hepsinden razı olsun. Çekmeköy’ümüze daha iyi
ve daha kaliteli hizmet verebilmek için hazırladığımız bu
hizmet binasının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

dergiteneffus.com
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TARİHTE TEMMUZ arrow-circle-left

MANŞ
DENİZİNİ
AŞTI

LOZAN’I
İMZALADIK

25 TEMMUZ 1909 – FRANSA

24 TEMMUZ 1923 – İSVİÇRE

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.

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

KUDUZ
AŞISI
BULUNDU

BAĞIMSIZLIKLARINA
KAVUŞTULAR

6 TEMMUZ 1885 – FRANSA

28 TEMMUZ 1821 – PERU

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.

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

HASBURG HANEDANI
ARKASINA BAKMADAN
KAÇTI!

İLK
TÜP BEBEK

7 TEMMUZ 1683 – VİYANA
25 TEMMUZ 1978 – İNGİLTERE
Dünyanın ilk tüp bebeği olarak bilinen Louise Brown
hayata gözlerini açtı. Kendisi için
o dönem gazetelerinde ‘Süper Bebek’ manşetleri
atılmıştı.

10
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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.

arrow-circle-right TARİHTE TEMMUZ

İLK OLİMPİYAT
MADALYASINI
ATA SPORUMUZ
GÜREŞTE KAPTIK

MÜSLÜMANLARIN
TAKVİMİ

12 TEMMUZ 1936 – ALMANYA

16 TEMMUZ 622 – MEDİNE

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.

İslam Halifesi Hz. Ömer zamanında, hicret
hadisesi esas alınarak Müslümanların ilk
takvimi oluşturuldu ve kullanımına
başlandı.

BUHARLI
LOKOMOTİF

II.
MEŞRUTİYET

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

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

KORE
SAVAŞI

VEDA
ZAMANI

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.

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.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

VİZONTELE

?
Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi

Ya, saçma sapan ko
nuşmayın be!
Sinemada artsitler
sizi görüyor mu?

Görmüyor mu?

CENTİLMEN

Aslında hiçbir şey hissetmiyorum.
12
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Sadece hep açım.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

LUCIFER

Çiçek yolladım, ç
ikolata da.
Şimdi ise, kendim
geldim.

En iyi hediyeyi so
n

a saklamak lâzım

.

YOL AYRIMI

Pinokyo yalancılığı temsil etmez.

Yanılıyorsun.

Yapma yahu. Neyi temsil

eder?

dergiteneffus.com

İnsan olma çabasını.
13

DOSYA arrow-circle-left

Türk Sinemasının Güldürü Üstadı

Kemal Sunal
14
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Rol aldığı filmlerin üzerinden yıllar geçse de her yaştan
izleyiciye hitap eden, oynadığı rollerle 7’den 77’ye
hepimizi gülümseten ve sinema tarihimize adını altın
harflerle yazdıran beyaz perdenin ustası Kemal Sunal
aramızdan ayrılalı 19 sene oldu.

1

0 Kasım 1944 tarihinde doğan Türk sinema ve
tiyatro oyuncusu Ali Kemal Sunal, ailesinin en
büyük çocuğuydu. Çocuk yaşlarda
çekingen kişiliğiyle bilinen
Kemal Sunal lise yıllarında dışarı
dönük sosyal bir mizaca
büründü.
Vefa Lisesi’nde öğrenim
gören usta oyuncu,
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon
Sinema ve Sinema
bölümünü kazandı.
12 Eylül döneminde
üniversite eğitimini
yarım bıraktı. Felsefe
öğretmeninin ondaki
yeteneği keşfetmesiyle
tiyatroya başladı. Başlarda
babası bu duruma onay vermese
de sonunda felsefe öğretmeni Kemal
Sunal’ın ailesinden onay almayı başardı.

Tiyatrosu’nda çalıştı. 1 yıllık
tiyatro tecrübesinin ardından
Devekuşu Kabare
Tiyatro’sunda
yer aldı.
Beyaz
Perde
ve Altın
Portakal Ödülü

İlk Sahne Denemeleri

1973 yılında
Ertem Eğilmez’in
yönetmenliğinde
çekilen Tatlı Dillim
filminde yer alarak
sinema hayatına
hızlı bir giriş yaptı
Kemal Sunal… Bu filmin
ardından peş peşe filmler
çekerek önemli bir şöhrete
sahip oldu.
Filmlerde çoğu
zaman saf, şanslı ve
iyi yürekli karakterleri
canlandırdı.

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, 1
yıl kadar Kenter

1976 senesinde yer
aldığı proje Kemal
Sunal’a önemli bir
başarı kazandırdı.
Kapıcılar Kralı
filmindeki
performansı kendisine
1977 tarihinde
düzenlenen

dergiteneffus.com
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Antalya Film
Festivali’nde
Altın Portakal
En İyi Erkek
Oyuncu
Ödülü’nü
getirmişti.
Üstlendiği her
rolün hakkını
veren usta oyuncu Türk sinemasında komedi
denince akla gelen ilk isim oldu. Hababam Sınıfı
serisindeki Şaban tiplemesiyle yaşlı genç kadın erkek
herkesin aklında kalmayı başardı

KEMAL SUNAL’IN
ÖDÜLLERİ

• 1977: 14. Antalya Film Festivali, En İyi Erkek
Oyuncu, Kapıcılar Kralı

• 1988: 35. Antalya Film Festivali, Yaşam
Boyu Onur Ödülü, Kapıcılar Kralı

• 1989: 2. Ankara Film Festivali, En İyi Erkek
Oyuncu, Düttürü Dünya

Aile Hayatı
1974 senesinde Gül hanımla evlenen Kemal
Sunal’ın iki çocuğu oldu: Ali ve Ezo. Ali Sunal
babasının yolunda ilerleyerek oyuncu oldu. Tüm
ülkeyi güldürmeyi başaran bir adamla evlenmek
Gül Hanım için de keyifliydi. Kemal Sunal, evde
çocuklarıyla çok yakından ilgilenen bir babaydı.
Çekirdek aile olarak da birçok komik anı
biriktireceklerdi. Eşi, Kemal Sunal’a dair anılarını
16
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KENDİ GİTTİ
KİTAPLARI KALDI

• TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü,
Sel Yayınları, İstanbul, 1998,
ISBN 9755702629

• Kemal Sunal Güldürüsü, Om Yayınevi,
İstanbul, 2001,
ISBN 9756827793

anlatırken usta oyuncunun sık sık “komedi
dünyanın en ciddi işidir” dediğini söylüyor.
Bu cümleler aslında onun işine kadar titizlikle
baktığının da ispatı niteliğinde.
Kemal Sunal’ın filmleri 1990’lı yıllardan
itibaren televizyon seyircisi ile buluşmaya
başlamıştı fakat o zamanlar telif hakkı
meselesi gündemde olmadığından başarılı
oyuncu herhangi bir gelir elde edemiyordu.
O yılları eşi Gül Hanım ekonomik
darlık çektikleri zamanlar olarak adlandırıyor.
Öyle ki parasızlıktan Gül Hanımın arabası
satılmış, oğulları Ali’nin sünnet töreninde
takılan altınlar bozdurulmaya başlanmış.
Yıllar Sonra Mezuniyet ve Yüksek Lisans
Zor zamanların ardından gelen bir dizi
teklifiyle setlere geri dönen Kemal Sunal yine
o yıllarda çıkan af sayesinde üniversite
eğitimini tamamlayabildi ve 1995 tarihinde

Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Hatta sonrasında
yüksek lisans tezini hazırlayıp tamamlayarak akademik bir
çalışmayı da eserleri arasına kazandırmış oldu.
Arşivci Kemal Sunal
Usta oyuncu hayatına dair olabildiğince fazla şeyi büyük bir
titizlikle saklamaya çalışırdı. Öyle ki bütün kimlik kartları,
oynadığı karakterlerin kostümleri, eşine ve çevresine yazdığı
dergiteneffus.com
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mektuplar, kendisine gelen telgraflar, film setlerinde
kullandığı aksesuarlar ve üniversite eğitimi için
yatırdığı harç ücreti dekontları… Hepsini önem
vererek saklamış ve bu yönüyle arşivcilik yeteneğini
de başarıyla konuşturmuş diyebiliriz.
Saygıyla Anıyoruz
Kemal Sunal, 56 yıllık hayatına 82 film sığdırarak
Türk sinema tarihinde unutulmazlar arasındaki yerini
aldı. 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri
için Trabzon’a gitmek için hazırlanan Sunal, uçağa
binmeden önce geçirdiği kalp krizi sebebiyle
aramızdan ayrıldı. Kendisini sevgi ve saygıyla yâd
ediyoruz.

ÜNLÜ KOMEDİ
OYUNCUSUNUN
ROL ALDIĞI FİLMLER
1972 Tatlı Dillim
1973 Oh Olsun
1973 Güllü Geliyor Güllü
1973 Canım Kardeşim
1973 Yalancı Yarim
1974 Salak Milyoner
1974 Köyden İndim Şehire
1974 Mavi Boncuk
1974 Hasret
1974 Salako
1975 Şaşkın Damat
1975 Hanzo
1975 Hababam Sınıfı
1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
18

1976 Tosun Paşa
1976 Süt Kardeşler
1976 Sahte Kabadayı
1976 Meraklı Köfteci
1976 Kapıcılar Kralı
1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor
1977 Sakar Şakir
1977 Şabanoğlu Şaban
1977 İbo ile Güllüşah
1977 Hababam Sınıfı Tatilde
1977 Çöpçüler Kralı
1978 Yüz Numaralı Adam
1978 Köşeyi Dönen Adam
1978 Kibar Feyzo
dergiteneffus.com

1978 İyi Aile Çocuğu
1978 İnek Şaban
1978 Avanak Apti
1979 Umudumuz Şaban
1979 Şark Bülbülü
1979 Korkusuz Korkak
1979 Dokunmayın Şabanıma
1979 Bekçiler Kralı
1980 Zübük
1980 Gol Kralı
1980 Gerzek Şaban
1980 Devlet Kuşu
1981 Üç Kağıtçı
1981 Kanlı Nigar
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BUNLARI BİLİYOR
MUYDUNUZ?
• Yüksek lisansının tez konusu kendisiydi: TV ve Sinemada Kemal
Sunal Güldürüsü. Usta oyuncu “beni kimse araştırmayacak
galiba, ben yapayım” diyerek soyunmuş akademik çalışmasına.
• Liseyi tam 11 yılda bitirmiş. Bu yönüyle Hababam Sınıfı’ndaki
karakterini adeta gerçek hayatta da canlandırmış.
• Okul yıllarında arkadaşları onunla “ineğin oğlu” diye dalga
geçerlermiş. İnek Şaban karakteri buradan esinlenilmiş olsa
gerek.
• Evde sürekli film kostümleriyle dolaşırmış.
O dönem hangi filmi çekiyorsa eve de düğüne de yemeğe de o
kıyafetle gidermiş. Sadece haftada 1 gün film seti olmadığı günler
çıkarırmış kostümünü. O da kuru temizlemeye yollamak için.
• Oynadığı Bay Kamber dizisinin en az izlenenler arasında yer
almasının sebebi diğer kanalların aynı saatlerde Kemal Sunal filmi
vermesiymiş.
• Gül Sunal ile evlendikleri yıl o kadar rutubetli bir evleri varmış
ki misafir çağıracakları zaman kokuyu bastırmak için patates
kızartırlarmış.

1981 Davaro
1982 Yedi Bela Hüsnü
1982 Doktor Civanım
1983 Tokatçı
1983 Kılıbık
1983 En Büyük Şaban
1983 Çarıklı Milyoner
1984 Şabaniye
1984 Postacı
1984 Ortadirek Şaban
1984 Atla Gel Şaban
1985 Sosyete Şaban
1985 Şendul Şaban
1985 Şaban Pabucu Yarım

1985 Keriz
1985 Katma Değer Şaban
1985 Gurbetçi Şaban
1986 Yoksul
1986 Tarzan Rıfkı
1986 Garip
1986 Deli Deli Küpeli
1986 Davacı
1987 Yakışıklı
1987 Kiracı
1987 Japon İşi
1988 Uyanık Gazeteci
1988 Sevimli Hırsız
1988 Polizei
dergiteneffus.com

1988 Öğretmen
1988 İnatçı
1988 Düttürü Dünya
1988 Bıçkın
1989 Zehir Hafiye
1989 Talih Kuşu
1989 Gülen Adam
1990 Koltuk Belası
1990 Boynu Bükük Küheylan
1990 Abuk Sabuk Bir Film
1991 Varyemez
1999 Propaganda
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TURKIYE’DEN
YERLI UYDU HAMLESI
Yerli ve milli teknolojik faaliyetlerimize bir yenisini haberleşme uydumuzla
devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk millî haberleşme uydusu olacak
Türksat 6A projesinde tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın başkanlığında, “Türksat 6A Yerli
Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi
Projesi”ne ilişkin toplantıda projede gelinen son durum
ele alındı.
Toplantıda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
A.Ş. (TUSAŞ/TAI), ASELSAN
ve CTech yetkilileri de hazır
bulundu.

20

Tasarım aşaması tamam
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
ile Türksat A.Ş.’nin malî desteği, TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün (TÜBİTAK
UZAY) ana yükleniciliği, TUSAŞ, ASELSAN, CTech,
yerli sanayi kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle
2014 yılı sonunda başlatılan projede tasarım

dergiteneffus.com
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aşamasının sonuna yaklaşıldı. Tasarlanan uydunun
yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı.
Türk mühendisler ön planda
Türksat 6A’nın bu yıl
uzaya gönderilmesi
hedefleniyor. TUSAŞ
tesislerindeki Uzay
Sistemleri Entegrasyon
ve Test Merkezi’nde
(USET) tasarım
çalışmaları devam eden
Türksat 6A’nın
üretimi, Fransa ile
Japonya’da eğitim alan
Türk mühendislerin
katılımıyla
gerçekleştiriliyor.
Türksat 6A, Türkiye’nin daha önceki haberleşme
uydularından farklı olarak, bütünüyle millî imkânlarla
üretilecek olan ilk haberleşme

uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira
maliyetle gerçekleştirilecek yerli uydu projesinde, uydu
ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve
birçok alt sistem de millî imkânlarla geliştiriliyor.
Yakıt dâhil yaklaşık 4 bin 300
kilogramlık kütleye sahip
olacak Türksat 6A, 42° Doğu
boylamındaki yörüngeye
yerleştirilecek. Türksat 6A,
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa,
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve
Asya kıtasının büyük bir
bölümünde müşterilerine
hizmet sunacak.
Teknik özellikleriyle de
dikkat çeken uydu, 18 aktif, 5
yedek, toplam 23 aktarıcıya
sahip olacak. Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması
planlanan Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla beraber
haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

dergiteneffus.com
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HER KESİMDEN
TARAFTARIN
SEVGİSİNİ
KAZANAN
BİR KALECİ

22
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FERNANDO

Galatasaray’ın efsane kaleciler
listesinde yerini alan Muslera,
geçirdiği sakatlıktan sonra
her kesimden insanın
sevgisini kazandığını
anladı. Ünlü sporcuya
destek mesajları
yağdı.
Türkiye
serüveni
2011 yılında
Galatasaray
ile başlayan
Uruguaylı file
bekçisi Fernando
Muslera,
efendi
kişiliği
ve spor
ahlakıyla
taraflı
tarafsız
herkes tarafından beğeni
topladı. Galatasaray tarihinin en
çok forma giyen yabancı oyuncusu olarak da tarih
sahnesindeki yerini aldı.
Türkiye'de ve ülkesinde defalarca ödül alan Muslera,
farklı organizasyonlarda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelen ve ona
hayranlığını gizlemeyen bir sporcu olarak da ön
plana çıktı.

14 Haziran 2020 yılında oynanan
Rizespor maçında rakip futbolcuyla
girdiği mücadelede ciddi bir
darbe alan Muslera’nın fibula
kemiğinde kırık tespit edildi.
Bu sakatlıktan ötürü sezonu
kapattığı söylendi. Sahalara
dönme tarihi ise 6 ila 8 ay
olarak belirlendi.
Sakatlandığı an itibari ile
herkesi üzen tecrübeli file
bekçisi, sevenleri tarafından da
büyük destek ve moral aldı. Taraflı
tarafsız her kesimden insanın Muslera’yı
arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmesi
üzerine futbol adına güzel
şeylerinde olabileceği gözler
önüne serilmiş oldu.
Toplumsal olaylar karşısında
duyarlılığıyla bilinen
profesyonel sporcuya bizler de Teneffüs dergisi
olarak
geçmiş
olsun
dileklerimizi
iletiyoruz.
Yeni sezonda bütün
takım oyuncularına
sakatlık geçirmeden
oynayabilecekleri sağlıklı bir
performans dönemi diliyoruz.

dergiteneffus.com
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KARPUZ KABUĞU
DENiZE
NEDEN DUSER?

Deyimlerin çıkış noktası her
zaman merak edilen konularda
baş sıralarda yerini almış.
Eh yaza uygun bir deyim de
dergimizdeki yerini hızla aldı :)

E

skiden mevsimlerin daha belirgin hissedilir
olduğu zamanlarda o mevsimin meyvesi
geldiğinde anlaşılırdı. Yaz mevsiminin geldiği
ise yazın vazgeçilmez meyvesi karpuzla belli
olurdu. İnsanlar denize, karpuz çıkmaya başladığı anda
girerlerdi. Bu sebepten esinlenilerek yazın geldiğini
haber veren deyim “karpuz kabuğu denize düştü”
oluvermiştir.
Mevsim habercisi
Zaman geçti mevsimler değişti seralar ortaya çıkmaya
başladıktan sonra kışın kar yağarken bile karpuz yemenin
mümkün olduğu zamanlara geldik. Tabi ki tadını size
bırakıyoruz. Ayrıca yazın terlemekten ve sıcaklardan dolayı
yaşadığımız bitkinlik ve sıvı kaybını gidermek için bol bol
tükettiğimiz karpuzun çok ilginç bir soğutma yöntemi var.

24
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Kuşkusuz çok sıcak havalarda hemen hemen
hepimiz serin şeyler yemeyi tercih ediyoruz.
Karpuz da bunların başında geliyor. Dışarda
bir yere pikniğe deniz kenarına, nehir ve dere
kenarı gibi yerlere gittiğimizde dışarıda karpuzu
soğuk tutmak neredeyse imkânsız oluveriyor.
Doğal soğutma
Eskiler bu durumun çaresini pratik zekâlarıyla
bulmuşlar ve karpuzlarını soğuk muhafaza
etmek için, kabuğunu soymadan dere
yataklarına ya da denizde uygun bir yere
sabitlemişler. Böylece yazın sıcağında iyi giden

buz gibi karpuzlar midelere inivermiş. Hatta bu
konuda öyle efsaneler var ki bir tanesine göre
karpuzlar eğer su yeterince serinse, soğuktan
çatlayabiliyor.
Karpuz kabuğunun denize düşmesi olayı aslında
başlıca bir mevsimin habercisiydi önceden.
Şimdilerde ise bir deyimden ve güzellemeden
öteye geçmiyor. Bagajlarda taşınabilen
dondurucular herhalde bu deyimi artık nostaljik
şekilde kullanacağımızın habercisi. Yine de
karpuzlar denize düşmüşken biz gelin yazın
tadını çıkaralım gençler :)

dergiteneffus.com
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PUBG’DEN “TAPINMA”
GÜNCELLEMESİNDEN
GERİ ADIM
Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG oyuna yeni bir güncelleme
getirerek herkesin tepkisini çekti. Yapılan baskılar sonuç verdi ve oyun firması
özür mesajı yayınlayarak yaptığı akıl almaz güncellemede geri adım attı.
Milyonlarca kullanıcıya sahip olan
ve Türkiye'de her
yaş grubundan
oyuncusu olan
PUBG adlı oyunda,
kullanıcılara
Totem, Put önünde
"tapınma" modu
getirilmişti. Oyunu oynayan Müslüman çocukların
bilinçaltına "putperestlik" işlenmeye çalışıldı.

26

Çin merkezli oyunun nesillerimizi
nasıl tehdit ettiği bir kez daha
ortaya çıktı. Oyun içinde
"Toteme tap, daha fazla güce
sahip ol" şeklinde bir teşvik
olduğu da vurgulandı.
Playerunknown's Battlegrounds
(PUBG) adlı oyun dünya çapında
özellikle gençler tarafından yoğun olarak oynanıyor.
Oyunun yeni sürümünde oyuncular, ilkel kabilelerin
putlarına benzeyen sembollere tapıyor.

dergiteneffus.com
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Gençlerin bilinçaltına putperestlik sokmaya
çalıştılar
Putun yanına
gidip "tapın"
seçeneğini
uyguladıktan
sonra oyuncular
çeşitli
hareketlerle
puta tapınıyor.
Bunun ardından
ise kullanıcıya,
oyunda
"kendisine
avantaj
sağlayacak" çok
sayıda silah ve
zırh veriliyor.
Oyuncular, puta tapma sonrası verilen 'itemlerin'
büyük avantaj sağladığını ve bu yüzden "putlara
tapmanın oyunu kazanmak için neredeyse zorunlu
olduğunu" belirtiyor.

güncellemenin neden olduğu endişeleri ele almak
istiyor. Oyunda bazı oyuncularımız arasında
hoşnutsuzluğa
neden olan
yeni özellikler
hakkında derin
pişmanlığımızı
ifade etmek
istiyoruz,
oyuncularımızın
değerlerine,
geleneklerine
ve inançlarına
değer veriyor ve
saygı duyuyoruz
ve herhangi
bir zarar veya
kızgınlığa neden
olduğumuz için üzgünüz, bu yüzden rahatsız edici
yeni güncellemeyi kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerlerinizi hiçe sayanları hiçe sayın!

Yeni güncellemenin kaldırılmasıyla birlikte tapınma
Başaramayınca özür dilediler
hadisesi ortadan kalkmış olsa da bundan sonraki
güncellemelerde gençlerimizin bilinçaltına ne
"PUBG Mobile" oyunu sosyal medyadan gelen
gibi olumsuz fikirler sızdırılabileceği belirsizliğini
yoğun tepkilerden sonra, Arapça bir açıklama
koruyor. Geleceğimiz gençlerimize tavsiyemiz,
yayınlayarak, oyuna gelen son güncelleme ile ilgili bir ister oyun ortamında ister gerçek hayatınızda
özür mesajı yayınladı.
değerlerinizi hiçe sayan hiçbir durumun içinde
olmayın. Her zaman inançlarınızın, kültürünüzün ve
Oyun ekibi resmi Facebook sayfasından şunları
kutsallarınızın saygı görebildiği ortamlarda bulunun.
yayınlandı; "PUBG MOBILE ekibi, oyundaki son

dergiteneffus.com
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SINAVA GİRERKEN BEN

SINAVA KAĞIDINI GÖRÜNCE...

ÇEKİLİŞLE 1GB MOBİL
İNTERNET KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•

İlyas Baysal
İsmet Can Kaya
Mesut Kol
Umut Bingöl
Damla Arıkan
Nur Yiğci
Adem Çöllüoğlu
Bahadır Yıldız

Herkesi buldum
da "her zaman
yanındayım"
diyenlere
ulaşamıyorum
30
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA KONSER ve SİNEMA
ETKİNLİKLERİMİZE ARA VERDİK.
SÜRPRİZ HEDİYELERİMİZE
DEVAM EDİYORUZ:)
dergiteneffus.com web sitemizden
bulmaca şifresini gönderin, siz de ödül
kazanma şansını yakalayın.

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

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

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

MATEMATİKTEN 50 ALINCA BE

N

95 ALAN ARKADAŞIM

Çin'in her şeyi dandik ama
hakkını yemeyelim,
virüsü sağlam çıktı.
dergiteneffus.com

31

Dünyada geliştirilen son teknolojilerden
Teneffüs okurlarını haberdar ettiğimiz
sayfamızda bu ay sizler için bakalım ne var?

TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLÎ İLK TRENİ
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile
tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli
elektrikli trenin fabrika testlerini
başlattı.
Setlerin işletme hızı saatte
160 kilometre, tasarım hızı
ise saatte 176 kilometre.
Üretilen araçlar işletme
sırasında oluşabilecek
yüklere, darbelere ve
herhangi bir kaza anında
çarpışmalara dayanıklı
şekilde tasarlanmış
alüminyum ekstürizyon
profillerden üretildi.

her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup,
bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı. Raylı
sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar
avro civarında olduğu göz önüne alınırsa
önümüzdeki dönemde de hızla
büyümesi beklenen bu sektörde
ülkemiz, küresel bir oyuncu
olmaya aday.
Gelecek 10 yılda raylı
sistemlerde 15 milyar
avroluk harcama yapmayı
planlayan Türkiye, hızlı
ve yüksek hızlı trenlerini
kendisi üretebilecek
duruma gelmiş oldu. Yerli
ve milli yatırımlarımızın
devamı için yorulmak nedir
bilmeden çalışan tüm yetkililere
teşekkürü bir borç biliriz.

Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu
koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan
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Karşında Kim Var? İyi Düşün!

KALP KIRMA
#DuygudaşOL
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Kim bir karavana atlayıp yeşil ve maviyle doyasıya dans
etmek istemez ki? Hem uygun bütçesi hem de doğayla
iç içe seyahat fırsatı ile bir karavan turuna ne dersiniz?

K

aravan, sahip olan herkes
için vazgeçemeyeceği büyük
bir tutku. Henüz sahip
olamayanlar için de hayata
hızlıca geçirmek isteyebilecekleri bir
hayal. Doğa ile iç içe olmayı seven
birçok kişinin rüyalarını süsleyen
karavanın avantajları saymakla bitmez.
Konfor, güvenlik, tanıdığı seyahat
özgürlüğü gibi imkânlar, karavan hayali
kurmamızdaki etkenlerden sadece
birkaçı…

Karavan seyahatleri ve karavanla kamp
gün geçtikçe daha fazla ilgi çekiyor ve bu
hayata atılanların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Tatilinizi tek bir konum ve o konumun
çevresinde geçirmek yerine, insanlar
karavanlarına atlayıp uzun geziler yapmanın
keyfine varıyor. Böylece daha uygun
maliyetlerle daha çok yer gezip görme fırsatı
yakalıyorlar. Yaşayıp biriktirdikleri anıları
dinledikçe bizler de ister istemez bunun
hayalini kurarken buluyoruz kendimizi. »

dergiteneffus.com
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Ülkemizde karavancılık
Türkiye ve dünyada özellikle karavan kampları
genellikle doğası güzel ve bol yeşillikli yerlere
konumlanmış durumda. Özellikle karavan
kampları yaygın olan sahil şeridimiz mavi ile
yeşilin her tonunu karavancılara sunabilmek için
hizmet veriyorlar.
Karavan kamplarının en büyük avantajı ortak
tuvalet, banyo dışında
aracınıza elektrik
ve su depolama
yapmanızı sağlayan
imkânları sunması.
Günlük 50 ila
100 lira arasında
konaklama
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ücretleri göz önüne alındığında gezerken
bütçenizi de korumuş oluyorsunuz. Kamplar,
karavan kültürünün dibine vurmak ve karavan
hikâyelerini dinlemek için biçilmiş kaftan.
Karavan cüssesi büyük bir araç olduğu için bazen
engebeli veya ulaşımı zor arazilerde onu
geride bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu
durumlarda ihtiyacınız olan uyku tulumu, çadır,
fener, elektrik veya ateş kaynağı gibi kamp
ekipmanları, karavan dışında bu arazilerde
kalmanıza yardımcı olacaktır.
Ulaşılması zor koylar, tepeler
veya değişik mekânlar için
muhakkak bu ekipmanları
yanınıza almalısınız.

dergiteneffus.com
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Yazılı Kanyon- Isparta

Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Adapazarı

Gökçetepe Tabiat Parkı-Keşan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dilek Yarım Adası- Kuşadası-Aydın

Gökçetepe Tabiat Parkı, Keşan
Çamlıköy Tabiat Parkı, Tekirdağ
Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Adapazarı
Yedi Göller Milli Parkı, Bolu
Pürenli Yaylası, Bolu
Karagöl Tabiat Parkı, Bolu
Borçka Karagöl, Artvin
Şavşat Karagöl, Artvin
Dilek Yarım Adası, Kuşadası-Aydın
Mona Glamping, İzmir
Yazılı Kanyon, Isparta

dergiteneffus.com

Çamlıköy Tabiat Parkı-Tekirdağ
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4.YILI
Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde ülkemiz haince bir darbe
girişiminin pençesinde mücadele verdi ve kazanan yine Türkiye oldu.
Bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

B

undan tam 4 yıl önce ülkemiz çok karanlık bir gece
yaşadı. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hain bir
darbe girişimiyle ülkemizin geleceğini ipotek altına
almaya çalıştı. Büyük bir cesaret örneği gösteren
ve “halkımdan
başka dayanağım
yoktur” diyen
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşviği
ile vatandaşlarımız,
darbecilerin
karşısına dikilerek
şehit düşmeyi göze
aldılar.
15 Temmuz gecesi,
gecelerin en
karanlığı olsa da
sabahında Türkiye
kazandı ve darbeciler teker teker teslim
oldular. Sandığa saygı duymayan
bir takım iç ve dış odaklar
maalesef darbe girişimi
esnasında demokratik bir
sınav veremediler.

Peki neler yaşanmıştı?
Kronolojik olarak gidersek, 15 Temmuz 2016 Cuma günü
akşam 21:30 saatlerinde
İstanbul’da köprüler
askerler tarafından
kapatıldı. Ankara’da da aynı
saatlerde Genelkurmay
Başkanlığı’nda hareketlilik
yaşanıyordu. Hainler
darbe girişimini Kazan
yakınlarındaki Akıncılar
(Mürtet) üssünden
yönetmeye çalışıyorlardı.
Dönemin Genel Kurmay
Başkanı Hulusi Akar’ı
rehin alan darbecilere ilk
darbe kahraman askerimiz
Şehit Ömer Halisdemir
tarafından vuruldu.
Canı pahasına
darbecilerle tek
başına cesurca
mücadele
ederek can
veren
şehidimize
İstanbul
ve Ankara
başta
olmak üzere
Türkiye’nin
dört bir
yanından
yüzlerce şehit
katıldı. TRT binası

Ülkesini savunmak ve
demokrasiye sahip
çıkmak yerine darbecileri
alkışlayanları da gördük
maalesef. Buna rağmen
bu gemide hep birlikte
yaşamak ve geleceğimizi
teminat altına almak için
milyonlar, darbe girişiminin
ardından sokak nöbetleri tuttular.
38
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ve çeşitli stratejik alanları gasp eden darbeciler halkın üzerine
ağır silahlarla ateş açtı. Öyle ki bizlerin vergileriyle alınan
ve ülkemizi korumak için kullanılması gereken askeri jetler,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bile acımasızca bombaladılar.
Halbuki TBMM, tarihi boyunca düşman devletlerce bile
saldırıya uğramamıştı.
Vatandaşımızın feraseti sayesinde
Sabah saatlerinde artık olaylar
darbecilerin aleyhine döndü ve sonuçta
milletimiz kazandı. Her görüşten insan
darbecilerin karşısında direnerek
demokrasinin yanında yer aldılar. 15
Temmuz gecesinin sabahında tarih bir
kez daha necip
milletimizin ne
kadar feraset
sahibi olduğunu
gösterdi.

katılanlar arasında, bastonuyla kendini siper eden de…
Bugün mavi gökyüzünde güneş birileri için yüzünü
gösteriyorsa, bunu bir daha bu güneşi görememek uğruna
canını feda edenlere borçluyuz. Ömer Halisdemirler, Mustafa
Cambazlar, Halil Kantarcılar, Onur Kılıçlar ve daha nicesi
sayesinde yaşadığımız bu
özgür günlere şükürler
olsun.
Bir daha asla!

Şehitler tepesi boş değil…
Ülkemizi vatan hainlerine teslim
etmemenin bedeli yüzlerce şehit
ve binlerce gazi oldu. Evladını,
annesini, babasını, kardeşini,
arkadaşını kaybetti insanlar. Üstelik
yaşa da bakmadı şehadet şerbeti
içmek… Daha reşit olmayanlar da
vardı sonsuzluk kervanına

Son günlerde yine bir
takım odaklar tarafından
darbe ister nitelikte sözler
kamuoyuna yansıdı. Halka
rağmen sözde halkçılık
yaptığını iddia edenler
postallardan medet umar
oldular. Gözümüzün
yaşı dinmemişken böyle
söylemlerle birlikte yaşama arzumuza gölge düşürenler
bilmemeliler ki darbelere ne olursa olsun geçit vermeyecek
nesillerimiz var bizim.
Tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyor, bir daha
asla darbe yaşamamak duasıyla ülkemizi muasır medeniyetler
seviyesine çıkarmak için her gün bir öncekinden daha
fazla çabalayacağımızın sözünü veriyoruz. Unutmayalım
arkadaşlar, Şehitler ölmez, vatan bölünmez!

dergiteneffus.com
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ÇEKMEKÖY’DE BİR DOĞA HARİKASI

OMERLi BARAJI
VE MESiRE ALANI

Korona günlerine hala devam etmekle birlikte yeni normal sürecine de
alışmaya çalışıyoruz. Size öyle bir rota hazırladık ki kafamızı pencereden
uzatmaya korktuğumuz şu günlerde içiniz açılacak.
hafta sonu geçirmek istiyorsanız Ömerli piknik ve
Anadolu Yakası’nın ciğerleri konumundaki Ömerli
mesire alanları tam size göre. Ailece gidebileceğiniz
Çekmeköy’e bağlı 17 ilçeden biri. Birbirinden şirin
köyleri ve adını verdiği barajıyla ziyaretçilerine keyifli donanım ve güvenliğe sahip bu belde de at biniciliği
gibi sporlarla da meşgul
anlar yaşatan
olabilirsiniz.
Ömerli’ye
yolunuz düşerse
Geniş mesire alanları
hem doğal
ziyaretçilerine sosyal
güzelliklerle
mesafe kuralına
dolu bir gün
uymakta rahatlık
geçireceksiniz
sağlamakla birlikte
hem de salgın
dinlenmek için de
günlerinde
kuş cıvıltılarıyla
sosyal mesafe
dolu bir gün imkânı
kuralına uyarak
sunuyor. Orman
açık alanda
yolunda yürüyüş
ferahlama imkânı
yaparken ciğerlerinizi
bulacaksınız.
bolca oksijenle
doldurabileceksiniz.
Bir yandan
Aynı zamanda doğal
yemyeşil bir
yaşamın bir parçası
orman diğer
canlıları kendi
yandan masmavi
evlerinde gözlemleme
bir Ömerli Baraj
imkânına sahip olacaksınız.
Gölü. Her iki imkândan da faydalanarak güzel bir
40
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Ömerli’de yapabileceğiniz başlıca etkinlikleri şöyle
özetleyelim:
• Bol oksijenli orman yolunda yürüyüş
yapabilirsiniz.
• Günübirlik gezilerle piknik düzenleyebilirsiniz.
• Çadırınızı sırtlanıp kamp hayatı yaşayabilirsiniz.
• Doğal yaşamı içerisindeki canlı dostlarımızı
gözlemleyebilirsiniz.

• Gözünüzün alabildiğine yeşil alanda nostaljik
mahalle oyunları oynayabilirsiniz.
• Rengârenk fotoğraflar çektirip hatıralarınıza ve
sosyal medyanıza ekleyebilirsiniz.
Hem doğasıyla hem de İstanbul’un içinde sanki
dışındaymışçasına dinlendirici etkisiyle Ömerli’ye
hepinizi bekliyoruz arkadaşlar.

dergiteneffus.com
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TARİHÇİLERİN KUTBU

HALiL iNALCIK
42
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Bir asrı geçen ömrünün her bir anını bereketli bir şekilde
değerlendiren Halil İnalcık, sadece ülkemizde değil dünya çapında
yüz akımız. Tarihçilerin kutbunu vefat yıl dönümünde
anıyor olmaktan onur duyuyoruz.

P

rof. Halil İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da doğdu.
İlk tahsilini 1923-1930 arasında
Ankara Gazi Mektebi’nde
yapan İnalcık, orta
öğretimine bir yıl Sivas
Muallim Mektebi’nde
devam etti. Orta
tahsilini 1931’de
Ankara’da
Gazi Muallim
Mektebi’nde
tamamladı.
Lise
eğitimini o
dönemin
en iyi
okullarından
biri olan
Balıkesir
Necati Bey
Muallim
Mektebi’nde
15 Eylül 1935’te
tamamladı. Yüksek
tahsiline 1935’te
Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi’nde
(AÜDTCF) başladı.
1940’ta mezun olan İnalcık, Timur üzerinde hazırladığı bir
seminerle Fuat Köprülü’nün dikkatini çekti, onun takdir
ve tavsiyesiyle 30 Nisan 1940’da AÜDTCF Yeni Çağ
Kürsüsü’ne ilmî yardımcı tayin edildi. 1942’de Türkiye’de
sosyo-ekonomik tarih yazıcılığının ilk örneklerinden
biri olan Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı teziyle
doktor oldu.

İnalcık, 15 Aralık 1943’te Viyana’dan
‘Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu
ve Kırım Hanlığı unvanlı teziyle
doçentliğe atandı. 1945’te
Arap Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden
Şevkiye Işıl
hanımla
evlendi.
Araştırma
sahasını
doktora
tezinden
itibaren Osmanlı
İmparatorluğu’nun
sosyal ve ekonomik
meselelerine yoğunlaştıran
İnalcık, İstanbul’da Osmanlı
arşivlerinde ve Bursa Şer’iyye
sicilleri üzerinde araştırmalar
yaptı. 1947’de Türk Tarih Kurumu
(TTK) üyeliğine seçildi.
AÜDTCF tarafından bilgi, görgü ve
çalışma alanındaki ihtisasını artırmak
üzere 1949’da gönderildiği İngiltere, British
Museum’da Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı
ve Calendar of State Papers serisinde Osmanlı
tarihine ait kayıtları topladı. Londra Üniversitesi, School of
Oriental and African Studies’de
(SOAS) Prof. Paul Wittek’in
seminerlerine katıldı.

Doçentliğini
Viyana’da aldı
28 Nisan
1942’de Yeni Çağ
Kürsüsü’ne asistan
olarak atanan
dergiteneffus.com

Türk tarihinin
tanıtılmasına adanan
bir ömür
Dünyanın en önemli
arşivlerinden
İngiltere, Public
Record Office’te
Osmanlı İmparatorluğu
ile ilgili kaynak taraması
yaptı. 1950’de Paris’te
toplanan Milletlerarası Tarihi
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İlimler Kongresi’ne katıldı. İngiltere’den 1 Şubat 1951’de
Türkiye’ye döndü.

üyesi seçildi. Harvard Üniversitesi’nde bir sömestr ziyaretçi
profesör olarak Osmanlı tarihi dersleri verdi.

1966’da Uluslararası Güneydoğu
Avrupa Araştırmaları Kurumu’na
(Association Internationale
des Etudes du Sud-Est
Européen-AIESEE)
üye seçildi. İnalcık,
burada Türk tarih
ve kültürünün
tanıtılması yolunda
büyük gayret sarf
etti. 1971-74
yılları arasında
bu kurumun
başkanlığını
yaptı.

İnalcık, 1999’da Balıkesir Üniversitesi’nden,
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’ndan şükran
plaketleri aldı. Aynı üniversitede
bir “Halil İnalcık Salonu” açıldı.
2000’de İstanbul’un sosyal ve
ekonomik tarihi için büyük
önemi haiz Halil İnalcık
Araştırma Projesi’ni hayata
geçirdi.
Ödülleri saymakla
bitmez
Sabancı Üniversitesi
ve Packard Humanities
Institute (PHI) desteği ile
sürdürülen bu projenin
“Şer’iyye Sicilleri’ne Göre
İstanbul Tarihi” kapsamında
ilk kitabı yayınlandı. 2001’de
Sofya Üniversitesi Prof. İnalcık’a
fahri doktora verdi. 2002’de
İslam Konferansı Teşkilatı tarafından
Teşekkür Plaketi verildi. Kültür Bakanlığı
2002 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü
kazandı.

1967’de Münih’te
Uluslararası
Müsteşrikler
Kongresi’ne iştirak
etti. 1968’de Londra
ve Paris’te üç ay
Bibliothèque Nationale ve
arşivlerde araştırmalar yaptı.
G. Veinstein ve M. Berendi ile
birlikte II. Bayezid devrine ait bir
Mukataa Defteri üzerinde çalışmalar yaptı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Ferenc Madl’ın elinden
Macaristan Liyakat Nişanı’nı aldı. 2003’te Türkiye Yazarlar
Birliği ve Ankara Üniversitesi Prof. İnalcık’a
şükran plaketleri verdiler. Öte taraftan
2003’te Milli Savunma Bakanlığı
Ödülü’nü, 2004’te de Bursa
Büyükşehir Belediyesi Kültür
Sanat ve Turizm Vakfı
tarafından Bursa Ulusal Kültür
Yaşamına Katkı Ödülü’nü aldı.

Harvard Üniversitesi yılları
1969’da AIESEE’nin Sofya toplantısında kendisinden
istenen Osmanlı Devrinde Balkanlar raporunu
takdim etti. Yine 1969’da Türkolog Tibor
Halasi-Kun ile birlikte Osmanlı araştırmaları
için büyük önem taşıyan Archivum
Ottomanicum dergisini çıkarmaya
başladı.

Fatih’in yanı başına
defnedildi

1971’de İngiltere Royal Historical
Society tarafından “corresponding
member” seçildi. Aynı yıl Harvard
Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları
Merkezi’nin (Center for Middle Eastern
Studies) davetlisi olarak iki konferans verdi.
1972’de otuz yıl çalıştığı AÜDTCF’den emekli
oldu.
Halil İnalcık, 1992’de Bilkent Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı ve Rektör Prof. Ali Doğramacı tarafından
lisansüstü tarih okutacak Tarih Bölümü’nü kurmak üzere
davet edildi. Aynı yıl Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu’na üye, Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) şeref
44

Ömrünü tarihe adayan
'tarihçilerin kutbu' diye ifade
edilen Halil İnalcık 25 Temmuz
2016 tarihinde çoklu organ
yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi
Bakanlar Kurulu kararı ile Fatih Sultan
Mehmet'in de türbesinin bulunduğu Fatih
Camii haziresine defnedildi. Yine kendisi gibi dünya çapında
nam salmış ünlü Bizantoloğumuz Prof. Semavi Eyice de
kendisinden 2 yıl sonra vefat ederek Halil İnalcık’ın yanına
gömüldü. Her ikisini de saygı ve rahmetle yad ediyoruz.
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ŞEHİT ÜSTEĞMEN ARİF KALAFAT DOĞA PARKI
YENİLENEN YÜZÜYLE KULLANIMA AÇILDI

Yenileme çalışmaları tamamlanan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa
1 Temmuz’da kapılarını açtı
İlçenin en büyük parklarından biri olan Şehit Üsteğmen
Arif Kalafat Doğa Parkı’ndaki alt yapı ve üst yapı
düzenleme çalışmaları tamamlanarak yeniden kullanıma
açıldı.
Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında
kullanıma kapatılan parkta birçok çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında yağmur suyu kanalları ve
yürüyüş yolları yenilendi, güvenlik kameraları, anons
için ses sistemi ve ücretsiz internet ağı alt yapısı kuruldu.
Alt yapı çalışmalarının ardından peyzaj düzenlemelerine
geçen ekipler, onlarca ağaç ve binlerce çiçek fidanı ile
parkın yeşiline yeşil kattı. Çam ağaçlarının hakim olduğu
paka ıhlamur, leylandi, salkım söğüt, erguvan ağaçları ile
çeşitlilik getirilirken, yürüyüş yollarının etrafı yeşil
bitki örtüsü ile donatıldı. Çocuk parkları, piknik masaları,
banklarda bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler,
son olarak pandemi ve haşere ilaçlamaları ile parkı
kullanıma hazır hale getirdi.

Parkı,

Doğa Parka yeni parkur
Özel olarak tasarlanan Şifa Parkuru 200 metre
uzunluğunda. Parkurun yer aldığı alana şifalı olarak
bilinen 30 tür bitkiden 5 bin adet bitki dikim yapıldı.
Parkur girişinde yer alan turnikeden alana girecek
vatandaşlar; ağaç kabukları, kum, çakıl, saf ve doğal
taşların yer aldığı parkurda çıplak ayakla yürüyecek.
Yürüyüş alanı ve içerisinde bulundurduğu bitkiler
sayesinde doğal terapi alanı özelliği taşıyacak parkuru
tüm vatandaşlar ücretsiz şekilde kullanabilecek.
Park’ın yeniden kullanıma açıldığı ilk günde belediye
başkan yardımcıları ile parkta incelemelerde bulunan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ İlçemizin
en büyük parklarından olan Doğa Park’ımızı yenileyip
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.Parkımızı
daha konforlu ve çağın gerekliliğine uyun şekilde
dizayn ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız keyifli vakit
geçirecekleri bu parkta sosyal mesafeye dikkat edip
maskelerini takmalarıdır.” dedi.
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TEMMUZ'DAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Temmuz ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
ROCK MÜZİĞİN EFSANESİ

Barış 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.

TÜRK EDEBİYATI’NIN USTA KADIN KALEMİ

Tomris Uyar

15 Mart 1941'de doğan Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve
çevirmendir. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej
olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.
Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi
kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma
yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü
derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait
Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. İkinci evliliğini şair Turgut Uyar ile
yaptı ve bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. 4 Temmuz
2003’te kanser sebebiyle aramızdan ayrılan başarılı yazarımızı
saygıyla anıyoruz.
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YEDİ GÜZEL ADAMDAN BİRİ

Adil Erdem Bayazıt

1939 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Kahramanmaraş’ta tamamlayan Bayazıt, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimine başladı. Geçim sıkıntısı
sebebiyle eğitime ara vermek zorunda kaldı. Çok sonraları Ankara
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu ve
kendisinin de gittiği Kahramanmaraş Lisesi’nde edebiyat öğretmeni
olarak görev yapmaya başladı. Henüz öğrencilik yıllarında şiir
yazmaya başlamış olan Bayazıt, Edebiyat ve Mavera dergilerinin
kurucuları arasında yerini aldı. Edebiyat dünyasına kazandırdığı
eserleriyle birçok ödüle sahip oldu. Yedi Güzel Adam’dan biri
olan Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008’de ebedi hayata intikal etti.
Kendisini rahmetle anıyoruz.

TÜRK MÜZİĞİNİN AY YÜZLÜ SANATÇISI

Murat
Göğebakan
Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968'de Adana'da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan
Göğebakan, 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuarı’na girdi. Göğebakan, üniversite
eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim
görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergâh eğitimi
alan, gitar dersleri veren Göğebakan, albüm çalışmaları
için geldiği İstanbul'da 1996'da "Ben Sana Âşık Oldum"
adlı albümünü çıkardı ve büyük ilgi gördü. Kral TV
Video Müzik Ödülleri Töreni'nde "En iyi çıkış yapan
erkek sanatçı" ödülünü aldı. Sanatçı, 2002'de piyasaya
sunduğu "Ayyüzlüm" adlı albümüyle MÜYAP'ın "En
Çok Satan Albüm Ödülleri"ne layık görüldü. Uzun süre
kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan; 31 Temmuz
2014 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini özlemle yâd
ediyoruz
dergiteneffus.com
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ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI
The Immortal Wars: Resurgence, müttefik hâline gelen Trikalypse ile isyancıların, hüküm
süren Dominion'a karşı verdikleri özgürlük savaşını konu ediniyor.
Özgürlük savaşı daha yeni başladı. Trikalypse, isyancı lider ve bir özgürlük savaşçısı ekibiyle
güçlerini birleştirdi. Şimdi, Dominion'u yıkmak ve onun gerçek yüzünü dünyaya göstermek
için birlikte savaşmalılar.
Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2020
Film Türü: Fantastik, Aksiyon | Yönetmen: Joe Lujan
Oyuncular: Eric Roberts, Mindy Robinson, Bill Oberst Jr., Ronnie Nanos
Süre: 1s 52 dk.

ZENGO

BAYİ
TOPLANTISI

Yasemin Sakallıoğlu'nun
başrolünde yer aldığı
Zengo, kendi imzasının
olduğu tasarımlarıyla
ünlü bir modacı olmanın
hayallerini kuran
Zerrin'in, bu yolda en
büyük rakibi olarak
gördüğü mahalleden
Menkıbe ile olan
rekabetini anlatıyor.
Zerrin, yaşadığı
mahalleye kentsel
dönüşüm piyangosunun
vurmasıyla bir anda
zenginleşmiş, mahalledeki kadınlara kendi tasarımlarını
giydirip ünlü bir modacı olma hayalleri kuran, biraz sonradan
görme ama son derece içten ve eğlenceli bir kadındır.

İbrahim Büyükak'ın kaleme
alıp başrolünde yer aldığı
Bayi Toplantısı, beyaz
eşya işiyle uğraşan üç
esnafın, gittikleri üç günlük
bayi toplantısı sırasında
kendilerini türlü olaylar
içerisinde bulmalarını
anlatıyor. Bayi Toplantısı
için Anadolu’dan İstanbul‘a
gelen üç beyaz eşyacının
hayatı üç günde ne kadar
karışabilir? Namık, Adem ve
Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi
toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini
çılgın bir planın içinde bulurlar.

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2020

Vizyon Tarihi: 03 Temmuz 2020

Film Türü: Komedi
Yönetmen: Şahan Gökbakar, Müge Manuş
Oyuncular: Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem,
Semih Varol, Ünal Kantarcı
Süre: 1s 37dk

Film Türü: Komedi
Yönetmen: Bedran Güzel
Oyuncular: İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Aydın Doğu
Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı Süre: 1s 55dk
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Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla 'evde kal' çağrısına uyan
vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat
etkinlikleri düzenledi.
Gişe rekorları kıran Naim filmi, vizyondan sonra ilk kez
Çekmeköy Belediyesi, arabalı sinema etkinlik günlerinde
izleyici ile buluştu. Çekmeköy’de vatandaşlar arabalı
sinema etkinliğinde ilk olarak “Cep Herkülü Naim
Süleymanoğlu” filmini açık alanda arabalarının

içinde izledi. Babalar gününe özel gösterimle “Rafadan
Tayfa Göbekli Tepe” ve sosyal medya anketinde birinci
çıkan “7. Koğuştaki Mucize” sinema filmiyle arabalı
sinema günleri son buldu.

dergiteneffus.com
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KOMSULUGA
NE KADAR

Hayatlarımızın artık neredeyse sanal
dünyadan ibaret olduğu şu günlerde biraz
gerçek ve samimi duygularını yoklamaya
ne dersin?

02

ÖNEM VERİYORSUN?

Komşumun şekeri bittiğinde…
A- Kapımı teklifsizce çalabilecek bir
samimiyetimiz var.

01

B- Kapıma kadar gelmiş reddetmeyeyim
bari.

Apartman komşumla asansörde
karşılaştığımda…

C- Her şekeri biten kapımıza gelecekse
ohooo.

A- Selamlaşıp muhabbet eder hal hatır
sorarım.
B- Kafa selamı verip geçerim.

04

C- Apartman komşusu mu kalmış ya?

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır”
deyimi ne anlama gelir?

03

A- Yardım ihtiyacı ortaya çıktığında
en yakınımızdakilerle teklifsizce
haberleşebilmek.

Evde acil bir durum olsa…
A- Karşı komşuma seslendiğim an
yardıma koşar.

B- Yaşlı komşuları apartmanda istememek.
C- Komşularla bildiğimiz soba külü alış
verişi yapmaktır herhalde.

B- Duysa da duymamazlıktan gelir.
C- Komşu da neymiş?

05

06

Yaşayacağımız mekândan önce
etraftaki insanların önemini anlatan
atasözü hangisidir?

Dünya Komşular Günü hangi tarihte
kutlanır?

A- Ev alma, komşu al.
B- Komşu da pişer bize de düşer.
C- Ak akçe kara gün içindir.
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A- 3 Temmuz.
B- 3 Ağustos.
C- Öyle bir gün mü varmış?
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07

08

Komşularımızdan birinin evinde
cenaze olduğunda…

Komşularıma beni sorsanız…
A- Hepsi tanır ve en az bir
özelliğimi anında söylerler.

A- Baş sağlığı diler, elimden gelen yardımı
yaparım.

B- Gözleri bir yerden ısırır belki
ama çıkaramazlar.

B- Herkesin ölüsü kendine.

C- Beni tanıdıklarına dair
en ufak bir emare bulacağınızı
sanmam.

C- Ama ben arkadaşlarımla müzikle pijama
partisi yapacaktım.

09

10

“Komşuda pişer bize de düşer”
deyiminde hangi mesaj verilmek
istenmiştir?

Geldik son soruya.
Sence sen iyi bir komşu musun?

A- Çevremizdeki insanların kazanımlarından
faydalanabilmemiz.
B- Hırslı insanların başarısızlık korkusu.
C- Atasözleriyle aram hiç iyi olmamıştır.

A- Kesinlikle bu konuda bir
numarayım.
B- Ortalarda bir puan veriyorum
kendime.
C- Ben de bir numara olabilirim ama
sondan.

DEĞERLENDİRME
50-70 PUAN ARASI:

UMARIM SENİNLE KOMŞU DEĞİLİZDİR.

80-100 PUAN ARASI:

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN!
Öyle asansörde bir kafa selamıyla
tanıyamaz insan hayatı. Arada yaşlı
komşuların kapısını çalıp bir şeye
ihtiyaçları var mı sor bakalım. İnan
ki hem insan mutlu etmiş olacaksın
hem de vicdanen kafanı yastığa rahat
koyacaksın.

B ŞIKLARI 5 PUAN
dergiteneffus.com

Dur tahmin edelim; apartmanın en
sevilen üyesi filan mısın? İddia ediyoruz
apartman günleri senden sorulur.
Sorulmuyorsa da bunu da bir dene
deriz. Halâ senin gibi komşuların olduğu
zamanları çok özledik, gururumuzsun :)

|

İnsan yaşadığı mekândaki diğerleriyle de
iletişim kurmak isteyecek kadar sosyal
bir varlıktır. Ama sen bizi çok şaşırttın.
Her halde başka bir dünyada yaşıyorsun,
yoksa bu kadar komşularla alakasızlığın
başka bir açıklaması olamaz?

KOMŞULARIN GURURU.

A ŞIKLARI 10 PUAN

0-40 PUAN ARASI:
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C ŞIKLARI 0 PUAN

ŞİİR SOKAKTA DEĞİL
GÜLÜŞÜNDE

AĞLAMAK SADECE
ÇOCUKKEN
SONUCU DEĞİŞTİREBİLİR.
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Peki Güzel Günler de
BaZi AnIlAr
Bizi Görecek Mi? HİÇ U
nUtUlMaYaCaK

HER ŞEY ÜST ÜSTE GELDİ
SEN GELMEDİN.

…
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D
DUYANLARA
www.
D er g i T e n e ff us
.com
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN 10
OKURUMUZ, "ÇEKİLİŞLE" 1GB HEDİYE İNTERNET
KAZANYOR! Şifreyi bize dergiteneffus.com’dan
gönderebilirsiniz.
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Ödüllü Bulmaca
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Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Ülke Başkentlerini Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Şifre Cümle Ortaya Çıkacaktır.
ABUDABİ

PARİS

ASTANA

PEKİN

AŞKABAT

RİYAD

ATİNA

SOFYA

BELGRAD

TAHRAN

BERLİN

TİRAN

BİŞKEK

TRABLUS

DUBLİN

ÜSKÜP

LEFKOŞA

VALETTA

LİZBON

VARŞOVA

LONDRA

VİYANA

MADRİD

ZAGREB
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DEMOKRASİ
ZAFERİ
15 TEMMUZ

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Vatanımız ve Bayrağımız Uğruna Canlarını Ortaya Koyan

ŞEHİTLERİMİZE ve GAZİLERİMİZE
SAYGILARIMIZLA

Hayat, paylaşınca güzel.

BİRlİKtE NİCe BaYrAmLaRa:)

