
Aralık ayı TIFIL çıktı. İçinde neler var neler? Bilim
Haberleri, Kitap Önerileri, Edebiyat Köşesi, Fransız
Mutfağı, Özlü Sözler ve Başarı Haberleri...

G A Z E T E  T I F I L

ARALIK 2021

Merhaba biz TIFIL KARDEŞLER.  Her ay sizlerle birlikte
olacağız. Bir sonraki serüvenimizi merak ediyoruz.

Hazırlayan: EMİLY ANN INNES



 Noel Baba olarak da bilinen, Hollandaca adı Sint
Nikolaas'ın kısaltması olan Sinter Klaas efsanesi,
yüzlerce yıl önce yaşamış olan Saint Nicholas (Nikolas)
adındaki keşişe kadar dayandırılabilir. Nicholas’ın MS.
yaklaşık olarak 280 civarında, günümüzde Türkiye’de
Antalya sınırları içinde bulunan Demre’de doğduğuna
inanılır.
1804 yılında, New York Historical Society’nin bir üyesi
olan John Pintard, topluluğun yıllık buluşmasında Saint
Nicholas’ın ahşap gravürlerinden dağıtmıştır. Gravürün
arka planında, oyuncaklarla dolu Noel çoraplarını ve
şöminenin üstüne asılı yemişleri içeren tanıdık Noel
Baba imgeleri vardı. 1809 yılında Washington Irving,
The History of New York adlı kitabında Saint
Nicholas’tan New York’un koruyucu azizi olarak
bahsedince, Sinter Klaas hikâyelerinin popülerleşmesine
katkıda bulunmuştur. Ünü büyüdükçe Sinter Klaas; mavi
bir üç köşeli şapka, kırmızı bir yelek ve sarı uzun
çoraplar giyen bir ‘’afacan’’dan, geniş siperlikli bir şapka
ve ‘’bir çift iri kesim balon belli Flaman pantolonu’’
giyen bir adama her şekilde tasvir edilmiştir.
Noel Baba, Noel arifesini Noel’e bağlayan gece hediye
dağıtmasıyla bilinse bile 3. yy’da yaşamış bir
Episkopostur. 20. yy’da şu an bilinen Noel Baba’ya
dönmüştür.
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NOEL BABA



 10 yıl sonra hayatımızdaki birçok meslek tarih olacak.
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya
göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra
birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle,
robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin
popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise
yok olması bekleniyor. 
Teknolojinin giderek daha hızlı ilerlemesiyle birlikte çok
sayıda iş ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. 2030
yılına kadar bu sayının daha da artması bekleniyor.
Uzmanlar, şu andaki işlerin en az üçte ikisinin
önümüzdeki on yıl içinde yapay zeka tarafından
yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle, robotik ve veri
bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi,
matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise tarihten
silinmesi bekleniyor.
İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından
yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok
meslek otomatik olarak yapılabilecek.
Popüler Olacak ve Yeni Çıkacak Bazı Meslekler:
1.Oyun Tasarımcılığı
2.Siber Güvenlik Uzmanlığı
3.Robotik Mühendisliği
4.Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği
Yok Olması Beklenen Bazı Meslekler:
1.Seyahat Danışmanlığı
2.Tekstil İşçiliği
3.Kasiyerlik
4.Fast-Food Çalışanı
5.Posta Çalışanı
6.Banka Çalışanı
7.Matbaacılık

G E L E C E K T E K İ
M E S L E K L E R
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https://www.mynet.com/ingiltere-haber-listesi


  
Kara veba, Çin ve Orta Asya'da başlamış buradan tüm
dünyaya yayılmıştır. Veba'nın Avrupa'ya ulaşması Asyalı
tacirlerin Çin'den satın aldıkları vebalı kürkleri
Avrupa'ya satması yoluyla bulaşmıştır. Gemide yaşayan
pire ve farelerin de bu hastalığın yayılmasında etkili
oldukları söylenmektedir. O sıralar Kırım Tatarlarının
Reisi Canıbek, Ceneviz Limanı’nı kuşatmış ve kendi
vebalı adamlarını mancınıkla şehrin içine fırlatıp
hastalığı İtalyanlar’a bulaştırmıştır. İtalyanlar’a bulaşan
vebayla ilk karşılan şehirler Cenova, Messina ve Venedik
olmuştur. Sonrasında veba salgını, 1348 yılında Paris’e
kadar gelmiş 1349’da ise Londra’yı etkisi altına almıştır.
İskoçya ve İskandinavya’dan sonra da başlangıcı olan
Tatarlar’ın yurduna tekrar ulaşmıştır. Floransa’da
90.000’den 45.000’i, Fransa’da 125.000, İngilter’de
1.000.000 kişi ve Venedik’te ise nüfusun %75 ‘i veba
salgınından ölmüştür. Suriye, Lübnan, Mısır, Hatay,
Mekke, Yemen ve daha birçok şehir toplamda tüm
dünyanın büyük bir kısmı veba hastalığından yaşamını
kaybetmiştir.

Benim fikrim: Bence, kara veba insan ırkının ne kadar
tıbba ihtiyaç duyduğunun kanıtıdır. İnsanlık günümüzde
bile salgınlar ile uğraşıyor. Bilime en çok önem veren
devletler kazanıyor, bilimi önemsiz görenler kaybediyor.
İnsanlığın medeniyetler boyunca en önemli mirası
bilimdir.
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B U N L A R I  B İ L İ Y O R
M U Y D U N U Z ?

MURAT OKAN



  Tarihte sayısız olay
yaşanmıştır. Ama bunlardan
bazıları özellikle dikkat çeker. 
 İlkler her zaman bir şeyi
değiştirmiştir. Bir ilk var ki
dünya için öneminin yanında
biz Türkler için ayrıca
önemlidir. İlk kadın hükümdar
Tomris Hatun, efsanevi
hükümdar Alp Er Tunga’nın
torunu Persler ile savaşmış
cesur bir Türk kadın. Onun ne
denli önemli olduğunu
anlamak için önce dedesi Alp
Er Tunga’yı anlamalıyız. Alp Er
Tunga, Türk tarihinin en
önemli isimlerinden biri, hatta
Türk ulusunun varlığını ona
borçlu olduğunu bile söylemek
mümkün. Kendisi ulus kavramı
daha yeni yeni ortaya çıkarken
büyük bir Türk İmparatorluğu
kuruyor, binlerce yıl sonra bile
adından söz ettiriyor. Hatta bir
efsaneye, mitolojik bir
karaktere dönüşmüştür.
Öylesine büyük bir etki
bırakmıştır ki İran
mitolojisinde Afrasyab olarak
kendinden söz ettirir. İşte
sözünü edeceğimiz Tomris
Hatun, böyle bir liderin
soyundan geliyor ve kuşkusuz o
da dedesi kadar başarılı bir
lider olmuştur.
               Milattan önce 6.
yüzyılda yaşayıp dedesinin
yolundan giderek Perslere
karşı savaştı. Tarihin babası
olarak bilinen Heredot ondan
şöyle söz eder: “İskitlere
hükmeden ilk kadındı ve ondan
önce hiç kadın hükümdar
görülmedi. Güçlü ve zekiydi,
kargıyı iyi kullanır, erkekler
kadar iyi savaşır, evlatlarını
çok severdi”. Tomris Hatun
tarihi bir figür olmaktan öte
günümüzle de
özdeşleştirebileceğimiz bir
figür. Çocuklarına çok
düşkündü. Ama düşman, bu en
içten ve en masum duyguyu,
evlat sevgisini, anneliği dahi
silah olarak kullanmış, onun
kuyruğuna basmıştı. İçi intikam
hırsıyla dolmuş, hem vatanı
için savaşan bir lider hem de
evladının öcünü almak isteyen
bir anne olmuştu. Bir Türk
kadınıydı ve her Türk kadını
gibi çocuklarını ve ulusunu
kendinden çok seviyordu.

İ L K  K A D I N  H Ü K Ü M D A R
T O M R İ S  H A T U N
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Binlerce yıldır sorulan
anlamsız bir soru var: “Kadın
bir hükümdara sahip olmak

zayıflık mıdır?”. Günümüzde
bile bunun cevabının evet

olduğunu düşünenler var. O
zamanlar da vardı, Pers

hükümdarı İmparator Kyros.
Türklerin başına bir kadın

geçtiğini öğrenince bunun bir
fırsat olduğunu düşünüp

harekete geçti. Hiç
zorlanmadan Seyhun

Nehri’nin ötesine kadar geçti
ve burada bir askeri şehir

kurdu. Hiçbir direnişle
karşılaşmamıştı. Türkler karşı

saldırıya geçmemiş
direnmemişti. Oyunu

Tomris’in kurallarına göre
oynadığının farkında değildi.
Tomris geri çekilme taktiği

uygulamış, bölgedeki ekinleri
yakıp kuyuları zehirlemişti.

Onu hor gören Kyros’u
zekasıyla tuzağa çekmişti.
Oyuna gelen Kyros hiçbir

çatışmaya girmeden
askerlerinin üçte birini

kaybetmişti. Geri çekilmeyi
gururuna yediremediğinden,

yenilgiyi kabul edemediğinden
Tomris’e bir elçi gönderdi. Elçi,

Tomris’e Kyros’un evlenme
teklifini iletmişti. İmparator,
geri çekilmek bir yana hem
İskit topraklarını kendine
bağlamak hem de Tomris’i

aşağılamak istiyordu. Tomris
teklifi sert bir şekilde reddedip

Kyros’a topraklarını derhal
terketmesini söyledi. Kyros bu

durum üzerine çok
sinirlenerek tekrardan

saldırıya geçti. Bu kez de
Kyros’un bir planı vardı.

Savaşarak Tomris’in otağının
yakınlarına kadar ilerledi.

Zekice bir planı vardı,
orduların arasında birkaç

metre kaldığında bir ziyafet
sofrası kurdurdu. Zayıf

birliklerini burada ziyafet
sofrasında bırakıp orduyu
geriye çekti. Pers ordusu

sandıkları zayıf birliklerin
şarap içip eğlenmekte

olduğunu gören Türkler bunu
fırsat bilip saldırıya geçti.

Gereğinden kolay bir savaş
olmuştu. Kazandıklarını sanan

Türkler sofradan kalanlarla
karınlarını doyurup eğlendiler.

İçtikleri şarabın da etkisiyle
hafif sarhoş olmuşlardı.

Kyros’un planı işe yaramıştı.
Nehrin arkasından saldırıya

geçen Persler yarı sarhoş
askerlerin bir kısmını öldürdü,

bir kısmını da esir aldı. Esirlerin
arasında Tomris’in oğlu da vardı.
Tomris’in oğlu ele geçirildikten

kısa bir süre sonra öldürülmüştü.
Bu durum da Tomris’i hem

üzmüş hem de öfkelendirmişti.
Hem bir hükümdar olarak hem

de bir anne olarak Kyros’tan
nefret ediyordu. Bu durum
üzerine Tomris, Kyros’tan

oğlunun ölüsünü ona teslim
etmesini istemiş ve onu tehdit

etmişti. Bu tehdit Kyros’un
gözünü korkutmadı ve tekrar

saldırıya geçti. Ama Pers
ordusunun beşte biri

büyüklüğündeki Türk ordusu
Türk tarihi kadar eski Turan
taktiğini kullanarak Persleri

bozguna uğrattı. Kyros savaşta
öldürülmüştü. 

               Kadın-erkek eşitliği
konusunda dünyaya örnek olan

bir toplumken ne oldu da
kadınlara ikincil insan

muamelesi yapan bir topluma
dönüştük? Ne oldu da

benliğimizi kaybettik, eşitlik
algımızı, savaşçı Türk kadınını

yitirdik? Ne kadar
unutturulmaya çalışılırsa

çalışılsın, bu bizim doğamızda
var. Bizim özümüz bu, biz buyuz.
Türk kadını bu,Türk insanı bu ve
bundan kaçamayız, bunu inkar

edemeyiz. Biz özümüze
dönmesek bile özümüz bizi

bulacak, daima birileri gerçeği
haykıracak. Ne kadar denersek

deneyelim tarihi silemez ve
unutturamayız. Tomris bir ilkti

ve sonrakilere ilham olacak. Her
Türk kızı okula başladığında,

vatanı için çalıştığında
hatırlanacak, asla ve asla

unutulmayacak. Tomris daima
yaşayacak.

 



  

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde,
çok uzak diyarlarda Molly adında, kimse
tarafından sevilmeyen küçük ve yalnız bir
ağaç yaşarmış. Özellikle de yanı başındaki
Japon Akçaağacı’nın yanında hiç şansı
yokmuş. Herkes Akçaağacı’na hayranlıkla
bakarken, Molly ise neden bu kadar çirkin
göründüğünü düşünür dururmuş.
Molly’nin yaprakları da artık umudu
kesmiş. Bir yaprak dışında! Küçük yaprak
Tori, yılın en güzel ağaç yarışmasını
kazanabileceklerine hala inanıyormuş.
Çünkü o, diğerlerinin bilmediği bir şey
biliyormuş…

Yılbaşına sadece birkaç hafta kalmış ve bu
Molly’nin ilk yılbaşı olacakmış. Bu çirkin
görünen yapraklarıyla en güzel ağaç
yarışmasını kazanamayacağını
biliyormuş. Ama çok güzel bir ağaç olarak
yarışmayı kazandığını hayal etmek onu
çok mutlu ediyormuş. Çünkü Molly’nin
hayali hep bu yarışmayı kazanmak olmuş. 

Birkaç gün sonra, o görkemli Akçaağacı
da dahil tüm ağaçların yaprakları
dökülmeye başlamış. Ama Molly’nin
yaprakları hala sımsıkı bir şekilde
dallarına tutunuyormuş. Çünkü Tori
onlara bir sır vermiş! Eğer yılbaşı gecesine
kadar hiç düşmeden dallarında
kalabilirlerse, yarışmayı kazanma
ihtimallerinin olduğunu söylemiş. Bazı
yapraklar gece, herkes uyuyunca dallarını
bırakmışlar. Çünkü yarışmayı
kazanabileceklerine inanmıyorlarmış.
Ama düşerken birbirlerine baktıklarında,
küçük yaprak Tori’nin anlatmak istediği
şeyi anlamışlar. Ama artık çok geçmiş…

Günler birbirini kovalamış ve sonunda
yılbaşı günü gelmiş çatmış. Ağaçta kalan
yaprakların çoğu Tori’nin dediklerine
inanmıyormuş. Sadece daha uzun
yaşamak için dallarını bırakmıyorlarmış.
Çünkü ölümden korkuyorlarmış. Ama
hala Tori’ye inanıp dallarına sımsıkı
tutunan yapraklar da varmış.

Y I L B A Ş I N D A
H E L İ K O P T E R  A Ğ A C I
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Bir süre sonra geri sayım başlamış,
“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0! Yeni
yılınız kutlu olsun!”. Herkes meydana
toplanmış yeni yılı kutluyormuş.
Şimdi sıra en güzel ağaç yarışmasının
kazananını belirlemeye gelmiş.
Herkes kazananın kim olacağını
biliyormuş. Bu yüzden tüm gözler
Japon Akçaağacının üzerindeymiş.
Akçaağacı gururla etrafına
bakıyormuş. Ardından sahnede duran
konuşmacı konuşmaya başlamış, “Ve
kazanaaaaannnn…”, o sırada Tori’nin
“Şimdiiiii!” diye bağırmasıyla
Molly’nin tüm yaprakları dallarını
bırakmışlar. Artık tüm gözler
Molly’nin üzerindeymiş. Çünkü onun
yaprakları, diğer tüm yapraklardan
farklı bir şekilde düşüyormuş. Tıpkı
bir helikopter pervanesi gibi döne
döne yere iniyorlarmış. Molly’nin tüm
yaprakları birbirlerinin o göz
kamaştırıcı inişlerine bakmışlar ve
Tori’nin anlatmak istediği şeyi onlar
da anlamışlar. Ağacın dallarında pek
de güzel görünmüyorlarmış, çünkü
renkleri kurumuş bir yaprak gibi
görünen açık kahverengiymiş. Ama
büyüleyici bir inişleri varmış. Kısaca
önemli olan dış güzelliğimiz değil,
içimiz, yani neler yapabildiğimizmiş.

İnsanlar Molly’ye Helikopter Ağacı
ismini takmışlar. Çünkü yapraklarının
yere inişi tıpkı bir helikopter
pervanesini andırıyormuş. Molly’ye
gelen alkışlar bitince konuşmacı
cümlesini baştan almış, “Kazanan
ağaç, Helikopter Ağacı!”. İnsanlar
Molly’yi alkışlarken ağaç ve
yaprakları hayatlarının en mutlu anını
yaşıyorlarmış. Yere düşmekte olan
yapraklar Tori’ye minnet dolu
bakışlarla bakıyorlarmış. Çünkü onun
sayesinde bu yarışmayı kazanmışlar.
Sonunda tüm yapraklar yere düşmüş.
Ardından mutlu ve huzurlu bir şekilde,
derin bir uykuya dalmışlar. Molly’nin
yaprakları toprağa karışıp yeniden bir
Helikopter Ağacı yaprağı olarak
dünyaya geleceklermiş. Ama Tori’yi
melekler göndermiş. O yavaşça
gökyüzüne yükselip yardıma muhtaç
olan başkalarına yardımcı olacakmış… 



Ç A M  A Ğ A C I
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Bir insan ne yapar yeni yılda? Yılbaşı gelirken
herkes tüm umuduyla yeni yılı bekler. Ağaçlar
süslenir ve tüm dilekler özenle hazırlanır. Tüm

insanlar tertemiz yeni bir sayfa açmayı
beklerken, yapraklar onları pencerenin

arkasından seyreder. Peki ya yapraklar ne
bekler ? Yeni bir yıl ile canlanıp yeniden

yemyeşil olmayı beklerler. Belki bir ağacın
dalında onunla birlikte başka yaprakların

olmasını dilerler. Onlar da birer canlı olsa da
bizim gibi değiller ama her zaman çok

değerliler. Yeni yılda çam ağacını süslemek bile
yeni yılın neşesini katlar. Ufkumuzu açan bir

ağaç yapraklarla süslenmiştir mutlaka. Bu kadar
önemlilerken doğayı kirleten bizlerin onları

kopartması hevesimizi onlarla soldurmaz mı ?
Yeni yılda onların da umutları var. Rüzgarla

uçup dünyayı gezmeyi isteyenden, ailesiyle bir
dalda yaşamak isteyene hepsinin bir dileği var.
Biz onlarınkini alırsak ne yazar?. O an kendini
kötü hissetmesen de sonra içini vicdan azabı

sarar. Yeni yıl ile yeni bir hayata başlamalayız
birlikte. Neşe veren ağaçların içinde.



Y E N İ  Y I L  U M U D U
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         Yavaş yavaş yeni yıl yaklaşıyordu. Bir telaş yoktu ortada.İnsanların çoğu yeni
yıldan bir şey beklemiyordu. Kış kendini göstermeye başlıyordu. Sağnak yağmurlar

yerini karlara, sokaklarda akan seller kenarları kar toplamış yollara bırakmıştı yerini.
Çocuklar kar yağışının artmasını istiyorlardı kardan adam yapabilmek için. Bazı

çocuklar ise kardan adam hayalleri değil, okulların kapanmasını düşlüyordu.
Ebeveynler sadece çocuklarının hasta olmamasını diliyordu. Onlar da iş yorgunluğunu

atmak için en yakın tatili bekliyorlardı.
 

           Bir gün, yeni yıla ramak kalmışken şiddetli bir fırtına ardından da kocaman
dolular yağmaya başladı.Hava eksi derecelere düşmeye başladı, kimse evinden çıkmadı

çünkü arabalar, yollar, kapılarının önü buz topları ve kardan geçilemez olmuştu.Evi
olmayan birtakım aile, soğuktan üstleri başları donmuştu. Neyseki bir kız gaz

lambasının ateşiyle kendini ısıtmayı başarmıştı. Ailesi ve geri kalanlar soğuktan
hayatlarını kaybetmişlerdi. Özellikle sahip olamadıklarını dilemişlerdi. Ama yeni yıl

umutları gerçekleşmemişti.
 

             Bu olay halk arasında ve haberlerde de konuşulmaya devam etti. Ama yeni yıla
yalnızca üç gün kalmıştı.Bazı insanlar sadece yeni yılı düşünürken, bazı insanlar bu
olayın trajedisine kendini kaptırmıştı.Bilim insanları soğuğun anarmoli aşmadığına

ama sokaklarda yaşayan insanların ısınmaya yetecek kadar kalın kıyafetleri olmadığı
için bu olayın gerçekleştiğini söylüyordu. Bilime inanmayan kişiler sadece devlete suç

atarak vakitlerini boşa harcıyordu, çünkü bu olayın önüne geçemezdi hiç kimse. Bu
olaydan önce alınan tedbirler ve bu olaydan önce bir farkındalık yaratmak, şu an

yüzlerce insanın hayatta olmasını sağlardı.
 

               Yeni yıl gecesi kız, onun için ‘‘ev’’ olan kutusundan yeni yılda insanların ne
yaptığını merak ederek çıktı.Bir süre pastanelere baktı.Raflar birbirinden farklı
pastalarla kaynıyordu.İştahla baktı, ama alacak parası yoktu. Okullara baktı, noel
süsleri yapan çocuklara baktı, ama okul eşyası alacak ve onu okula bırakacak bir

ebeveyni yoktu.En son, evlere baktı. Akşam yemeklerini yiyorlardı aileler.Çocuklar
yeni yıl hediyelerini açarken kız, pencereden onlara baktı. Dönüp sokaklardaki üstleri
kar tutmuş ve noel süsleriyle donatılmış çam ağaçlarına baktı.Yeni yılın insanlara nasıl

mutluluk getirdiğini öğrenmişti ama bu duyguyu tadamamıştı.
                Gece yaklaşıyordu ve hava soğuyordu. Artık kutusuna dönmek için yola çıkan
kız, aniden koyu yeşil bir kapının açıldığını gördü.Bir kadın ve adam kızı içeri aldı.Ona

yemeklerinden verdiler, sıcak bir yuva ve hediyeler verdiler.Hayatında ilk defa bir
yatağa yattı ve saatlerin on ikiyi vuruşunu izledi.Yeni yıl ona çok şey kazandırmıştı.

 Ama en önemlisi, bir aile kazanmıştı ve imkansız olan hayalleri gerçekleşmişti. 
       ‘‘Bir yerde yaşam varsa,orada umut da vardır.’’   -Cicero                                            
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Hayley Long, en iyi gençlik kurgularıyla tanınan bir İngiliz
yazardır. Yazarın bu kitabı Doğu Angliyen Kitap Ödüllerinde
çocuk kategorisinde birinci olmuştur. Yazarın bu romanında

Griff’in teyzesinin yaşadığı yer aynı zamanda yazarın
yazmaya başladığı Galler’dir. Kitabın konusu şöyle: Ailelerini
trajik bir trafik kazasında kaybeden iki kardeş kendilerine ait

oldukları bir yer bulmaya çalışır. Dylan ruhlar aleminde,
Griff ise gerçek dünyada bir yer bulmaya çalışır. Griff

hayatına devam ederken Dylan da aynı zamanda Griff’i
gözlemektedir. Dylan’ın endişelenmesinin sebebi ise

kardeşinin bu üzüntüyle başa çıkamayacağını düşünmesidir.
Griff hastaneden çıktıktan sonra bir süre okul müdürünün
evinde kalır. Bir süre sonra Griff teyzesinin yanına taşınır

yani Galler’e. Burada yeni bir Galce sözlük ve yeni bir
arkadaş edinir.

‘’Eğer yapabilecek olsaydım, elime bir uzaktan kumanda alıp
kapatma tuşuna basar ve bu korkunç görüntüye son verirdim.
Sonra da en yakın uzak yere kadar koşup orada sonsuza dek

kalırdım.’’
          

 
KİTAP ADI: EN YAKIN UZAK

YAZARI: HAYLEY LONG
YAYINEVİ: TİMAŞ

 

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi
Fitzgerald’ın en bilinen hikayesinde 1860 yılında

yaşlı bir adam olarak doğup giderek gençleşen
Benjamin Button’ın hayatı anlatılır. Benjamin
Button yalnızca yaşlı bir adamın bedeninde

dünyaya gelmemiştir. 70’li yaşlardaki bir adamın
zihnine ve zevklerine de sahiptir. Ama Benjamin
Button’ın tek tuhaf özelliği bu değildir. O, zaman

geçtikçe yaşlanmak yerine gençleşiyordur.
Gençleştikçe dirilen bedeniyle birlikte daha aktif
bir hayata ve ilgi alanlarına kavuşur. Ama tabii ki

bu gençlik ebedi olmayacaktır.
 

KİTAP ADI: BENJAMIN BUTTON’IN TUHAF
HİKAYESİ

YAZAR: F. SCOTT FITZGERALD
YAYINEVİ:İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

 

Hazırlayan:Selim Güdüm-Defne Koca
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Matilda bilime ilgi duyan bir kızdır. Bir
gün okulda düzenlenen bilim yarışmasına

katılmaya karar verir. Fakat yarışmayı
haksızlık yüzünden kazanamaz. Jüri,

yaptığı icadın kendisine ait olmadığını
düşünür çünkü Matilda bir kızdır. Bir gün

okul çıkışında ailesi ile huzurevindeki
büyükannesini ziyarete giderler. Küçük kız

çok üzgündür ve bu durum büyükannesi
Joss’un dikkatini çeker. Yaşadığı haksızlığı
büyükannesi Joss’a anlatır ve daha sonra
büyükannesinin eskiden bir bilim insanı
olduğunu öğrenir. Aslında büyükannesi

Joss bir gezegen keşfetmiştir ama yanında
çalışsan Profesör Smocks onun keşfini

çalmıştır ve her ne kadar çok çabalasa da
kimse büyükanne Joss’a inanmamıştır.
Yakın bir zamanda ise Profesör Smocks
Nobel Ödülü’nü alacaktır. Bunu öğrenen

Matilda var gücüyle büyükannesinin
gerçek kâşif olduğunu Profesör Smocks’un
yalan söylediğini ortaya koymak için çaba

sarf eder.
Ben bu kitabı okurken çok eğlendim, hiç
sıkılmadım. Kitap çok sürükleyiciydi, her

bir sayfasını okurken bitmemesini istedim.
Hayatta her ne kadar zorluklarla

karşılaşsak da başarıya ulaşmak için çaba
göstermenin ve asla pes etmemenin önemi

anlatılıyor. Hepinize okumanızı tavsiye
ederim.

KİTAP ADI: MATİLDA

YAZARI: ROALD DAHL
YAYINEVİ: CAN
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Boşluk şehri zamanlar arasındaki

boşluğun en büyük şehriydi. İnsanların
dünyada yaşadığı zamanlardaki gibi boş
ve sıkıcıydı. Gri binalar, etrafta oradan
buraya koşan insanlar. Boşluk şehri ve

diğer Sonsuz Zaman Gezegeninin bütün
sakinlerinin yaşamı Hope line Time

Machine adlı makine ile değişmişti. Bu
makine yapılırken ışık hızı ile oluşan

bir boyut değiştirme yöntemiyle
yapılmıştı. Bu kol saati görünümlü bir

makineydi. İnsanlar bu makineyi
kullanmaya başlayalı sadece 2 yıl

olmuştu. İlk icat edildikten yaklaşık
yarım yıl sonra dünyanın %50’si
çoktan dünyayı terk edip zaman

gezegenine varmıştı. Bu ailelerden biri
de Çınar ailesiydi. Varlıklı bir aileydi.
Bir oğulları ve bir kızları vardı. Zengin

oldukları kadar ünlülerdi. Anne ve baba
bir moda dergisinde çalışıyordu. Anne

derginin baş editörüydü. Baba ise
kıyafetleri dikerdi. Bazen hediye olarak

çocuklarına yaptığı kıyafetleri
giydirirdi. Çocuklar bundan hoşnut

olurlardı. Oğulları Doğukan sakin bir
çocuktu. Her zaman iyi notlar alırdı.
Odası korsanlar gibi donatılmıştı. Fıçı

şeklinde kıyafet çekmeceleri ve
tavandan sarkan bir gemi yatağı vardı.
Kızları Deniz ise anaokuluna giderdi.
Onun da odası korsan resimleri ile
doluydu. Abisi gibi denize bayılırdı.
Onun okulunda bütün kızların yatak

odaları pespembe ve prenseslerle dolu
olurdu. Ama o prenseslerden

hoşlanmazdı. Normal bir aileydi. Her
hafta sonu, geçmişte denizlerin pis

olmadığı cennet gibi bir bölgede piknik
yapar ve yüzerlerdi. Böyle bir hafta
sonu Doğukan, denizde dalarken bir

çukur gördü. Ama farklıydı. İçi boş ve
altı beyazdı. Eline çukura soktu ve bir
anda suyun olmadığını hatta rüzgar ve
hava bile olmadığını fark etti. Hemen

sudan çıktı. Biraz endişelenmişti, bunun
bir zaman deliği olduğunu düşündü.

Ailesiyle piknikleri bittikten sonra eve
döndüler. Akşam, annesi haberleri
izliyordu. Haberde spiker “Eğer bu

deliklerden gördüyseniz sakın
endişelenmeyin. Yeni zaman delikleri

açılmaya başladı. 
 

 
En yakın zamanda oralara da seyahat
izni açılabileceğini umuyoruz. Şimdi

sırada hava durumu var.” diyerek
sözünü bitirdi. Bu delik Doğukan’ın

gördüğü delikle aynı türdendi.
Doğukan “Anne ben bu deliklerden
birini gördüm.” dedi. Annesi “Aaa!
Çok ilginç. Neredeydi?” diye sordu.

Doğukan “Suyun altında.” diye cevap
verdi. “Belki, Altın Kaz Dalış

Merkezi’nde olduğu gibi suya girip
zamanda yolculuk yaparak en dibe

iniyorsundur.” dedi . Doğukan
“Olabilir.” diye mırıldandı. Ertesi gün
okul olduğu için yukarı çıktı, dişlerini
fırçaladı ve yatağa yattı. Ertesi sabah

kalktığında radyo açıktı ve birkaç
kişinin kaybolduğu ile ilgili haberleri

dinliyordu annesi. Polis şefi “Bu
kaybolmaların bağlantılı olup
olmadığını bilmiyoruz. Fakat
kaybolan kişilerin düşmanı

olmadığını, bir gece yattıktan sonra
ertesi gün evlerinde bulunamadıkları
tespit edildi. Sadece güvende kalın ve

gece yatarken kapılarınızı ve
camlarınızı kilitlemeyi unutmayın!”
diye açıklama yaptı. Annesi “Zavallı
insanlar. Huzur içinde uyurken bir

anda hak etmedikleri şekilde
kaçırılıyorlar.” dedi. Doğukan’ın

annesi çok duyarlıydı. “Deniz kalktı
mı?” diye sordu hüznünden ayrılıp.
Doğukan “Geliyor şimdi.” dedi. Az

sonra Deniz aşağıdaydı. Üstünde mavi
beyaz uzun kollu bir tişört ve siyah

pantolon vardı. Kafasında ise
yanından bir an bile ayırmadığı

denizci şapkasını tutuyordu. Annesi
“Hah geldin mi?. Tatlım bu akşam

seni baban alacak, tamam mı?” diye
sordu. Deniz sorun değil anlamında
baş hareketi yaptı. Doğukan “Ben

çıkıyorum.” deyip yola çıktı. Saatini
ayarladı ve okulda zaman deliğinin

yanına ışınlandı. Deliğe girdi ve
dünyadaki Fevzi Çakmak

Ortaokuluna vardı. Herkes farklı bir
yerde gülüşüyor ve oyun oynuyordu.
Okula girdi ve sınıfına geçip sırasına

oturup beklemeye başladı.
 

 
Bekledi, bekledi, bekledi, ama

kankası Kaan bir türlü gelmedi. “Geç
kalmıştır.” diye düşündü. Sabah derse
başlamadan önce öğretmen üzgün bir
şekilde “Çocuklar, arkadaşınız Kaan
kaçırılmış. Polis şu an her yerde onu
arıyor. Çok üzgünüm. Ama en yakın

zamanda bulunacaktır” deyip konuyu
kapattı. Bir anda herkes fısıldamaya
başladı. Herkes bu yeni çıkan zaman
delikleriyle kaybolmaların alakasının

olup olmadığını düşünüyordu. 
Doğukan ağlamaya başladı. Onun için
endişeleniyordu. Onunla 4 yaşından
beri arkadaştı. Öğretmen durumunu

anlayınca “Doğukan’cığım, anlıyorum
seni. İstersen tuvalete gidebilirsin.”
dedi. Doğukan teşekkür edip sınıftan

çıktı. Tuvalete gittiğinde
tuvaletlerden birinin kapısının

tahtayla kapatıldığını gördü. İçeride
biri olmadığından emindi. Yerden

sürünerek tuvaletin içine girdi.
Klozetin içinde boş bir delik vardı.
Ama tuvalet deliği değildi. Denizde

gördüğü delikle aynıydı. Her ne
kadar istemese de elini içine soktu.

Rüzgarsızdı yine. Fark etmeden
kafasını da soktu. Nefes alamadığını

fark edince hemen çıktı. Gözleri
kararıyordu az daha. Hemen girdiği
gibi çıktı ve yüzünü yıkayıp sınıfa

geri döndü. Dersi dinlemeye başladı.
Akşam okul çıkışı eve döndüğünde

babası evdeydi. Kardeşi ise yukarıda
korsan taklidi yapıyordu. Babası “Gel

yanıma” dedi. Koltuğa oturdular.
“Arkadaşına olanları duydum. Çok

üzgünüm ama bulunacağına eminim.”
dedi. Doğukan zar zor yutkundu ve

“Ben odama çıkıyorum.” dedi. O
akşam arkadaşının kayboluşuyla ilgili

haberlere baktı. Arkadaşının
kaybolduğu gibi, onu arayan

polislerden biri de kaybolmuştu.
Birkaç hafta sonra öğretmen

onlardan bir paradoks yazmalarını
istedi. Doğukan ödevini yaparken

önemli bir şey fark etti...
.
 

Devamı bir sonraki
sayıda...
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POUR CUHALÉ :
• Faites cuire 1 cuillère à soupe de fécule, 1 verre de lait et 1 jaune d'œuf en

remuant constamment.
• Après avoir éteint le feu, ajoutez 1 cuillère à café de vanille, 1 cuillère à
café de beurre sous sa forme chaude, mélangez bien et laissez refroidir.

• Une fois réchauffé, ajoutez 1 cuillère à soupe de fromage labneh et fouettez
bien.

• Après avoir sorti la pâte du réfrigérateur, étalez-la en rond à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie.

• Étalez le pudding au milieu avec un écart de 5 cm sur les bords.
Mélangez ensuite le fruit de votre choix avec de la fécule et du sucre et

étalez-le au milieu. Nous utiliserons la pêche dans notre recette car c'est de
saison. Vous pouvez également utiliser des nectarines si vous le souhaitez.

• Après avoir épluché 5 pêches/nectarines, coupez-les en deux et coupez-les
en longueur.

• Mélangez un demi-verre de cassonade, 1 cuillère à soupe de fécule, 1 sachet
de vanille et 1 zeste de citron, laissez reposer 10 minutes et disposez les

fruits sur le pudding.
• Puis repliez le morceau de pâte que vous avez laissé un espace de 5 cm

vers l'intérieur.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez fouetter 1 jaune d'œuf et 1 cuillère à

soupe de lait sur la zone pliée et saupoudrer de sucre roux dessus.
Si vous souhaitez utiliser des fraises, vous pouvez mélanger les fraises
hachées avec 1 cuillère à soupe d'amidon et 1 cuillère à soupe de sucre.
Si vous souhaitez préparer un mortier avec des pommes, vous pouvez

ajouter 1 cuillère à soupe de jus de citron et un peu de cannelle en plus de la
même quantité de sucre et d'amidon.

Après avoir fait cuire la galette que vous avez préparée au four à 190°C
pendant 40-45 minutes, servez-la tiède. Vous pouvez créer un bon couple

avec une tasse de thé ou de café. Ou vous pouvez avoir un bon goût avec une
boule de glace à la vanille sans boire.

Bon appétit                
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Autrefois, c’était la seule recette de Saint-Jacques pratiquée dans les familles, un plat de choix, réservée aux
tables de fête. La simplicité est venue plus tard, influencée sans doute par la Nouvelle Cuisine qui a su dans les

années soixante-dix retrouver les saveurs des produits bruts, peu cuits, sans sauce inutile.
 

Recette pour 4 personnes
Temps Total : 1 h 15 min

Ingrédients : 
2⁄3 beau bouquet de persil
            6.5 cl de vin blanc

 Sel
 poivre

 12 coquilles saint-jacques fraîches ou surgelées
 3.5 oignons jaunes

 chapelure
 26.5 g de beurre

Préparation :
·ÉTAPE 1

Préparer les noix de St jacques.
·ÉTAPE 2

Dans le bol du mixeur, mettre les oignons et le persil (prévoir une bonne quantité en fonction du nombre de
coquilles à préparer, car la préparation réduit beaucoup à la cuisson).

·ÉTAPE 3
Dans une grande poêle, mettre 30 g de beurre à fondre et y ajouter les oignons et le persil.

·ÉTAPE 4
Cuire la préparation assez longtemps, de façon à ce que les oignons soient bien fondants.

·ÉTAPE 5
Saler, poivrer.

·ÉTAPE 6
Verser le vin blanc sur la préparation et mettre sur feu assez vif, de façon à ce que l'alcool s'évapore.

·ÉTAPE 7
Laisser sur feu vif en surveillant bien pour que la préparation dore (c'est encore meilleur).

·ÉTAPE 8
Dans un deuxième temps, mettre du beurre à chauffer dans une poêle sur feu assez vif (mais sans dorer) et

jeter les noix de st jacques. Bien remuer, et les laisser environ 1min30 à 2 min.
·ÉTAPE 9

Ôter les noix de st jacques de la poêle, et verser le jus obtenu dans la préparation oignons, persil.
·ÉTAPE 10

Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7-8).
·ÉTAPE 11

Garnir les coquilles vides de st jacques (ou autre récipient individuel) de la préparation en y ajoutant les noix
de st jacques.

·ÉTAPE 12
Saupoudrer de chapelure et de noisettes de beurre.

·ÉTAPE 13
Les poser sur la grande plaque du four et mettre au four environ 15 min en surveillant bien (le dessus doit être

doré).
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Ingrédients :
 

Pour la crème pâtissière :
3 jaunes d'oeufs

600 ml de lait entier
50g de noix de coco râpée

50g de sucre
6 cuillères à café de maizena

 
Pour le nappage :

200ml de crème fraîche semi-épaisse
60g de chocolat spécial dessert

2 cuillères à soupe de sucre glace
 

Pour le gâteau :
6 oeufs à température ambiante

1/2 tasse de sucre
1/2 tasse de cacao pur en poudre

une pincée de sel
 

Commencez par préparer la crème pâtissière à la noix de coco.
1° Dans un récipient, mélangez les jaunes d'oeufs avec le sucre et 3 cuillères à café de maizena.

2° Dans une casserole, portez à ébullition 500 ml de lait avec la noix de coco râpée.
3° Laissez refroidir un peu le mélange de lait et de noix de coco.

4° Quand celui-ci sera tiède, versez-le sur le mélange de jaunes d'oeufs.
5° Battez bien pour que tous les ingrédients s'incorporent correctement.

6° Versez ce nouveau mélange dans une casserole et à feu doux, remuez pendant 10 minutes.
7° Retirez la casserole du feu.

8° Dans un verre, ajoutez 75 à 100 ml de lait et ajoutez 3 cuillères à café de maizena.
9° Ajoutez le mélange de lait et de maizena à la crème pâtissière.
10° Mélangez jusqu'à obtenir une crème pâtissière consistante.

11° Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur en couvrant la crème d'un papier film  pour éviter qu'une pellicule ne se forme en
refroidissant.

 
Continuez avec le nappage au chocolat.

 
 1° Dans une casserole, portez à ébullition la crème fraîche.

2° Ajoutez-y le chocolat coupé en morceaux.
3° Remuez jusqu'à ce que le chocolat fonde.

4° Retirez la casserole du feu et laissez refroidir un peu.
5° Ajoutez deux cuillères à soupe de sucre glace et mélangez bien.

6° Comme pour la crème pâtissière, couvrez le nappage d'un papier film et réservez au réfrigérateur.
Ensuite, préparez le gâteau.

 
 1° Préchauffez le four à 180°C.

2° Séparez les jaunes des blancs d'oeufs.
3° Dans un récipient, mélangez les jaunes d'oeufs et le sucre. Puis ajoutez le cacao en poudre.

4° Dans un autre récipient, battez les blancs en neige avec une pincée de sel.
5° Une fois les blancs montés en neige, ajoutez-les délicatement au mélange précédent.

 
6° Mélangez délicatement à l'aide d'une spatule jusqu'à ce que tous les ingrédients s'incorporent.

7° Versez la pâte dans un moule en silicone rectangulaire (peut-être plus facile pour enrouler ensuite le gâteau) ou dans un moule
rectangulaire préalablement recouvert de papier sulfurisé.

8° Répartissez bien la pâte à l'aide d'une spatule. Vous pouvez aussi donner des petits coups avec le moule contre le plan de travail pour bien
répartir et égaliser la pâte.

9° Enfournez pendant 25 minutes.
10° Quand le gâteau est cuit, sortez-le du four et laissez-le refroidir.

 
Il ne reste plus que la partie la plus difficile, le montage.

1° Répartissez la crème pâtissière à la noix de coco sur le gâteau.
2° Étalez-la à l'aide d'une spatule.

3° Enroulez le gâteau. Ce n'est pas une tâche facile, et les plus impatients voudront vite baisser les bras. Enroulez-le à l'aide du tapis-moule en
silicone. Enroulez un des côtés les plus courts. Le gâteau devrait se décoller du moule et à partir de là, vous pourrez continuer à l'enrouler. Si

vous n'avez pas de tapis-moule en silicone, démoulez le gâteau et faites le roulage à l'aide d'un torchon.
4° Placez le gâteau sur le plat sur lequel vous allez le servir et nappez-le de crème au chocolat.

5° Décorez la bûche à votre guise.
6° Réservez au réfrigérateur jusqu'au repas du réveillon (préparez la bûche de préférence le matin même).
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Paris, la ville préférée des Français, que tout le monde connaît et rêve de visiter,
impressionne par ses différentes manifestations culturelles, gastronomiques,

architecturales et mode. Cependant, contrairement aux idées reçues, la France ne se
résume pas qu'à la ville de Paris. En d'autres termes, la France a différentes régions avec des
origines très différentes en termes de culture et de tradition. Historiquement, la culture de

la France a été influencée par les cultures gallo-romaine et celtique, ainsi que par les
Francs, la tribu germanique. Appelée à l'origine la Rhénanie, la France était définie comme
étant située dans la région occidentale de l'Allemagne. Mais plus tard, elle fut aussi connue

sous le nom de Gaule à l'âge du fer et à l'époque romaine.Source : Culture et traditions
françaises.Journées spéciales, comme dans chaque chrétien. Il y a aussi des célébrations de
la fête du travail du 1er mai. D'autre part, avec les célébrations de la Victoire en Europe le 8
mai, ils célèbrent la fin des ennemis en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 14

juillet est le jour de la Bastille pour les Français. Dans cette célébration, on sait que vous
êtes entouré de forces pour les pionniers révolutionnaires du château de la Bastille à Paris.
Source : Culture et traditions françaises. La réalisation du français dans la société est d'une
grande importance. Pour se sentir à l'aise, ils doivent constamment partager leur vision du

monde, leurs pensées et leurs sentiments avec les autres. Ils n'aiment pas rester à la
maison, alors ils vont souvent se rendre visite. Une invitation à déjeuner signifie que les

invités attendront jusqu'à 20 heures avec quelques plats et du vin pour le dîner. Les
Français aiment tout ce qui est nouveau et n'ont pas peur d'expérimenter ; ils sont heureux

de visiter des expositions insolites, d'aller dans de nouveaux restaurants. Une autre
caractéristique importante de la mentalité nationale est l'amour pour la terre. De nombreux

citadins abandonnent leur vie dans des villes surpeuplées et s'installent dans de petites
agglomérations où ils peuvent passer la lumière du jour en plein air.
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Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 şampiyonu oldu.
Endonezya’da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride

şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.
Pole pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan ay yıldızlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın
bitimine 18 tur kala yarışta ilk defa birinci sıraya yerleşti. Daha sonra zaman zaman yarışta liderliği

rakiplerine kaptıran Razgatlıoğlu, bitimine 12 tur kala yarışta tekrar birinci sıraya geçti.
Ancak Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, son 7 tura üçüncü sırada girdi. Son 5. ve 4. turlarda da

üçüncü sıraya gelen Razgatlıoğlu, son 2 turda ise tekrar ikinci sıraya yerleşti.
Son tura da 2. sırada başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya’da damalı bayrağı ikinci

sırada geçerek dünya şampiyonu olmayı başardı.

            
 
 

Milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna dünya şampiyonu oldu!
 
 

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bugün milli sporcular biri altın, 4
madalya kazandılar. Deniz Şevin Şentuna, 200 metre sırtüstünde şampiyon oldu. Milli sporcular

bugünkü müsabakalarda 3 de bronz madalya kazandılar.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Montluçon'da
devam eden organizasyonda milliler 1 altın ve 3 bronz madalya daha kazandı. Deniz Şevin Şentuna,
200 metre sırtüstünde şampiyon olurken, Mert Aslan, 200 metre sırtüstünde, Hikmet Cem Sezgin

ise 200 metre serbest stilde üçüncü oldu.
 
 

Hazırlayan: Işık Güçlü

https://www.sabah.com.tr/haberleri/deniz-sevin-sentuna
https://www.sabah.com.tr/haberleri/fransa
https://www.sabah.com.tr/haberleri/deniz-sevin-sentuna
https://www.sabah.com.tr/haberleri/deniz-sevin-sentuna
https://www.sabah.com.tr/haberleri/mert-aslan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/hikmet-cem-sezgin
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Magnus Carlsen, yaklaşık 8 saat süren 136 hamlenin ardından Ian Nepomniachtchi’ye karşı Dünya Satranç
Şampiyonası tarihindeki en uzun oyunu kazandı. Magnus küçük bir avantaja sahipti ve oyunu kasten

uzatırken sabrına güvendi. Sonunda yorgun ama mutlu bir kazanan oldu.
 

Carlsen, klasik bir dünya şampiyonası maçını kazanmak için beş yıl dokuz gün beklemek zorunda kaldı. Bu
maçı kazanması ise iki gününü aldı. Altıncı oyun için, oyuncular tahtada 7 saat 47 dakika harcadılar ve

Dubai’de gece yarısını 17 dakika geçe maçı bitirdiler. Oyun cuma günü başladı ve cumartesi günü sona erdi.
 

Hamleler açısından oyun, dünya şampiyonası tarihindeki en uzun oyun rekorunu kırdı. Bu oyuna kadar
rekor, Korchnoi-Karpov, Baguio City 1978 beşinci maçında oynanan 124 hamleydi ancak 136 hamle ile

şimdi yeni bir en uzun oyunumuz var.
 

Nepomniachtchi, oyun ortası sorulduğunda fil çiftini beğendiğini söyledi ve şu yorumu yaptı: “Temelde,
açılıştan sonra beraberlikten daha fazlası için oynamam gerektiğini düşündüm.”

 
Carlsen, “Açıkçası bu sonucu aldığım için çok mutluyum” dedi. “Hiçbir zaman kolay olmadı ve açıkçası

olmamalıydı. Orada da sadece bir maraton olduğu [Sergey] Karjakin’e karşı kazandığım oyunla aynı
duygulara sahiptim. Bu çok büyüktü!”

 
Her zaman oldukça formda olduğu bilinen Norveçli Carlsen, bunun yorucu bir iş olduğunu kabul etti: “Bir
noktada, kritik an geldiğinde ikimizin de olabildiğince yorgun olması için oyunu mümkün olduğunca uzun

tutmam gerektiğini düşündüm. İyi bir strateji olduğunu görmüş oldum.”
 

Nepomniachtchi: “Magnus’un oyunda eline geçen çok az şansı değerlendirmeyi başardığını söyleyebilirim,
bu yüzden bu onun için çok hoş ama genel olarak bu vezirin at, kale ve iki piyona karşı berabere olması

gerektiğine inanıyorum. Siyah olarak doğru kurulumu bilmiyorsanız ve vezirinizi biraz yanlış
yerleştirirseniz, zaten zor hale gelir.”

 
Bu kadar uzun bir oyunu kazanmanın ekstra zevk verip vermediği sorulduğunda Carlsen, “Evet!” diye

yanıtladı.
 

Nepomniachtchi, nasıl geri dönmeyi planladığı hakkında: “Umarım, tarzda.” dedi.
 
 


