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GENÇ KALEMLER DERNEĞİ
AYLIK TARİH KÜLTÜR ve
EDEBİYAT BÜLTENİ

SİVAS KONGRESİ’NDE TÜRK MİLLETİ’NE VERİLEN SORUMLULUK!
23 Temmuz günü Erzurum Kongresi’nde Milli Mücadele’nin temel felsefesi
belirlenmiş; Milli Mücadele’nin temel amacının milli iradenin egemen kılınması
olduğunun ve hiçbir şekil ve ad altında sömürü düzeninin, sık kullanılan tabiri ile
manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğinin altı koyu renklerle çizilmiştir.
4 Eylül 1919 günü de Milli Mücadele tarihi bakımından en önemli günlerden
biridir. 4 Eylül’de Sivas’ta toplanan Millet Meclisi, Erzurum Kongresi’nde kararlaştırılan halkın bağımsızlık mücadelesinin önderini Mustafa Kemal Atatürk olarak
atamıştır. Yani başka bir deyişle halk, temsilcileri aracılığıyla başkomutanını seçmiş, Kuva-yı Milliye’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.
Mustafa Kemal başkanlığında gerçekleştirilen kongrede dokuz farklı karar daha alınmıştır. Bu kararlar esas itibariyle vatanın parçalanamaz bir bütün olduğu,
hiçbir gerekçe ile bir karış toprağın dahi işgaline müsaade edilmeyeceği, devletin
ve milletin çıkarı için gerekli her türlü mücadelenin korkusuzca yürütüleceği, bu
çerçevede bazı ülkelerle işbirliği içerisine girilebileceği ve Müslüman halkın da bu
bağımsızlık mücadelesinin bizzat içerisinde bulunması gerektiği ilkelerini kapsamaktaydı.
Sivas Kongresi’ne kadar halk tarafından kurulmuş olan küçük çaplı direniş birliklerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi
ve örgütlü bir çalışma biçimine dönüştürülmesi, emperyalist güçlerle ve Osmanlı
içerisindeki emperyalist uşaklarla mücadele ederken halkın daha sistemli, bilinçli
ve dönem koşullarının el verdiği ölçüde uzmanca davranmasını amaçlayan bir
adımdır. Yine Sivas Kongresi kararlarında yer alan “Bütün Müslüman vatandaşlar
bu cemiyetin tabii üyesidirler.” ifadesi de milletin tamamına bu bağımsızlık mücadelesinde bir rol biçmiş, bu mücadelenin sonucuna da milletin tamamını sorumlu
kılmıştır.
Sivas Kongresi’nin Türk milletine yüklediği bu görev ve sorumluluk hali bugün
de devam etmektedir. Anayasamızın ilk dört maddesine bağlı kalınarak ülkemizin
ve milletimizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ulusal bağımsızlığımızın devamlılığının sağlanmasında millet en büyük
role sahiptir. Türk milleti Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi, bugün de Türkiye
Cumhuriyeti’ni kapitalizm ve emperyalizmin sömürü düzenine dahil etmek isteyen kişi ve odaklara karşı uyanık olmalı, tarihinde karşılaştığı hainlikleri her daim
hafızasında canlı tutmalıdır. Milli Mücadele, Samsun’dan İzmir’e kadar olan meydan mücadeleleri ve Cumhuriyet’in ilanından sonraki bayındırlık mücadelesi de
dahil olmak üzere harfiyen geçerliliğini korumaktadır. Bu yüzden de millet, Milli
Mücadele’nin Sivas Kongresi de dahil olmak üzere her adımını aynı hassasiyetle
uygulamaya devam etmelidir.

“Zaten her şey unutulur. Fakat biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki,
hiç bir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır.
Bütün ümidim gençliktedir.”
Mustafa Kemal Atatürk
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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar
SAFİYE ALİ
Safiye Ali, 1894 yılında İstanbul’da doğup 1952 yılında ise Almanya’nın Dortmund
kentinde hayata gözlerini yummuştur. Türkiye tarihindeki ilk kadın doktordur. Türkiye’nin ilk
kadın doktoru ve tıp eğitmenidir. Çalışma yaptığı alan ise anne çocuk sağlığıdır. Safiye Ali’nin
adı çoğunlukla Süt Damlası Bakımevleri adı ile de anılır. Safiye Ali’nin
milli duyguları da oldukça güçlüdür.
Yaşamı
2 Şubat 1891 yılında İstanbul’da doğan Safiye Ali‘nin
babasının adı Abdülaziz, annesinin adı ise Emine Hasene Hanım’dır.
Safiye Ali, 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Safiye Ali‘nin ailesi Osmanlı’ya yapmış
olduğu hizmetleriyle tanınır. Dedesi şuan aktif olarak kullanılan 5 tane vakıf kurmuştur.
İstanbul’da bulunan Amerikan Kız Koleji’nde eğitim-öğrenimini tamamlamıştır. Doktor olmaya
bu kolejde okurken karar vermiştir. Ülkenin kadın doktorlara ihtiyacı vardı fakat Darülfünun Tıp
Fakültesi kadın talebeleri kabul etmiyordu. Ailesi onu eğitim alması için Almanya’ya yolladı ve
oradaki bir Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. Devletten burs da alan Safiye, hızlı bir şekilde
Almanca öğrenmiştir. Daha sonrasında da hemen derslerine başlamıştır. Farklı okullarda
okuması nedeniyle o dönemin bugünkü diliyle eğitim bakanı Safiye Ali için zorluklar çıkardı
fakat sınavda almış olduğu 1. derecesi sayesinde ve vermiş olduğu tezi ile diplomasını almıştır.
Safiye Ali, mesleki çalışmalarına verdiği önem kadar da İstanbul’da başlayan feminist
hareketlerine katılmıştır ve Türk Kadınlar Birliği’nin Sıhhiye Komisyonu başkanlığını üstlenerek
fuhuşla mücadele için çalışmıştır.

Büyük Önder Atatürk’ün hizmetinde bulunanlardan Cemal Granada anlatıyor:
Cumhuriyet döneminde büyük bir kütüphaneye sahip olan
Atatürk, okumuş olduğu yerli ve yabancı birçok eser sayesinde
geniş bir kültüre de sahipti.
“Bir gün Atatürk, tarihle ilgili bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki, çevresini görecek hali yoktu. Bir sürü yurt sorunu dururken devlet başkanının kendini kitaba vermesi Vasıf Çınar’ın
biraz canını sıkmış olmalı ki Atatürk’e şöyle dediğini duydum:
- Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma… 19 Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın?
Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu içten yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi:
- Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım...”
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EĞ(Y)LENİN ÇOCUKLAR!
Doğuda bir kent, dönem karışık mı karışık. Sıkı denetlemeler, patlayan silahlar, kovalamacalar.
Kayıp insanlar, kayıplara karıştırılanlar. Örgüt üyeleri, çeteler, çatışmalar, bir de bunlara seyirci
kalmakla yetinen ekmek kavgasındaki halk.
O halktan biri, elinde balonları çıkıyor. İşte! Baloncu Remzi, yaşlandırmış onu ağına takıldığı felek. Evine birkaç kuruş götürmediğinde suratı asılan hanımı, çevresinden bir bir eksilen dost çevresi. Erkekliğinin altında gizlediği coşkun deniz iyice çökertti onu. İnşaatlardan da ayrılmıştı, çalışamıyordu artık enginlerde. Parka gelen birkaç neşeli çocuğa bakıyor; hem onların neşesiyle umutlanıyordu hem de birkaç kuruş kazanıyordu.
Banka oturdu, çocukları seyre koyuldu. O kadar coşkulu oynuyorlardı ki o da gülmeye başladı.
İçinde tarif edilmez bir sevinç duydu. Bağırmaya başladı, “Eylenin çocuklar, eylenin, eylenin...”
Birden iki polisin kendisini tuttuğunu, sarstığını hissetti.
- Bizimle karakola geleceksin. Hadi zorluk çıkarma da yürü.
- Ama ben bu…
- Sus da yürü, derdini komisere anlatırsın.
Gökyüzüne doğru süzüldü gökkuşağına bezenmiş balonlar. Ufku gören gözlerin neşeyle dolduğu ekmek umudu balonlar güneşe doğru akın ediyordu. Uzanan elleri önünde birleştirildi Remzi’nin yürüdüler.
Karakola girdiler, gürültü, telaş, korku sinmiş içeriye. Gri duvarların soluk renklerinde kayboldular. Baloncu Remzi şaşkın, üzgün karakola nasıl düştüğüne şaşkın, bilmeden işlediği suçun ne olacağını düşünüp durmada. Yaşlı bedeni iyice titreyip can telaşına düşmekte. Karakolda olanlar kulağına çalındıkça sızlayan yüreği o kadar da olmaz deyişi aklına gelmede. “Kimin tavuğuna kış demişiz, kim neyi şikâyet etti de bizi aldı getirdiler.” diye kara kara düşünüyor. Sert mizaçlı bakışlardan
az umut bulsa “Suçum ne diye?” sormaya cesaret edecek, nerdee? Öyle katı yürekliler ki insan
içinde yaşadıklarına şaşarsın.
Komiserin kapısının önünde durdular. Tutan gaddarlardan biri kapıyı çaldı. İçeriye girdiler. Kapıyı çalan;
Komiserim bu adamı Lenin tezahüratı yaparken yakaladık. Parkın ortasında utanmadan, korkmadan –Ey Lenin! – diye bağırıyordu. Gözlerimizle gördük, hemen tevkif edip getirdik.
Komiser önündeki evraklardan yılmış. Kızgınlığı bile rutine bağlamış, emekliliğine yakın kalan
saçları ağarmış biriydi. Gözlüğünü düzeltip gördüğü yüzü unutmayan insanların edasıyla Remzi’ye
yöneldi:
- Doğru mu dedikleri?
- Komiserim ben sadece balon satıp…
- Kes! “Lenin” diye bağırarak mı balon satıyorsun? Baloncu “Balon” diye bağırır. Bir de kalkmış
benimle alay ediyor, balon satıyormuş. Hadi konuş, hangi örgüttensin?
- Vallah komiserim örgüt mörgüt bilmem ben.
- Örgütteki işin ne?
- Baloncuyum ben. Çocuklar öyle şen…
- Doğruyu söyle, örgüt evi nerde? Elini önündeki masaya vurdu.- Evim parkın az ilerisinde ama örgüt filan yok, bir yaşlı karı o kadar.
- O da mı işin içinde? Aldığı her cevapta gülümsüyordu içten içe.
- Balondan filan anlamaz o, evde oturur.
- Sicilini çıkarın, ifadesini alın, bana getirin.
“Peki komiserim!” dedi kapıda bekleyen uzun boylu polis.
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İfadesi alındıktan sonra komiserin karşısına çıkarıldı. Komiser “Sicilin temiz, yaşın da almış yürümüş. Bırak bu işleri ömrünün sonunu hapiste mi geçireceksin? Aklını başına al. Bir daha olmasın, şimdi gidebilirsin. Arkadaşlar seni evine bırakacak.”
- Sağ olun komiserim ben de Lenin nedir bilmem zaten, yanlışlık olmuş her hâl. Sağ olasın.
- Hâlâ Lenin diyor. Hadi çık! Bir daha da ağzından Lenin midir ne karın ağrısıdır çıkmayacak!
Karısı gözü dışarıda pencereden erinin gelişini gözlüyordu. Polislerle kocasının geldiğini görünce telaşlandı. Koştu önlerine çıktı. Telaşla sordu evin direğine, can yoldaşına, gözleri dolu dolu:
- Bey ne oldu?
- Bir şeyler yok hanım. Memur beyler sağ olsun eve kadar getirdiler.
Polislere dönerek samimi bir ricada bulundu Baloncu Remzi:
- Sağ olun oğlum bir çay için de öyle gidin.
- Yok amca gitmemiz lazım, ihbar geldi.
- Hanım içeriden birkaç balon getir de çocuklarına verirler. Evdeki melekleri sevindirelim hiç
yoksa.
“Sağ olasın!” deyip kırmadılar. Yüce gönüllü, çocuk sevdalı yaşlı adamı sevgiyle yaşam kavgasıyla geride bıraktılar. Onlar giderken el sallayan ihtiyarın yüzünde acı bir gülümseme vardı. Ne
olup bittiğini anlamaya çalışan yârenine döndü.
- Hanım! Bu devirde balon satmak da tehlikeli, hele de sevinçliyken.
Kemal ALBAYRAK

Bunları Biliyor musunuz? - Dil Bilgisi Kuralları!
Alıntı Kelimelerin Yazılışı-2
Aşağıdaki durumlarda Batı kökenli kelimeler özgün biçimleri ile ya-zılırlar:
1. Bilim, sanat ve uzmanlık dallarında kullanılan bazı terimler: andante (müzik), cuprum(kimya),
deseptyl (eczacılık), quercus, terminus technicus (teknik terim) vb.
2. Latin yazı sistemini kullanan dillerden alınma deyim ve sözler: Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm,
yendim.); conditio sine quanon (Olmazsa olmaz.); eppur si muove (Dünya her şeye rağmen dönüyor.); to be or not to be (olmak veya olmamak); l’artpourl’art (Sanat sanat içindir.);
l’Etatc’estmoi (Devlet benim.); traduttoretraditore (Çevirmen haindir.); personanongrata
(istenmeyen kişi) vb.
Mesele falan değildi öyle,
To be or not to be kendisi için;
Bir akşam uyudu;
Uyanmayıverdi. (Orhan Veli Kanık)
Kaynak: www.tdk.gov.tr

mantalite > >> anlayış
doküman > >> belge
imitasyon > >> taklit
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Yıldırım Bayezit’ın Niğbolu Zaferi
(25 Eylül 1396)
Preveze Deniz Zaferi
(27 Eylül 1538)
Sivas Kongresi’nin Toplanması
(4 Eylül 1919).
Sakarya Zaferi
(23 Ağustos-13 Eylül 1921).
Sakarya Savaşı Sonrası, TBMM’nin Mustafa
Kemal Paşa’ya “Mareşal” Rütbesiyle “Gazi”
Unvanını Verişi
(19 Eylül 1921)

İzmir’in kurtuluşu
(9 Eylül 1922)
Türk Dil Kurultayı’nın Toplanması
(26 Eylül 1932)
Almanya’nın Polonya’ya Saldırısı,
2. Dünya Savaşı (1 Eylül 1939)
Silahlı Kuvvetlerin Emir Komuta Zinciri
İçinde Yönetime El Koyması
(12 Eylül 1980)
ABD’de Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma
Bakanlığına (Pentagon) Uçaklı Terörist
Saldırısı (11 Eylül 2001)
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DENEME

BÜYÜYÜNCE NE OLACAKSIN?
Çocukluktan çıkıp genç kız olmaya daha yeni yeni adım atıyorken, hayatının bambaşka bir
yönde değişeceğini elbette ki tahmin edemezsin. Küçükken sorulan o meşhur “Büyüyünce ne
olacaksın?” sorusuna, "engelli" olacağım diyenini gördünüz mü hiç? Kimse kendisine böyle bir
gelecek hayali çizemez. Verilecek cevaplar aşağı yukarı bellidir zaten, ya doktor olursun ya da
öğretmen. Senin için çizilmiş hayat çizgisinin yörüngesini değiştiremezsin. İnsan hayaller kurarken kendisine yazılanı yaşar.
Hayattaki tek derdin okula götürülmesi gereken ev ödevleriyle dışarıda seni bekleyen arkadaşlarının arasında karar vermeye çalışmakken bir anda yapayalnız bir hastane odasında tanımadığın bir doktorun sana yaptığı açıklamayı dinlerken buluverirsin kendini. İleride oturulması
planlanan o koltuğun üzerinden, anlamını bilmediğin onca tıbbi terim ve yeni yaşam şartlarını
sıralarken sözcükler arasında kara bir tünele girmiş gibi hissedersin. Bir cümle ışık olur parlar
karşında; tedavi bittiğinde saçların eskisinden daha gür ve güzel olacak. Bir cımbızla çekip çıkarırsın o cümleyi sıkıştığı onca cümle arasından.
O güzel günler gelmemişken daha, bir gün yine aynı sahneyle karşı karşıya geldiğinde, siması farklı olan bu doktorun söyleyeceği şeylerin çok da güzel olmadığını bilmene rağmen onu
dinlemek zorunda kalırsın. Sonuçta yaşanması gereken hayat senin hayatın. Bir daha asla yürüyemeyeceğin bilgisinin ağırlığını kucağına alırken, çoktan oturmuş olursun tekerlekli sandalyene.
Üst üste yediğin bu ağır lokmaların boğazından inmesi çok zor olur. Zamanla sindirir ve bu
şekilde yaşamayı da öğrenirsin.
A’dan Z’ye değişir senin için hayatın anlamı. Büyük sandığın dertlerin aslında çok büyük olmadığını, basit gibi görünen her hamlenin hiç de basit olmadığını yaşayarak görürsün. Evinde
veya toplumda öteki insan olmanın ne demek olduğunu ilk defa susturulduğunda anlarsın.
Dışarıda sana dikilen gözlerin içinden geçen konuşmaları sesli olarak duymaya başladığında,
kaybolan duyularının yerine yenilerini aldığının farkına varırsın. Bir gün bir alışveriş sırasında
yanına yaklaşan bir kadının sana uzattığı o paranın acısını kendini eve kapatarak çıkarmaya
çalışırsın. Devamında dışarı çıkamama ve evde yalnız kalma korkuları da gelmeye başlar. En
kötüsü de içinde bulunduğun ağır muhtaçlık duygusunun ailen tarafından hissedilememesidir.
Kendilerince senin için iyi şeyler yaptığını düşünmelerine rağmen, tamamen başkasına bağımlı
hale gelmende de en büyük etken yine ailendir.
Evde ayrı dışarıda ayrı mimari engellerin zorluklarıyla yaşamaya mahkum edildiğin kişiler
tarafından, sana engelli denmesini hayretle izlersin. Sonra bir gün rampasız bir kaldırım kenarında kaldığında, o engeli nasıl aşacağını düşünmene bile fırsat vermeyen birkaç delikanlının
koşarak gelip seni oradan çıkarmasıyla iyi insanların varlığı kalbinde umutları yeşertir.
Başka hayatlarla kendi hayatını kıyaslama kendine yaptığın en büyük kötülüktür. Kaybettiğine üzülmeyip var olanın kıymetini anlamak, umudunu her daim taze tutmak ve her şeye rağmen nefes alabilmenin şükrünü yaşayabilmek en güzelidir. Planların tutmadığında, yıkılan hayallerinin altında kalıp ezilen ruhunun yeniden can bulabilmesi senin elinde.
Henüz sonu gelmemiş bir hayat çizgisinin üzerinde ilerlemeye devam ederken yeni hediyelerinin neler olabileceğini bilemezsin. En garibi otuzlu yaşlara gelmiş olmana rağmen, hala on
üç yaşında bir kız çocuğu olduğunu hissetmek duygusudur. Zaman bir yandan su gibi akıp giderken, diğer yandan olduğu yerde kalmıştır sanki. Hatta bazen daha da uzaklardan geliyor
biyolojik saatinin tik tak sesleri.
Bahire BAYRAKTAR
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MALAY
Ülkemizin her yöresi birbirinden güzel, hiç tatmadığımız, adını bile duymadığımız binlerce
lezzetle dolu. Bu sayımızda Karadeniz Bölgemizde yer alan ‘kara elmas’ı ile tanınan Zonguldak
ilimize ait, yörede farklı isimlerle de anılan malay yemeğinin tarifini sizlere sunuyoruz.
Buyurun tarifi...
Malzemeler:
1,5 çay bardağı mısır unu
Buğday unu
Tuz
Su
Üzeri için:
Süt çiği (ineği olanlarda bulunur) veya tereyağı
Toz şeker
Yapılışı:
5 su bardağı su bir tencereye alınarak kaynatılır. Kaynayan
suya tuz eklenir. 1,5 çay bardağı mısır unu muhallebi
kıvamına gelene kadar suya azar azar eklenerek karıştırılır.
Kaşığa yapışmazsa olmuş demektir. Pişirme işlemi
tamamlandıktan sonra yemek kaşığı ile servis tabağına
kaşık kaşık dökülür. Bunu yaparken kaşığı soğuk suya
sokup çıkarmak hamurun kaşığı yapışmasını önler. Dökme
işlemi bittikten sonra üzerine isteğe göre toz şeker serpilir.
Üzeri için süt çiği veya tereyağı bir tavaya alınarak tane tane olup kahverengiye yakın bir renk
alana kadar kızdırılır. Hazırlanmış olan yemeğin üzerine gezdirilerek sıcak olarak servis edilir.
Süt çiği inekten sağılmış, hiçbir işlem görmemiş sütün bir ya da birkaç gün bekledikten sonra
üzerinde oluşan yağın alınması ile elde edilir. Yemek yörede süt çiği ile yapılır. Ayrıca sıklıkla
yanında yoğurt ile tüketilir.

VEFASIZ
Suçluymuşum gibi aramıyorsun
Kabulümdür sevmek suçsa
Eyvallah
Yazıyorum bu hatanı diyorsun
Yaz çekerim günahımsa
Eyvallah

Bir gönül var bende sevgine tutkun
Bu mudur gönülden sevene katkın
Gezdirip durmaksa peşinde kastın
Ben gezerim kalbin taşsa
Eyvallah
Mahkumum sabıkam aşktan müebbet
Beklerim affını ben ilelebet
Hırslanıp kovsan da canıma minnet
Aşk uğruna gözüm yaşsa
Eyvallah
Mithat ALDEMİR
7

Yaşayan Geleneksel Mesleklerimiz

ANKARA BEYPAZARI’NDA BİNDALLI İŞLEMECİLİĞİ
Bindallı; düğünlerde, özel günlerde, kına gecelerinde giyilen bir giysidir. Bindallı işlemeciliği
emek ve sabır isteyen bir iştir. Bindallı işlemeciliği Beypazarı’nda birkaç yerde halen yapılmakta ve bindallılar yöre halkı tarafından kına gecelerinde, düğünlerde kullanılmaktadır.
Bindallıların çeşitli kesimlerden alıcıları vardır. Beypazarı’nda gelinlik kızlara nişanlı oldukları
surede erkek tarafının en az bir bindallı alınması gelenektir.
Bindallı işlemede Kullanılan Malzemeler
Kadife Kumaş: Bindallı işlemeciliğinde genellikle kadife kumaş kullanılır. Bu kumaş simle, boncuklarla, pullarla işlenerek süslenir.
Dikiş Makinesi: Bindallı işlenirken genellikle dikiş makinesi kullanılır.
Nakış Kasnağı: Kadife kumaş dikiş makinesi yanında nakış kasnağıyla da işlenebilir. Nakış kasnağı genellikle yastık kılıfı gibi küçük kumaşların işlenmesinde kullanılır. Nakış kasnağı kumaşın
gerdirilmesini sağlar. Gerdirilmiş kumaş daha kolay işlenir.
Nakış Makası: Nakış makasının özelliği ucunun eğri olmasıdır. Bu eğim sayesinde yuvarlak şekiller daha kolay kesilir.
Simli ip: işlemede genellikle simli ip kullanılır.
Yapım Aşamaları
Bindallının işlenmesi çeşitli aşamalarla yapılır. Önce kullanılacak kumaş ölçülere göre kesilir. Daha sonra kumaşa işlenecek desenler belirlenir. Belirlenen desenler özel bir karton
üzerine çizilir. Daha sonra bu desen, nakış makasıyla kesilip,
kumaşa yapıştırılır. Kumaşa yapıştırılan bu desen simle kumaşa işlenir. Bu aşamalar yapılan ürüne göre değişebilir.
Bindallının yanı sıra yörede giyilen ‘kuyruklu’ ve ‘haşlama’
adı verilen geleneksel giysiler de burada işlenir ve dikilir.
Ürünlerin Pazarlanması, Kazanç Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar
Bindallının kullanım alanlarının kısıtlanması, günümüz şartlarına ayak uyduramaması bindallı
işlemeciliğinin de unutulmasına sebep olmuştur. El emeği göz nuru bu giysiler sadece kına gecelerinde, Beypazarı’nın tanıtılmasının amaçlandığı tarihi evlerde, lokanta vb. ticari alanlarda
kullanılmaktadır.
Bindallı işlemeciliğinin yaşatılabilmesi için Beypazarı’nda acılan halk eğitim merkezinde bu
meslek halka öğretilmektedir. Burada işleme tezgahları açılarak hem halka geçimini sağlayabileceği iş olanakları sağlanmakta hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizin canlandırılması, yaşatılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında Beypazarı’nda hem geçimini sağlamak
hem de anne-baba mesleğini yaşatmak isteyen kişilere ait işyerleri de bulunmaktadır.

ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür:
insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.
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Etek Sarı Sen Etekten Sarısın - Yöre: Malatya
Hikayesi:

Sözleri:

Âşık, hercai gönüllüdür. Bir gün genç bir
kadın görür. Gelinin tülbendinin altından
çıkan ve savrulan saçlarının da giydiği eteğin Etek Sarı Sen Etekten Sarısın
rengi de sarı; teni Beydağı’nın karı gibi Kurban Olam Beydağının Karısın
beyazdır. O bir “Deste başı”dır. Yiğit sevince Sordum Sual Ettim Kimin Yarısın
işte böyle deste başı sevmeli!
Ben Sormadan Dolu Gibi Döküyü
Hasa bezinden, kolları düğmeli gömleğini
onun için giyer, atıyla onu görmek için
pınarın başına gider. Konuşmak ister, olmaz.
Onunla konuşmayan/konuşamayan gelin de
dolu dolu döker gözlerinden. O, başkasının
yâridir. Seven, ama kavuşamayan âşık
duygu, düşünce ve hayallerini türküye
dökerek dile getirir. Yöre motifleri ile
süslediği hasretini dile getiren türküsünü
yine yöre ezgisiyle çalıp söyler. “Seni
benden beni senden eyleyen/Ölmeye de
mezar mezar dolana” diyerek de beddua
eder.

Bir Köynek Diktirdim Kolu Düğmeli
Herkes Kaderine Boyun Eğmeli
Deli Gönlüm Çirkine Bel Bağlama
Sevdiğin Yar Arguvan'ı Değmeli
Bir Köynek Diktirdim Hasa Bezinden
Alem Düşman Oldu Senin Yüzünden
Eğer Gurbet Ele Gider Dönersem
Ahdım Vardır Öpeceğim Yüzünden

Başarılı Türk filmi “Gönül Yarası”nda,
Meltem Cumbul “Etek Sarı” türküsü
seslendirdiği unutulmaz sahne
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CELAL SAHİR EROZAN (1883-1935)
1883
yılında
İstanbul’da
doğmuştur. Babası Yemen Vali
ve Kumandanı İsmâil Hakkı
Paşa’dır.
İlk
öğretimine
Nümune-i Terakkî İlkokulu’nda
başlamıştır.
Daha
sonra
eğitimine
Davud
Paşa
Rüştiyesinde ve Vefa İdadisi’nde devam
etmiştir. İdadî’den sonra iki yıl hukuka devam
etmişse de eğitimi yarım kalmıştır. Çocukluk
çağında yazdığı şiirlerle dikkati çekmiştir.
Celâl Sâhir, 14 yaşından itibaren Malûmat,
Musavver Fen ve Edeb, Pul, Lisan gibi
dergilerde şiir ve makaleleri yayımlanmaya
başlamıştır. Bu yazılarında Ahmed Celâl,
Velhan, Şârık, Hikmet Celal gibi takma adları
kullanmıştır. Fransızcasını ilerletip, Fransız
edebiyatı hakkında bilgi edinince edebi zevki
değişmiş ve Servet-i Fünûn Dergisi’nde şiirler
yazmaya başlamıştır. 1901 yılında derginin
kapatılmasına kadar şiir ve yazı hayatını
sürdürmüştür. Celal Sahir, 1903’te ilk
memuriyetine başlamış ve Hariciye
Nezâreti’nde görev almıştır. 1907’den sonra
Kabataş ve Mercan İdadilerinde edebiyat
öğretmenliği yapmıştır. Meşrutiyetin îlânından
sonra oldukça aktif bir hayata başlamıştır. Kısa
bir süre Demet adlı bir kadın dergisini çıkarmış
ve feminizm dâvâsını müdâfaa etmiştir.
Musavver Muhit Dergisi’nin müdürlüğünü
yapan Celâl Sâhir, 1909 yılında kurulan Fecr-i
Âtî topluluğuna ilk katılanlardan olarak, kısa
bir süre sonra topluluğun da reisi olmuştur.
1911 yılında Selanik’e giderek, burada
çıkarılan Türk Yurdu, Türk Derneği, Genç
Kalemler gibi dergilerde yazılar yazmıştır.
Cumhûriyetin ilanından sonra 1928’de
Zonguldak milletvekili seçilmiştir. Harf devrimi
kuruluna katılmıştır. Türk Ocaklarının 1932
yılında kapatılmasına kadar orada çalışmıştır.
1935’te akciğer kanserinden hayatını
kaybetmiştir. Bakırköy’deki aile kabristanına
defnedilmiştir.
EDEBİ KİŞİLİĞİ:
Celâl Sâhir, edebiyatımızda şair olarak
tanınmasına rağmen, oldukça hacimli nesirleri

O GELİYOR
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü oğan güneş!
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;
Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu,
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü oğan güneş!
Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş!
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular!
Uyumak ölüme eş,
Diriltin ruhunuzu.
Ufukta bir gemi var!
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü;
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü!
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor.
Üzülmemek elde mi?
Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi!
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi!
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten
Karardı gözlerimiz.
Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!
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de bulunmaktadır. Bu yazılarında zamanın edebî eserlerini ele alır ve düşüncelerini söylemiştir.
Celal Sahir’in sanat anlayışı zamanla değişmiştir. İlk şiirleri klasik nazmın özelliklerini taşımaktadır.
Daha sonra Servet-i Fünun’da yazdığı şiirlerde sanat için sanat prensibine bağlı kalmıştır.
Şiirlerinin konusu genelde aşk ve kadındır. Yazılarında şiir estetiği üzerinde durmamıştır. Ona
göre şiir bir düşünce işi değil, duygu işidir. Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat yıllarında yazdığı şiirlerinde
dili sadeleşir. Daha sonraları Türkçülük Cereyanını görüş olarak kabul etmesine rağmen, bu
düşüncesini şiirlerinde aynı rahatlıkla işlememiştir. Bu devirde yazdığı şiirlerinde Mehmed
Emin’in tesirinde kalmıştır. Celal Sahir, Türk edebiyat ve siyaset yaşamında ortaya atılan akım ve
devrimlerin yayılmasında ve benimsenmesinde çok etkili olmuştur.

Bunları Biliyor musunuz? - Dil Bilgisi Kuralları!
Alıntı Kelimelerin Yazılışı-2
Aşağıdaki durumlarda Batı kökenli kelimeler özgün biçimleri ile ya-zılırlar:
1. Bilim, sanat ve uzmanlık dallarında kullanılan bazı terimler: andante (müzik), cuprum(kimya),
deseptyl (eczacılık), quercus, terminus technicus (teknik terim) vb.
2. Latin yazı sistemini kullanan dillerden alınma deyim ve sözler: Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm,
yendim.); conditio sine quanon (Olmazsa olmaz.); eppur si muove (Dünya her şeye rağmen dönüyor.); to be or not to be (olmak veya olmamak); l’artpourl’art (Sanat sanat içindir.);
l’Etatc’estmoi (Devlet benim.); traduttoretraditore (Çevirmen haindir.); personanongrata
(istenmeyen kişi) vb.
Mesele falan değildi öyle,
To be or not to be kendisi için;
Bir akşam uyudu;
Uyanmayıverdi. (Orhan Veli Kanık)

Plüton, Rusya'dan küçüktür.
Libya'nın %99'u çöllerle kaplıdır.

Plüton, formal adı
134340 Pluto, Güneş
Sistemi'nde bilinen en
büyük ikinci cüce
gezegen ve doğrudan
Güneş'in etrafında dönen en büyük on birinci
cisim. Önceleri gezegen olarak
sınıflandırılmıştır.Güneşten 6 milyar km. uzak,
yarıçapı 3900 km., güneş çevresinde 248 yılda
bir dolanır, kendi ekseni etrafında dönüşünü 6
gün 9 saat 17 dakikada tamamlar.

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Afrika
kıtasının, kuzeyinde Akdeniz kıyısında yer alan
bir ülke. 32°-20° kuzey enlemleri ile 10°-25°
doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyinde
Akdeniz, doğuda Mısır, güneydoğuda Sudan
güneyde Nijer ve Çad, batıda
ise Cezâyir ve Tunus’la
çevrilidir. Başkenti
Trablusgarp olan ülkenin
nüfusu 6,202 milyondur.
(2013’e göre)
11

Kitap

BANA İSTANBUL’U ANLAT / Mehmet PEKMEZCİ

İyileştiği sanılan bir yaranın tuza olan tutkusunun hikayesi bu.
***
“İstanbul gezmek için güzel, yaşamak için değil!”
Böyle söylediklerinde kendimi pavyonda çalışan bir
konsomatrise delicesine âşık olup, çevresindekilerin bu aşkı
tasvip etmeyen telkinlerini duymazlıktan gelen bedbaht bir âşığa
benzetirdim.
***
1989 yılında Aydın’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Aydın’da aldıktan sonra Gazi
Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Ankara’da bulunduğu süre
zarfında Genç Kalemler Derneği’nde etkin olarak çalışıp, derneğin çıkarmış olduğu “Gerçek” ve
“Vatanbir” adlı dergilere katkı sağladı. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul’a Teknoloji
Tasarım Öğretmeni olarak atandı. Eskiden beri edebiyata olan ilgisinin sonucunda, 2016 Haziran
ayında ilk romanı olan “Bana İstanbul’u Anlat” yayımlandı. Halen İstanbul’da görev yapmaktadır.

ZEKA OYUNU

Üstteki şekle göre soru işaretinin olduğu yerde
dengenin bozulmaması için ne olmalıdır?
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Gezelim-Görelim

MARDİN
Yüzölçümü: 8.891 km²
Nüfus: 788.996 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 Yılı Verileridir)
Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini
veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.
İklimi:
Mardin ilinin iklimi üzerinde kuzeydeki yüksek dağlar etkili olmaktadır. Bölgede kış döneminde
oluşan yüksek basınç alanı, kış aylarının soğuk geçmesine yol açar. Bir yandan güneydeki çöl ikliminin etkisi altında bulunması, bir yandan kuzeydeki yüksek dağların serin hava kütlelerinin bölgeye girişini engellemesi nedeniyle ilin genelinde yazlar çok sıcak geçerken karasal iklimin tipik
özelliği görülür. Ancak Derik, Nusaybin ve Savur ilçelerinde pamuk, fındık ve zeytin gibi ürünlerin
yetişmesi mikro klima özelliğinin yörede hüküm sürerken Akdeniz iklimi ile karasal iklimin ortak
özelliklerine sahiptir.
Gezilecek Yerler:
Deyrülzafaran Manastırı:15. yüzyıldan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrulzafaran (Safran
Manastırı) adı ile anılmaya başlandı. Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el
işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insanın ilgisini çeken
Deyrulzafaran Manastırı, uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi’nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Manastır bugün de Süryani Kilisesi’nin önemli dini merkezlerinden
biridir.
Dara Mezopotamya Harabeleri: Mardin’in güneydoğusunda 30
km. uzaklıkta Oğuz Köyü’ndedir. Burası eski Mezopotamya bölgesinin en ünlü kentidir. Dara Kent Kalıntıları, kayalar içinde oyulmuş
çevresi 8-10 kilometreyi bulan geniş bir alana yayılmıştır. Buralarda mağara evler vardır. Kent kalıntıları içinde kilise, saray, çarşı ve
depoları, zindan, tophane ve su bendi halen görülebilmektedir.
Ayrıca köyün etrafında kayalara oyulmuş 6-7 kadar mağara eve
rastlanır. Bunların tarihi Geç Roma (Erken Bizans) dönemine kadar gider.
Kasimiye Medresesi:Mardin’in en büyük boyutlu tarihi eserlerindendir. 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Medrese içindeki çeşme, insan ömrünün suyla tasvir edilmesi düşüncesiyle yapılmıştır.
Mardin Ulu Camii ve Hamamı: Şehrin merkezindeki, Mardin’in en
eski camisi olan Ulu Camii’nin 11. yy.da Selçuklular tarafından kurulduğu, Artuklu Dönemi’nde bugünkü şeklini aldığı düşünülmektedir.
Minaresi, Artuklu Hükümdarı Necmeddin İlgazi zamanında inşa edilmiştir. Devasa yapısıyla tarihin ihtişamını günümüze taşıyan enine
dikdörtgen planlı caminin mihrap önü, altı ayak üzerine oturan tek
kubbe ile örtülüdür. Ulu Camii’nin güneydoğusunda yer alan hamam
ise, Artuklu Sultanı Melik Salih (1312-1363) tarafından Ulu Camii’ye
vakıf olarak yaptırılmıştır.
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Mardin Sabancı Müzesi
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit döneminde, Diyarbakır Valisi olan
Hacı Hasan Paşa tarafından 1889 yılında yaptırılmasını takiben önce “Süvari
Kışlası”, daha sonra “Askerlik Şubesi” ve 1991-2003 yılları arasında da
“Vergi Dairesi” olarak kullanılan tarihi yapı üç yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından artık “Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı
Sanat Galerisi” olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi: 1385 yılında Melik Necmettin İsa Bin
Muzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafından yaptırılmıştır. Medresenin girişindeki taş işlemeler dikkat çekicidir. İki avlulu ve iki katlı olup,
avlunun dışında kalan mekanlarla iyice yayılmış, dilimli kubbeleri ile
uzaktan dikkati çeker. Medresede Sultan İsa Türbesi ve birçok eski kitabeler mevcuttur. Medresenin yüksekte kurulma amacı, rasathane
olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Mihrapta kullanılan taş ışık vurunca renk cümbüşüne
dönüşür. Müze olarak da kullanılmıştır.
Şehidiye Medresesi: Ana caddenin güneyinde, PTT’nin karşısındadır. XIII.yy.ın ilk yarısında kurulmuş olmalıdır. Güney yönünde iki nefli mescidin yer aldığı revaklı
avlulu ve eyvanlı medrese şemasını vermektedir. Yapının minaresi
1916/17 yıllarında yaptırılmıştır. Eklektik bir üslup göstermekte
olup, çeşitli yiv’ler , burmalı süs sütunları, çifte şerefe altlıkları ile
karmaşık bir görünüme sahiptir.Restorasyon çalışmaları 2004 yılında tamamlandı. Şehidiye Camii ile aynı tarihte inşa edildiği söylenen Medrese 1214 tarihinde Melik Mansur Nasreddin Artuk Aslan
tarafından yaptırılmıştır.İki eyvanlı olup, kuzey eyvanı sel sebilli diğer eyvan batıda çapraz tonozlu
revakların ortasındadır. Medresenin güneyinde küçük bir Camii vardır. Bugünkü minaresi, Şerefeye çıkılan çift merdivenleri ile helezonik yapıdadır.1916 yılında inşa edilmiştir.
Mardin Müzesi : Müzemiz 1895 yılında yapılmıştır. Mardin Müzesinde,
Eski Tunç, Orta Tunç, Geç Tunç, İlk Demir Çağı, Assur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı devirlerine ait seramikler, damga ve silindir mühürler, sikkeler, kandiller, figürinler, gözyaşı şişeleri, takılar ve vazolar sergilenmektedir. Müzede arkeoloji ve etnografya sergi
salonları, kütüphane, konferans ve dinlenme salonları yer almaktadır.
Mardin Kalesi : Mardin Kalesinin diğer bir ismi "Kartal Yuvası"dır. Şehrin büyük bir kısmının dayanmış olduğu zinin üst kafesine kurulmuş müstahkem bir mevkidir. Subari, Sümer, Babil,
Mitaniler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklu, Karakoyunlu,
Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar dönemlerini, kimi zaman zaferleri, kimi hayal kırıklıklarını yaşamış çok önemli bir kaledir. Geceleri güney yönünden muhteşem Kartal Kalesine bakan biri, dağın
eteklerinde parıldayan binlerce ışığı göğün yıldızları sanır.
Mor Behnam (Kırklar)Kilisesi: 5.yy'da yapılmıştır. Şar Mahallesindedir. Kilise’de üç giriş kapılı ince taş işçiliği ile işlenmiş mihrapları,
dörtyüz yıllık ahşap mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boya ile baskı
perdeleri, geniş avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş taş oymacılığı örneklerinin yer aldığı divan mevcuttur. 1170
yılında kırk şehitlere ait kemikler bu kiliseye getirilmiştir. Bugün
Mardin Metropolitlik Kilisesidir.
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Bizden Haberler

Kuzey Kıbrıs Gaziler Ormanı’na Destek Olalım!
Genç Kalemler toplumsal konulara olan duyarlılığıyla bu kez TEMA Vakfı’nın Kuzey Kıbrıs Gaziler
Ormanı’na fidan bağışında bulundu. Yakın tarihimizin önemli olaylarından olan, Kıbrıs
Türkleri’ne yapılan soykırımı durdurmak için
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Mehmetçiklerimiz 1974 Barış Harekatı’nda çarpışmıştır. TEMA
da harekatta çarpışan gazilerimiz anısına bir
orman oluşturmaktadır. Genç Kalemler olarak
116 fidanı (74+42) Gaziler Ormanımıza bağışlamış bulunmaktayız.

www.facebook.com/GencKalemlerTC

GENÇ KALEMLER KİMDİR?
Genç Kalemler 6 yıllık yaşamında hiç bir siyasi amacı olmadan başta dilimiz, tarihimiz ve
kültürümüz için pek çok etkinliklere imza atmış, gençler arasında milli duyguları, duyarlılığı canlı tutmaya çalışmıştır. Çalışmalarımızdan bazıları:
 Köy okullarına yardım kampanyalar.
 Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet kurumları ile ortak projeler yürütmek.
 Milli kültürümüzde önemli bir içecek olan, ''kahvelerimizi'' yudumlarken, sıcak bir sohbetin gecemize eşlik ettiği, Türkçe şarkılarla da eğlenebileceğimizi gösterdiğimiz
''Kahve Geceleri'' düzenlemek.
 Türkçenin korunması ve geliştirilmesine yönelik biçimlendirme seminerleri ve tepki
amaçlı imza kampanyaları düzenlemek, yabancı isimli iş yerlerinin isimlerini değiştirmek ve düzenlemek.
Siyasetten uzak, tarafsız, bağımsız,
Ülke çıkarlarını ortak çıkar olarak benimseyip Türk dili, Türk tarihi ve Türk kültürüne yönelik çalışmalarınızı bizlere sunmak isterseniz,
Bültenimizde kaleminizi konuşturarak, bize dahil olmak isterseniz BİZE KATILIN!

Künye
Yayın Adı: Bi’ Mola Yayın Türü: Süreli (Aylık)
Tarih-Sayı: Haziran 2016-18 Yayıncı: Genç Kalemler Derneği.
Yayın Ekibi: Bahire Bayraktar, Emre Özkan, Hanım Fidan, Hüseyin Nergiz,
Kemal Albayrak, Mithat Aldemir, Serpil Fidan Nergiz, Ümit Zafer Nekiş
İletişim: genckalemlerdernegi@gmail.com
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