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GENÇ KALEMLER DERNEĞİ AYLIK TARİH
KÜLTÜR ve EDEBİYAT BÜLTENİ

O,
Türk ve dünya tarihine en derin izleri bırakmış,
Emperyalizmle ve kapitalizme, Haçlı ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş,
Yaşlı – genç, küçük – büyük herkesin sevgi ve saygısını kazanmış,
Baş koyduğu bağımsızlık mücadelesinden bir an bile vazgeçmemiş,

Dünyanın en yenilmez sayılan ordularına kafa tutacak kadar cesur,
Cephede onun emrinde görev yapan askerlerinin kuru ekmek yediğini bilirken kendisine sunulan tavuğu reddedecek kadar sağduyulu,
Bir çocuğun kalbini kırmaktan korkacak kadar vicdanlı,
Rızkını ve sevgisini beslediği hayvanla paylaşabilecek kadar merhametli,
Ailesinin ihtiyaçlarını gidermek için milletin devletine verdiği parayı kullanmayacak kadar onurlu,
Müslümanların Kabe’sine yapılacak saldırıya karşı canını ortaya koyacak kadar inançlı,
İnsanların dinini yalnızca Kuran-ı Kerim’den öğrenmesi gerektiğini, tarikatlara gerek olmadığını savunan; tarikatların uzun vadede başta İslamiyet’in, milletin ve cumhuriyetin baş düşmanı olacağını hisse-

decek ileri görüşlü,
Sanatın her dalının insan yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu savunup, sanat kültürünün
milleti içerisinde yayılması için çaba sarf edecek kadar ince ruhlu ve sanatsever,
En büyük düşmanın cehalet olduğunu bilerek halkını okuma yazmaya sevk edecek kadar aydın,
Ömrü boyunca, savaş meydanlarında dahi sürekli okuyup; tam 3977 kitabı altını çizerek, detaylı inceleyerek okuyabilecek kadar entelektüel ve kitapsever,
Öğretmenlerin bir ülkenin geleceği olduğuna inanıp, öğretmenleri devlet işleri ile uğraşan insanların
dahi üzerinde görecek, onlara daha fazla kıymet verecek kadar liyakat sahibi,
Kapitalizm ve emperyalizmin “milli” üretimle yenileceğinin, ekonomik bağımsızlık olmadan savaş meydanlarındaki mücadelenin boşa gideceğini düşünerek fabrikalar kurdurtacak kadar milliyetçi,
Batının bilimsel ve teknolojik gelişmelerini ülkesine getirmeye çalışırken tüm bunların kendi kültürel
değerlerimizle yoğrulması gerektiğini savunacak kadar tarihine ve köklerine bağlı,
(…)
Bir liderdi.
Milli mücadelenin tek başkomutanı,
Türk milletinin ebediyen kalbinden çıkarmayacağı,
Fikir ve düşünceleriyle bugün bile emperyalizmin en korkulu rüyası,
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ölüm yıldönümünde en derin saygı ve bağlılık duygularıyla anıyoruz.

AÇTIĞIN YOLDA, GÖSTERDİĞİN HEDEFE DURMADAN YÜRÜYECEĞİMİZE AND İÇERİZ!!!
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pahidar kalacaktır!”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar
HAFIZ SELMAN İZBELİ

Kapak yazısı: 10 Kasım Anısına
Tarihe Damga Vurmuş Kişiler: Hafız

Selman İzbeli
Araştırma: Yürüyen Köşk’e Dair
Türkülerimiz: Ceviz Oynamaya mı
Geldin?
Yöresel Lezzetler: Tekirdağ Bulama
Deneme: Geçmek Bilmeyen Zaman
Şiir: Uçurtmanın Gölgesi
 Unutulmaz Şariler ve Satırları:
Faruk N. Çamlıbel
Yaşayan Mesleklerimiz:
Kahramanmaraş’ta Keçecilik
Gezelim Görelim:
Tekirdağ
 İlginç bilgiler, Zeka Bulmacaları,

Kitap tanıtımı, Atasözleri ve
Anlamları, Türkçesi Varken,
Dilbilgisi

Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kadınlar kolu
kurucularından ve Kastamonu'daki İLK KADIN MECLİS
ÜYESİ, sıkı bir Atatürk hayranı ve kendi deyimiyle
"Cumhuriyet kadını" idi.
Kurtuluş Savaşı
sonrasında
Kastamonu'daki kadınları
toplamış; asker için
çorap, fanila ördürüp
cepheye göndermişti.
Varlıklı bir aileden
geliyordu. Asker Kastamonu'ya geldiğinde hepsini
yolda karşılayıp doyurmuştu. Her zaman "Ben
Cumhuriyetçiyim!" Demiş, savaştan sonra yeni baştan
herkes gibi Türkçe harflerle okuma yazmayı
öğrenmişti.
Hafız Selman hanıma milletvekilliği de önerilmişti.
"Hafız olduğum için başımı açmam, başımı
açamayacağım için de Milletvekili olamam." Diyerek
kabul etmemişti.

Muallimler Ankara'da bir toplantı yapmışlar, bu içtimaya iki-üç muallim hanım da iştirak ederek salonda ayrı bir yere oturmuşlardı.
Muallim hanımların içtimaya gitmelerini hoş görmeyen
meclisin sarıklıları Gazi'ye şikayete giderler. Gazi kızarak:
''Kimmiş muallimler cemiyet reisi ? Çağırın onu!''der.
Mazhar Müfit birkaç dakika sonra içeri girince gürleyen bir sesle
ona çıkışır:
''Siz Muallimler içtimada ne yapmışsınız ? Ne ayıp şey
bu?'' Mazhar Müfit şaşakalır. Gazi'den bu hareket mi beklenirdi? Sarıklılar muzaffer bir beşaretle gülmektedir. Sarıklılar neşe içinde iken, Gazi'nin sesi hep aynı tonda devam eder:
''Olur şey değil,olur şey değil! Mazhar müfit hala ayakta ve hala ne diyeceğini şaşırmış
bir halde cevap vermeye çalışır:
''Efendim vallahi...''
''Bırak bırak ben hepsini biliyorum; içtimaya muallime hanımları da çağırdınız. Fakat
onları niye ayrı sıralara oturttunuz ? Sizin kendinize mi itimadınız yok,Türk hanımlarının faziletine mi ? Bir daha öyle ayrılık gayrılık görmeyeyim, anladınız mı ?''
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ATATÜRK’ÜN “YÜRÜYEN KÖŞK”ÜNÜN İNANILMAZ ÖYKÜSÜ
Mustafa Kemal Atatürk’ü bizler bugüne kadar sadece iyi bir asker, devlet adamı ve reformcu olarak tanıdık. Oysa Atatürk’ün doğaya ve çevreciliğe dair 1920’li yıllardaki söylemlerine ve bu
konularda 1930’lu yıllardaki uygulamalarına bakılınca, kendisinin dünyanın ilk çevreci ve doğayı
çok seven ilk devlet adamlarından biri olduğunu görmekteyiz. Atatürk’ün doğa sevgisini gösteren
çok sayıda söylemleri ve somut projeleri bulunmaktadır: Kesilen bir iğde ağacı için ağlaması, çiftlikler kurması, tarıma, ağaca ve hayvanlara büyük önem vermesi, biyoyakıt kullanması ve aşağıdaki “Yürüyen Köşk” konusu bunlardan sadece birkaçıdır.
Yürüyen Köşk’ün kısa öyküsü:
Atatürk, Yalova sahilden geçerken tesadüfen görüp hayran kaldığı bir çınarın (şu anki yaşı 391) hemen
yanında 1929 yılında iki katlı bir köşk yaptırmıştır. Bir yıl
sonra (1930) bu ulu ağacın köşkün çatısına zarar vermekte olduğunu gören bahçıvan ağacın bir büyük dalını kesmek ister. Bunu tesadüfen gören Atatürk dalın kesilmemesini ve köşkün kaydırılmasını emreder! İstanbul’dan
getirilen bir teknik ekip 8.8.1930 tarihinde (üç gün içinde) bu binayı raylar üzerinde 4 metre 80 santim doğuya
kaydırır! Bu tarihten sonra Yalova halkı gerçek adı Millet Köşkü olan binaya “Yürüyen Köşk” adını
verir. Şu an bu yapı bir doğa ve çevre sembolüdür ve Yalova’nın markasıdır. Köşk, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk tarafından Türk halkına bağışlanmıştır. Köşk; 1999 Yalova depreminde hasar görmeyen sadece %15 binadan biri olarak halen sapasağlam ayakta durmaktadır!
Günümüzde müze olarak kullanılan köşkün kaydırılması ile Atatürk tüm dünyaya, doğa
sevgisi, çevre bilinci ve teknoloji becerisi konularında mesajlar vermeyi amaçlamıştır!
2017 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesine girmek için aday olan ‘Yürüyen
Köşk’ dünyada yerinden kaydırıldığı bilinen ilk binadır! Bir başka binanın taşınması olayına dünya,
bundan tam 68 yıl sonra (1998) Amerika’da tanık olmuştur! Üstelik oradaki amaç doğayı değil,
tarihi bir yapıyı korumaktır.

Yazan:
Metin ERDOĞAN
Yürüyen Köşk gönüllüsü
Araştırmacı-Yazar
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Osmanlı Devletinin Plevne Zaferi
(12 Kasım 1887)

Musul’un Türk topraklarından ayrılışı
(3 Kasım 1918)
Birinci Dünya Savaşı’nın sonu
(11 Kasım 1918)
Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü
(25 Kasım 1925)
Yeni Türk harflerinin kabulü
(1 Kasım 1928)
Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verilişi
(24 Kasım 1934)
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü
(10 Kasım 1938)
Türkiye’de ilk koalisyon hükümetinin İsmet İnönü tarafından
AP ve CHP’li bakanlarla kuruluşu (20 Kasım 1961)
GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Kalkınma İdaresi
Başkanlığının kuruluşu
(6 Kasım 1989)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin kabulü (20 Kasım 1989)
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DENEME

GEÇMEK BİLMEYEN ZAMAN
Hep istediği ve sonunda sahip olduğu evinin kapısını açarken, içine dolan rahatlama
duygusuyla "ben geldim" diye seslendi gayri ihtiyari. Uzun ve karanlık koridorunda sesi
kaybolup gitmişti. Babasının işten gelişini dört gözle beklediği ve kapıdan girişiyle boynuna
atıldığı günlerde olmak istedi. Hayalini kurduğu evinde, hayallerinde yaşattığı sevdikleriyle
dolu yalnızlığına doğru isteksizce attı adımlarını.
Bütün gün ayakta kalmaktan kan oturmuş ayaklarını bir eliyle ovuştururken, diğer
eliyle sıcaklığından şüphe ettiği peteği kontrol etti. Hoş ne kadar kuvvetli olursa olsun bu
demir yığınının ateşi, bu soğuk duvarları ısıtmaya gücü yetmiyordu. Mutfaktan gelen
fokurdama sesleriyle birlikte, odanın ortasına kurulmuş gürül gürül yanan sobanın üzerinde
içilmeye hazır ağzına layık demli bir çay hayal etti. Üşümesi bir kat daha artmıştı sanki. Derin
bir iç çekişin ardından yavaşça doğrulup önce televizyona yöneldi. Günler önce biten kumanda
pillerini almayı yine unutmuştu. Yorgunluktan kanal değiştirmeye bile eriniyordu. İlk çıkan
kanalda kalıp, çayını demlemek için sarı bornozlu neşe içinde şarkılar söyleyerek banyosunu
olmuş çocuklara arkasını döndü Bir an için kendi çocukluğundaki banyo sahneleri geldi
gözünün önüne.
Banyosu bile olmayan iki odalı bir gecekondunun sedirli odasında, sobanın yanına
koyulmuş zar zor içine oturabildiğin bir leğenin içinde yıkardı annesi. Çoğu zaman ite kaka,
belki başa alınan bir maşrapa darbesiyle suya karışan göz yaşı birazda burun akıntısı. Sobada
kaynayan kazandan kovaya bölünen suyla bazen haşlanarak bazen de donarak yapılan çocuk
aklına göre haftalık işkenceye dönüşen banyolar. Yaz aylarında bu durum banyo leğeninin kapı
önüne koyulmasıyla daha vahim bir durum alıyordu. Tüm bunları düşünürken yüzünde hafif
bir tebessüm belirdi.
Çayını demledikten sonra buzdolabında
atıştırmalık bir şeyler aradı. Aslında dünden
kalan bir tencere yemeği vardı ama yediği
yemeklerden de hiç tat alamıyordu artık.
Kapağını açtığında yüzüne buz gibi rüzgar
estiren bu soğuk kutu, annesinden gizli tereyağı
aşırdığı tel dolabın sıcaklığını vermiyordu.Bir
somun ekmek ve kardeşleriyle paylaşacağı üç
beş zeytinin olduğu, sofradan yarı aç kalktığı
günlerde yapardı bunu. Ne zaman eskiyi hatırlasa daha çok üşüyordu. Boğazına kadar
doyduğunu hissetti. Hiç bir şey almadan kapattı kapağını ve buzdolabına da döndü sırtını. Tek
sandalyeli masasına da oturmak istemiyordu. Bu yüzden biraz oyalanıp çayını da alarak tekrar
odaya döndü.
Televizyonda para ödüllü bilgi yarışmalarından biri başlamıştı. Yarışmacıyla birlikte bir
kaç soruya doğru yanıt verdi. Bilgisiyle çok övünen yüksek egolu bir diğer yarışmacının daha ilk
soruda elenmesiyle zevk aldı; halbuki ne kolay bir soruydu. Cevabını çok merak ettiği bir
soruda araya giren reklamlara sinirlenip hızla kalktı oturduğu kanepeden ve televizyonu da
kapattı.
Işığı da kapayıp pencere kenarında tay tüyü kumaşla kaplanmış yumuşak dokulu
koltuğuna oturdu. Gök yüzüne doğru kaldırdı başını. El dokuması halısıyla, içi saman dolu sert
yastıklarıyla uzandığı sedirlerin verdiği rahatlığı vermiyordu bu koltukta. Hiç bir şeyin tadı
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yoktu. Hiçbir şey aynı değildi. Çıkardığı tik tak seslerinden rahatsız olduğu duvar saatini
depoya kaldırdığı için bir kez daha pişman olmuştu. Odada çıt çıkmıyordu.
Yine çok üşümüştü. Yeni bir çay daha alıp bir türkü söylemek istedi. Saatlerdir tek
kelime etmediği için beceremedi; sesi titredi. Çayından bir yudum alıp boğazını temizledi.
Biraz turna kuşlarından selam gönderdi sevdiklerine, biraz önüne set olmuş dağlara
öfkelendi. Delik deşik etmek istedi. Özlem dolu hasret kokan türkülerden başka bir şey
gelmedi aklına. Geçmiyor günler diye mırıldanırken yere inmiş yıldızları anımsatan, adeta göz
kırpan şehrin ışıklarını seyretti.
Geçmiyordu günler gerçekten. Orada ne kadar oturdu bilmiyordu ama elinde sıkıca
tuttuğu bardağının sıcaklığı geçmişti. Her akşam aynı saatte gelip çöp konteynırlarının içinden
kendine yarayacak bir şeyler arayan kağıt toplayıcı çocuk, bugün ki kısmetini de alıp evimin
önünden geçmişti. Sokağın başındaki otobüs durağına son yolcularını bırakan gecenin son
otobüsü geçmişti. Ay bile ilk oturduğu zamanki yerinde değildi artık, fark ettirmeden sessizce
üzerinden geçip gitmişti. Bir ara yağmur atıştırıp güzel kokusunu toprağa bırakıp geçmişti.
Günler geçmişti. Geceler geçmişti. Yıllar geçmişti. Ömür geçmişti de bir tek zaman geçmek
bilmemişti o gece.
Her şeyi olduğu yerde bırakıp yatak odasına doğru tek tek ışıkları kapatarak ilerledi.
Geceliğini giyerken aynadan kendisini seyretti. Yorgun simasıyla göz göze geldiği an, son
lambayı da kapatıp yatağına uzandı. Göz kapakları ağır ağır kapanırken boynuna bir kol
dolandı. Burnuna güzel bir koku geldi. Taze kaynamış sütün tadını damağında hissettiği an
uykuya çoktan teslim olmuştu ve artık üşümesi geçmişti.
Bahire Bayraktar

BENİM OL...

UÇURTMANIN GÖLGESI

Erişilmez bir yerdesin güneş misali,
Dokunduğun an yakıyorsun tenimi,
Aldın götürdün benden benliğimi,
Seninle değil de, başka kiminle olayım.

Dünyayı çirkinleştirmek için insana güvenmeli,
Sevmeli ansızın duyarsız, sebepsiz,
Bağlanıp kalmalı uçurtmalarca ellerine.
Bir söze dayanmalı Göğe tutunurcasına
Kal’ yetmeli
Ya da payandası yıkılmalı hayallerin
‘Git’ yetmeli?
Her öykünün kahramanı
Ayan beyan ortadayken,
Bizim güncemiz, gölgeyle yetinmeli.
Yabancılarla konuşmaktı tüm suç
Başka türlü nasıl sevilir, kanılır, acıya alışılır?

Sensin bana aşkı doyasıya tattıran,
Biçare ömrüme ömür kattıran,
Mühürlediğim yüreğimi tekrar açtıran,
Sana olan aşkımı daha nasıl anlatayım.
Gönlümün peteği, bal böceğimsin,
İnan sen benim artık geleceğimsin,
Sen sevgimi, ruhumu vereceğimsin,
Gel haydi benim ol seni sımsıkı sarayım..

Kemal Albayrak
Zafer Özcan
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Yaşayan Geleneksel Mesleklerimiz

KAHRAMANMARAŞ’TA KEÇECİLİK
Yapım Aşamaları
Keçenin en önemli özelliği koyunların ilk yününden yapılmasıdır. Koyunların kuzu iken
çıkan ilk yünleri kırpılır ve keçe bu yünlerle yapılır. İlk yünden yapılmasının sebebi ise ilk yünün, keçe yapılırken birbirine daha çabuk kaynaşmasıdır. İlk yünler keçe yapılmadan önce makinede iyice ayrıştırılır. Bu ayrıştırmada yünler tel haline gelir. Makinede tel haline gelen yünler yere serilmiş naylon parçası üzerine dökülür. Serilen yünler ‘sebki’ denilen tahta çubuklardan yapılmış aletle her tarafı eşit olacak şekilde düzenlenir. Sebki yardımıyla bu işlem yapıldıktan sonra yünlerin altında serili olan büyük naylon parçası, içindeki yünlerle beraber sarılarak
rulo haline getirilir. Sonra ‘depikleme’ denilen işlem yapılır. Depikleme denilen işlemin yapılmasının sebebi ise büyük naylon parçası üzerine serilen, makinede ayrıştırılmış yünlerin rulo
yapıldıktan sonra birbirine kaynaşmasını sağlamaktır. Depikleme denilen işlem yaklaşık 45-60 dakika sürer. Bu depikleme işlemi bazı keçeciler tarafından basit bir makine tarafından yapılır. Derleme yapılan usta, böyle makinesi olmadığı
için depikleme denilen işlemi ilk ve asıl yöntemi ile yapmaktadır. Keçelerin bazılarının üzerine renkli yünlerle desen yapılmaktadır. Bu desenler, yünlerin yere serilme aşamasında
yapılır. Sebki ile yünler yere serildikten sonra renkli yün parçaları ara ara, yere serilmiş yünün üzerine konulur. Rulo yapılıp, depikleme işleminden sonra
yünler birbirine kaynaşırken, konan renkli yünler keçenin üzerinde kaynaşır ve böylelikle keçe
üzerinde desen haline gelir. Depikleme işlemi bittikten sonra yapılan rulolar açılır ve keçenin
ilk hali meydana gelmiş olur. Keçenin ilk halinde, kenarları düzensizdir. Yani bir tarafı kalın bir
tarafı ince olabilir. Keçe üzerinde ‘payvat’ denilen işlem yapılır. Bu payvat denilen işlem ile keçenin kenarlarının düzenli olması, her tarafının eşit olması sağlanır. Depik işleminden çıkan
keçe, yeniden kalınlık-incelik durumuna göre diğer taraflarla eşit olacak şekilde kenarları içine
katlanır. Bu katlama işlemi ile beraber sıcak sabunlu su, keçenin üzerine serpiştirilir. Bu aşamadan sonra tekrar rulo yaparak keçe ustası bilekleri ve kollarını kullanarak keçeyi okşar gibi
üfler. Bu işlem, depikleme denilen işlemle hemen hemen aynı işi yapar. Sıcak sabunlu suyun
kullanılmasının sebebi ise önceden depikleme ile kaynaştırılan yünlerin daha iyi kaynaşmasını
ve havaya kalkmamasını sağlamaktır.
Keçenin, kolların altında yuvarlanma işlemi yaklaşık 45 dakika ile 1,5 saat sürmektedir.
Bu işlem de yapıldıktan sonra keçe ilk önce suyunun sıkılması için rulo yapılıp bekletilir. Bunun
sebebi ise ilk aşamada keçenin çok ıslak olması ve kurutulma sırasında şeklinin bozulma ihtimalidir. Suyu sıkılan keçeler damlara kurutulmak üzere serilir. Kurutma işlemi ya yere serilerek
ya da iplere serilerek yapılır. Keçeler tamamen kuruyana kadar bu şekilde bekletilir. Kuruyan
keçeler toplanır ve dükkanda üst üste serilerek satışa sunulur.
(Devamı için >>>>)

kasap, yağı bol bulunca gerisini yağlar:
Elinde kendisine gerekli olandan fazla şey bulunan kimse, bunu gereksiz
yere savurup telef eder.
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Kullanım Alanları
Üretilen bu keçeler kullanım alanlarına göre farklı isimler
alabilir. Keçe hepsinde aynı yapıdadır fakat ebatları farklıdır. Bu
ebatlar kullanım amacına göre belirlenir. Keçe türlerinden biri
‘kedene keçesi’dir. Kedene keçesi çift sürerken hayvanların boğazına takılır. Bunu hayvanlarda kullanmalarının sebebi hayvanın boğazının acımaması içindir. Diğeri ‘hamut keçesi’dir. Bu keçe türü de at
arabalarında kullanılır. Diğer keçe türü ise ‘belleme keçesi’dir. Bu, at
arabalarında atın sırtına üşümesin diye konulmaktadır. Keçe yünden
yapıldığı için soğuğu geçirmez ve sıcak tutar. Çobanların giydiği kepeneğin keçeden yapılması da bu yüzdendir. Diğer keçe ‘eğer keçesi’dir. Bu keçe de eğerin altına konulur. Konulmasının sebebi eğerin
kayışının hayvanı rahatsız etmemesi içindir. Diğer keçe türü ise
‘palan keçesi’dir. Bu keçe de semerde kullanılır. Keçenin kullanıldığı
alanlardan biri de semerlerdir. Semerin altına keçe döşenir.

Bunları Biliyor musunuz? - Dil Bilgisi Kuralları!

Ünlü Daralması:
Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de yazımda
da aünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur: başlıyor (<başla-yor), oynuyor (<oyna-yor), doymuyor (<doymayor), izliyor (<izle-yor), diyor (<de-yor), gelmiyor (<gelme-yor), gözlüyor (<gözle-yor) vb.
Birden çok heceli ve a, e ünlüleri ile biten fiiller, ünlüyle başlayan ek aldıklarında bu fiillerdekia, e ünlülerinde söyleyişte yaygın bir daralma (ı ve i’ye dönme) eğilimi görülür. Ancak söyleyiştekiı, i ünlüleri yazıya geçirilmez: başlayan, yaşayacak, atlayarak, saklayalı, atmayalım; gelmeyen,
izlemeyecek, gitmeyerek, gizleyeli, besleyelim vb.
Buna karşılık tek heceli olan demek ve yemek fiillerinde, söyleyişteki i ünlüsü yazıya da geçirilir: diyen, diyerek, diyecek, diyelim, diye; yiyen, yiyerek, yiyecek, yiyelim, yiye, yiyince, yiyipvb.
Ancak deyince, deyip sözlerindeki e yazı-lışta korunur.
Kaynak: www.tdk.gov.tr

lokal > >> yerel / bölgesel
deklarasyon > >> bildiri(m)
dejenerasyon > >> yozlaşma / soysuzlaşma
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CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN?

Eski zamanlarda televizyon ve
radyo yokken akşamları konu komşu bir
araya gelince masallar, hikayeler anlatılır,
fincan oyunu, bilmece sormaca oyunlarıyla
eğlenirler hatta çam yapraklarıyla gelin
oynatırlarmış tepsi üstünde.. Çocuklar da
misket araba oyuncak ne bilsin.. Cevizle
misket gibi sokak aralarında oynarlarmış.

Yöresi: Kayseri

Ceviz oynamaya geldim odana
Nişanlın da bu mu derler adama
Dayanamam senin kara sevdana
Aman aman olmuyor
Eş eşini bulmuyor
Kara yağız genç oğlan
Niye gönlün olmuyor

Kayseri yörelerindeki köylerden
birinde cevizi dutu boy sulak bir beldede
genç bir kızı biriyle nişanlamışlar. Fakat
kızın yaşı genç erkekten daha büyükmüş..
Hatta bıyıkları bile yeni terlemiş. Kızla
başbaşa kaldıkları zaman sıkılır, aklı
sokaktaki arkadaşlarında, cebindeki
cevizlerle oynarmış.Genç kız bu durumdan
hoşnut değilmiş.Bir de zaman savaş
zamanı.. eli silah tutan bütün gençler
savaşa alınmış. Ölen abisinin nüfus
cüzdanını kullanan kendisine yeni cüzdan
çıkarılmayan yeniyetme delikanlıcık da bu
savaşın ortasına düşmüş.. Gitti gider.. Bir
daha da geri dönememiş.. Şehitlik haberi
gelmiş.. Bu türkü de o zaman yakılmış.

Asker bayrağını burca diktiler
Küçücük yarimi asker ettiler

Ben doymadan o yari de alıp gittiler
Aman aman olmuyor
Eş eşini bulmuyor
Kara yağız genç oğlan
Niye gönlün olmuyor
Asker oldu yarim gitti kışlaya
Ben beklerim yarim gelsin sılaya
Ben ölmeden o yari de bana yollaya
Aman aman olmuyor
Eş eşini bulmuyor
Kara yağız genç oğlan
Niye gönlün olmuyor
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FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL (1898-1973)
1898’de İstanbul’da doğdu. Şiir yazmaya çocukluk yıllarında başladı.
Hecenin Beş Şairi'nden biridir. Tıp Fakültesinde bir süre öğrenim
gördükten sonra Kayseri, İstanbul ve Ankara'da uzun
yıllar edebiyat öğretmenliği yaptı. Ünlü 'Han Duvarları' adlı şiirini
Kayseri Lisesi'ne edebiyat
öğretmenliği görevine gelirken yazdı. Ayrıca, Kayseri Lisesi Marşı'nın
sözleri de onundur. 1946'dan 27 Mayıs 1960'a kadar Demokrat Parti
İstanbul milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından kısa
bir süre Yassıada'da, daha sonra da Celâl Bayar ve diğer DP
milletvekilleri ile birlikte Kayseri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldı.
Şiir dilinde yeni bir söyleyiş çığırı açmış, hececi şairlerin en üstünlerinden sayılmış ve şiir üslubu
kendisinden sonra yetişen hece şairlerini etkilemiştir. Beş Hececiler'in en genci fakat en başarılı
ismidir. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bunlarda Yahya Kemal'in etkisinde kalır. Gerçek
kişiliğini hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde görürüz.
Sanatçı, halkın yaşantılarından çıkardığı konuları yine halkın söyleyiş ve nazım biçimleriyle dile
getirir. Yepyeni görüşler getiren ünlü 'Sanat' şiiri memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisi
sayılabilir. Batı etkilerine kapalı halk şiirimize açık bir tutum içindedir. Bireysel konulara
yönelmiştir. Şiirlerinde Anadolu'yu, memleket sevgisini anlatır. Şiirlerinde ele aldığı başlıca
temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. O, gücünü gösterişsiz söyleyişi içine
serpiştirdiği lirizmden ve toplumun beğenisinden alır. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten,
romantik ve realist konuları ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır. Onuncu Yıl Marşı'nın 2
yazarından biridir
Faruk Nafiz Çamlıbel, 1973’te gemiyle çıktığı Anadolu gezisinde Antalya, Kaş’ta öldü. İstanbul’a
defnedildi.
KISKANÇ

Bestesini Suat Sayın’ın yaptığı bu sözler,

Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın!

İntizar adıyla birçok TSM sanatçısı tarafın-

dan seslendirilmiştir. Resimde gördüğünüz

Sesini duyan olur, sana göz koyan olur,

Neşe Karaböcek’in bu unutulmaz eseri

Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,

seslendirdiği plağın kapağıdır.

Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur...

Dilerim Tanrı'dan ki, sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun,
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar,
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!
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TEKİRDAĞ BULAMA
Malzemesi:
Üzüm suyu
Çöğen
Toz şeker
Ceviz içi
Şıra toprağı.
Bulama tavası
Tahta büyük kaşık
Üzüm teknesi.
Yapılışı:
Trakya’da bağcılık en çok Tekirdağ ve Kırklareli civarı ile Kırcasalih beldesi civarında yapılmaktadır. Bulamanın ilk malzemesi de üzümden elde edilen şıradır. Bir tahta tekne içine konan olgunlaşmış üzümler ayakla veya çizme ile çiğnenir.çıkan üzüm suyu (şıra) kazan içinde bir gün bekletilip, çöğen kaynatılıp şıra içine konur. Karışımın rengi kararana kadar şeker ilave edilir. Şıra pekmez kıvamına gelinceye kadar kaynatılır, ateşte emdirilir. Çöğen suyundan köpük yapılıp içine atılır. Kazan içinde büyük bir tahta kaşıkla köpükleri alınır.Konu komşu hep beraber büyük bakır kazan içinde tahta kaşıkla karıştırdıkları malzeme beyazlaşmaya başlayınca ateşten indirilir. Kaplara
boşaltılır.üzerine ceviz içi serpilir. Teneke kutularda veya kavanozlarda muhafaza edilir.

Amazon Nehrinin ismi kadın savaşçı
anlamındaki amazondan gelmektedir.
1541’de
nehir
boyunca
yolculuk
yapan
Orellana
adındaki bir İspanyol gezgin, yolculuğu
boyunca pek çok kadın savaşçıyla
çarpıştığından nehre Yunan
mitolojisinde kadın savaşçı anlamına
gelen “Amazon” ismini vermiştir.

Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü
Kara Maske'dir
Türkiye’de de çizgi romanların ilk örneklerine
1920’lerde rastlanır. İlk ciddi çalışma 1940’dan
itibaren Çocuk Dünyası dergisinin ali olan Kara
Maske’dir. Daha sonra Mandrake ve Tarzan gibi
tanınmış çizgi romanlar yayınlanmıştır. İlk başlarda
taklit ve adaptasyon olarak başlayan çizgi romancılık
1959’dan itibaren yerli konulara yönelmiştir. Kara
Murat, Malkoçoğlu, Tarkan gibi yerli ve milli çizgi
romanlar yazılmıştır.
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Kitap

TEK ADAM / Şevket Süreyya AYDEMİR
Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam'da değişen bir dünyada
çöken bir dinsel - geleneksel imparatorluktan ve Sevr'i
imzalanmış bir kalıntıdan, yepyeni bir ulusun, yepyeni bir
devletin doğuşunu anlatıyor.
Tek Adam sadece Türk devrimini değil aynı zamanda, Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün kişiliğinde, bir devrimciyi de çok iyi
çözümleyen ve okuyucuya aktaran bir baş yapıt... Emre KONGAR
Sayfa Sayısı: 1437 (3 CİLT)
Baskı Yılı: 2003
Dili: Türkçe
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Şevket Süreyya AYDEMİR: (1897, Edirne - 25 Mart 1976), Türk yazar, düşün insanı, iktisatçı, tarihçi.
Kadro dergisinin kurucularından ve Kadro Hareketi'nin önderlerindendir. Türk tarihinde önemli rol
oynayan kişilikleri inceleyen eserleri ile ünlenmiştir. Kendi yaşamını anlattığı Suyu Arayan Adam (1959)
Atatürk ve İnönü dönemlerini incelediği üçer ciltlik Tek Adam (1963-65) ve İkinci Adam (1966-68) adlı
kitapları en ünlü eserleridir. Toprak Uyanırsa adlı romanı ise tanınan diğer bir eseridir. Bu romanında; bir
aydın eşliğinde kalkınan köyün hikâyesini anlatmıştır.
Çeşitli dönemlerde farklı ideolojileri savunan Aydemir, ülkesinin kurtuluşu ve ilerlemesi gibi temel bir
hedefe sahipti. Gençliğinde Turancı; 1920-1927 yılları arasında Türkiye Komünist
Partisi yöneticisi; 1927 sonrasında Kemalist rejimin savunucusu ve kuramcısı olarak çalıştı.

SÖZCÜK
MERDİVENİ
Her satırda tek
harf değiştirerek
en aşağıdaki
sözcüğe ulaşabilir
misiniz?
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Gezelim-Görelim
TEKİRDAĞ
Nüfusu: 623.591
Alan kodu: 282
Yüzölçümü: 6.345 km²
Plaka kodu: 59

Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi üçüncü şehri. 2014 itibarıyla
906.735 nüfusa sahiptir. Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında
bulunur; doğuda İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve Çanakkale,
batıda Edirne, kuzeyde Kırklareli ve kuzeydoğuda Karadeniz ile çevrilidir.

Tekirdağ’da Gezilmesi Gereken Yerler
Şarköy: 1354 yılında Gazi Süleyman Paşa tarafından fethedilmiş olup,
önceleri Şehirköy olarak adlandırılmıştır. Zengin doğa güzelliklei, zeytin
bahçeleri ve yeşil bağlarıyla ilimizin en şirin ilçelerindendir. Üzümü ve
şarabı meşhurdur.
Hoşköy: Şarköy’den başlayarak Eriklice, Kalamış, Mürefte, Hoşköy, Gaziköy, ve Uçmakdere’ye kadar uzan sahil “şarap sahili” olarak biliniyor. Burası bir Bizans metropolüydü ve birçok manastır bulunuyordu. Buradaki şarap ve zeytin üretimi gemilerle ulaştırılıyordu. Tekirdağ’a yaklaşık 100 kilometre mesafede. Melen şarapları ile ünlü bir kıyı kasabası.
Kastro: Tekirdağ’ın kuzeyinde, Saray ilçesinde, 2.5 kilometrelik kumsalıyla dikkat çeker. Bahçeköy deresinin Karadeniz’e döküldüğü bu küçük koyda yaz aylarında çadır kurulabilir. Dere kıyısında lokanta bulunuyor.
Uçmakdere: “Muhacir”lerin, yani mübadele ile Selanik ve çevresinden gelenlerin yerleştiği eski
bir Rum köyü. Ahşap evleri ve doğası ile bugün tüm trekking yaptıran şirketlerin programında yer
alıyor. Tekirdağ’dan Şarköy’e giden ana yoldan ayrılıp, Barbaros ve Kumbağ üzerinden geçerek
gidiliyor. Yeniköy, Hoşköy ve Mürefte de bu yol üzerinde.
Tarihi Hora Feneri: Şarköy’ün Hoşköy beldesinde Abdülmecit
tarafından 1861 tarihinde yaptırıldı. Bu tarihten beridir aynı aile
tarafından çalıştırılıyor.

Marmara Ereğlisi: Eski adı PERİNTHOS olan ilçe M.Ö 600 yıllarında Samos’ lu kolonistler tarafından kurulmuştur. Yunan, Roma ve Bizans yönetiminde kalan kentin adı M.S. 3. Yüzyılda HERAKLİA olarak değişmiştir. 1453 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiş ve adı EREĞLİ olmuştur.
Antik bir yerleşme merkezi olduğundan: Akrapol, antik liman, kara ve deniz surları, tiyatro, Çifte
tonozlar, stadion başlıca tarihi yerlerindendir.
Tekirdağ’daki Cami ve Türbeler

Eski Cami: Ertuğrul Mahallesindedir. 1830 yılında Zahire Nazırı Ahmet
Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1912 yılında onarım görmüştür. Tek şerefli
bir camidir.
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Rüstem Paşa Cami: Ertuğrul Mahallesinde Mimar Sinan Caddesi üzerindedir. 1553 yılında Sadrazam Damat Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ ın eseridir. 1841 yılında Abdülmecit tarafından tamir ettirilmiş ve 5 sütunlu mermer şadırvanı yaptırılmıştır. Giriş kapısı fildişi kakmalıdır. Doğusundaki hamam ve medresesi yıkıktır. Kütüphanesi 1991 yılında restore edilmiştir.
Batısında bulunan 6 kubbeli bedesteni halen kullanılmaktadır.
Mirliva Hüseyin Paşa Cami: Merkez ilçeye bağlı inecik köyündedir. 1498 yılında yapılmıştır. Ters
”T” planlıdır.
Orta Cami: Orta Cami mahallesindedir. 1855 yılında Kürkçü Sinan Bey tarafından yapılmıştır.
Gazi Ömer Bey Türbesi: Malkara İlçesindedir. Gazi Ömer Bey Fatih zamanında yaşamıştır. Babası Turhan Bey’ in yanında yetişmiş ünlü kumandanlardandır. 1503 yılında vefat etmiştir. Türbesi
kendi adı ile anılan caminin bahçesindedir.
Ahmed-i Sarban Türbesi: Hayrabolu İlçesindedir. Ahmed-i Sarban Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamıştır. Kanuninin Dev kolları komutanıdır. Gülşeni Pirlerinden olup, 1545 yılında Hayrabolu’ ya yerleşmiştir. Çağının ünlü şairlerindendir.
Tekirdağ’daki Müzeler
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Bina ilk Cumhuriyet
döneminde Vali Konağı olarak yaptırılmıştır. Müzenin bünyesinde taş eserler salonu, arkeolojik eserler salonu, etnoğrafik eserler salonu ile eski Tekirdağ odası yer almaktadır. Bu salonlarda
İ.Ö 4500 yılı buluntularından günümüze kadar gelen kültür varlıkları teşhir edilmektedir. Ayrıca Müzenin geniş bahçesinde açık
teşhir olarak ekirdağ ve çevre ören yerlerinde bulunmuş helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait mimari parçalar, lahitler,
mezar stelleri, sunak taşları, mil taşları ile Osmanlı dönemine ait
kitabeler, çeşme ve çeşme aynaları, mezar taşları sergilenmektedir.
Namık Kemal Evi: Vatan şairimiz Namık Kemal’ in 1840 yılında Tekirdağ’da doğduğu evin yakın çevresinde eski Tekirdağ evleri örnek alınarak,
Namık Kemal’ in Hatırasına Tekirdağ Namık Kemal Derneği tarafından
1993 yılında yaptırılmıştır.
Rakoczy Müzesi: Barbaros caddesi üzerinde
esik bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp, son yıllarını Tekirdağ’ da geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı 2. Rakoczy Frençh’ in anılarına izafeten Macar Hükümetince
müze olarak düzenlenmiştir. Mülkiyeti ve içindeki zati eşyalarıyla birlikte Macar hükümetine ait olan müze 25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açılmıştır. Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki
ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczy’ nin şahsı ve ailesine ait
eşyalar yer almaktadır.
Şehitler Abidesi: Muratlı Caddesi üzerinde olup,
Tekirdağ’ ın Fethi sırasında şehit düşenlerin hatırası için 1949 yılında Belediye tarafından yaptırılmıştır.
Hürriyet Abidesi: 1908 yılında Tekirdağ Mutasarrıfı Adanalı Ömer Ali Bey tarafından 2. Meşrutiyet
ilanı üzerine yaptırılmıştır.
14

Genç Kalemler Cumhuriyetimizin Başkenti
Ankara’yı geziyor.
Genç Kalemler olarak kurulduğumuz günden beri dilimiz, kültürümüz ve tarihimizi şimdiki ve gelecek nesillere aktarmak ve bu konularda farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar
yürütmekteyiz.
Son birkaç yıldır Ankaramızda yaşayan gençlerimizi ve kendini genç hissedenleri Ankara’nın tarihi, kültürel açıdan değerli, gezilecek
yerlerini gezdirmekte ve tanıtmaktayız. Bu gezilerimize genelde üniversiteye yeni başlamış
öğrenci gençlerimiz katılmakta ve öğrencilik
yaşamlarındaki anılara Genç Kalemler’i de katmaktadır.
Geleneksel hale gelen Ankara Gezimizin
içeriğini bu yıl değiştirerek gerçekleştirmeye
karar verdik. Önceki yıllarda bir günde pek çok
yeri (Ankara Kalesi, Hamamönü, 1. ve 2. TBMM
Binaları, Anıtkabir) gezerken, bu yıl daha iyi sindirerek gezmek için gezilerimizi birkaç güne yaydık ve anlatıcılarımız eşliğinde gezmeye başladık.
İlk gezimizi 23 Ekim’de Hamamönü’nde yaptığımız
hoş sohbetli kahvaltımızla başladık. Kahvaltının ardından
Hamamönü, Samanpazarı, Koyunpazarı ve Ankara Kalesi’ni gezerek gerçekleştirdik. Ekibimizdeki gönüllü anlatıcımızın tarihimiz ve kültürümüz hakkında kısa bilgilerin verildiği gezimizde genç arkadaşlarımız soruları ve katkılarıyla etkileşimli ve keyifli bir gün geçirdik. Gezimizin sonunda ise Koyunpazarı’ndaki şirin bir mekanda içeceklerimizi
yudumlarken derneğimizin çalışmaları ve gelecek planlarımızla ilgili söyleşi yaptık.
Sonrasında 6 Kasım’da tarihçi Dr. Yunus Kobal ile Anıtkabir’i ziyaret ettik. Ziyaretimizde Yunus
Hocamızın anlatımlarından ve yine gönüllü arkadaşlarımızın katkılarıyla Cumhuriyetimizin ve Kurtuluş
Savaşı’mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
sonsuz istirahatgahını ziyaret ederek milletimiz için
önemli olan değer ve düşünceleri yeniden tazeledik.

Siz de gezilerimiz ve etkinliklerimizden haberdar olmak
için bizi takip edebilirsiniz.
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Bizden Haberler

Genç Kalemler Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’yı geziyor.
Genç Kalemler olarak geleneksel hale gelen Ankara Gezimizi bu yıl değiştirerek gerçekleştirmeye
başladık. Önceki yıllarda bir günde pek çok yeri geziyorduk. Bu yıl daha iyi sindirerek gezmek için
gezilerimizi birkaç güne yaydık ve anlatıcılarımız eşliğinde gezmeye başladık.
23 Ekim’de Ankara Kalesi ve çevresini, 6 Kasım’da da tarihçi Dr. Yunus Kobal ile Anıtkabir’i ziyaret ettik. Ayrıntılar için 15. sayfaya bakabilirsiniz.
Siz de gezilerimiz ve etkinliklerimiziden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.
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 dil, kültür, tarih konulu kitap yardımı kampanyalar.
 Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler 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 bilinçlendirme 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!
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