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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar

METE HAN
Mete veya Mao-tun MÖ 234 - MÖ 174 - MÖ 209-MÖ 174 arasındaki Türk
-Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır. Oğuz Кağan Destanı'ndaki Oğuz Кağan ile
aynı kişi olduğu düşünülmektedir. Babası Teoman (Thuman),Annesi Ay
Кaan dır.
Çeşitli araştırmacılar farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kısaca, Eski Çincedeki bu adın manası Türk dilleri ve Moğol dilleri ile Farsçada söylenen
bagtur, Orta Asya Türkçelerindeki şekliyle bagatur (manası "bahadır, kahraman"). Bazı araştırmalarda Motun olarak da bilinir. Ayrıca çağdaş Macar (Hun soyundan) dilinde de
bátor, veya daha eski şekli olan batur, ayrıca Türkmencede "Batır" ve "Bahadır", Tuva Türkçesi'ndeki şekliyle maadır (kahraman) kullanılmaktadır. İran dillerinde de bag (manası "efendi" veya "lord"), belki de
Orta Asya Türklerinden İran'a yayılmış bir kelime olabilir. Araştırmacı Clauson'un önerisine göre İran dillerinden olması mümkün görülmemektedir, Kendisi de Xiongnu adını ve unvanını incelemektedir.
Çin kaynaklarında anlatılan bir olaya göre, Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman, oğlu Metehan'ın kendisi yerine üvey annesi Yenşi'nin oğlunu tahta çıkarmak istedi. Törelerine göre Türk hatundan olan, has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Metehan'ın Üvey Annesi Çinliydi. Yani Çinli kadından olan erkek çocuk tahta geçemezdi. Bu durumdan dolayı üvey annesi Metehan'ın babasını doldurdu
ve Mete'yi komşu kavim olan Yüeςiler’e (Yuezhi) rehin olarak gönderdi. Babası, ardından Yuezhi'lere savaş ilan ederek Mete'yi öldürtmek istedi. Mete, babası Teoman Yuezhi'lerin topraklarına girmeden
Yuezhi'lerin elinden kaçtı. Babası bu kadar zorlukları atlatmasının ardından hakkını vermek iςin emrine
on bin çadırlık bir birlik verdi. Sonunda da Mete öz babasını, üvey annesi ve kardeşlerini öldürüp kağan
oldu (MÖ 209)
Daha sonra pek çok göçebe kavimin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin Mete olduğu
kabul edilir. Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok
atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti.
Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten Ьeri oynadığı okunu hedefe çevirme oyunu
emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi. Bir gün emrinde demiɾ disiplini ile yetiştirdiği 10 bin askeri varken okunu ava çıkan babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmemişti.
Mete Önce Hunlardan toprak talebinde bulunan doğu komşuları Donghu üzerine yürüdü ve onları ağıɾ
bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşmada Donghular yıllık sığıɾ, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi
kabul ettiler ve MÖ 208 yılında onları hakimiyetine aldı.
Donghu'yu yendikten sonra Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da iςine kattı. MÖ 177-165
yılları arasında Hunların güney batısında, Tanrı Dağları ile Gansu arasında yaşayan Yüeςilerin üzerine seferler düzenledi. MÖ 203'te Yueςi'yi mağlup ederek kendi toprağına kattı.
Oɾdos'da hakim olmaya çalışan Tahin Türklerini yendi. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarı Irmak'ın güneyindeki kaleleri egemenliğine aldı. Bu zaferlerle, sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek
önemli ticari yollarının kontrolüne sahip oldu.
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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar
Bölgede yaşayan Altay (Moğol, Tunguz ve Türk vb.) kavimlerini egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi.
MÖ 200'de Han Hanedanı imparatoru Gaozu'nun (Gao-Di) 320.000 kişilik ordusunu Baideng (bugünkü
Datong, Şanşi)'de Peteng Kalesi’nde kuşattı. Gaozu (Gao-Di) Mete'nin eşine hediyeler gönderdi ve Mete'nin kuzey eyaletlerini Hunlara bırakma ve yıllık vergi ödeme gibi bütün şartlarını kabul etti ve kuşatmadan çıkmasına müsaade edildi. Gaozu payitahtı Çang'an(bugünkü Şian)'a dönebildiyse de Mete arada bir
Han'ın kuzey sınırını tehdit etmiş ve nihayet MÖ 198'de Gaozu barış istemiş ve Han'ın prensesini
Tanhu'nun eşi olması ve yıllık haraç ödemesi şartlarıyla antlaşması imzalanmıştır.
Qin ve Chu ile yıllar süren mücadelenin ardından Han imparatoru
olan Liu Bang (Gaozu), Baideng'da Mete karşısında zor duruma düşünce, yorgun ordusunun Hunlarla baş edemeyeceğini fark etmişti.
Akrabalık ilişkisi kurmak amacıyla, bir prensesi yüklüce hediyeyle
birlikte Hun sarayına gönderdi.
Liu Bang MÖ 195'te ölür, karısı Lü Hou imparatoriçe olur. MÖ 192'de
Mete Lü Hou'ya mektup göndererek kaba bir üslupla evlenme teklif
eder. Ülkesinin iςinde bulunduğu koşullarda Hunlarla bir çatışmayı
göze alamayan imparatoriçe, uğradığı saygısızlığa karşın bir mektup
yazarak Mete'ye bir prenses gönderir. Çin kaynaklarına göre, Lü
Hou'nun davranışı karşısında pişman olan Mete, imparatoriçeden bir
mektupla özür dilemiştir.
Çin savaşından sonra, Mete,Yüzehi ve Wusun'u Hun'un köleleri olmaya zorladı. Saltanatı boyunca çoğu halklar Hun idaresi altına girdi. Onların tümünü, steplerin bütün
göçebe atlı okçularını bir imparatorluk altında birleştirdi. GöçeЬe tebaalarından başka Mete ayrıca Tarım
Havzası'nda kendisine bağlılık yemini eden vaha şehir devletleri kurdu. Onun hem askeri hem de idari
yapılanması sonradan birçok merkezi Asya halklarında ve devletlerinde uygulandı.
Bölgesinde askeri gücü ile korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğu'nu
ve çevre kavimlerle yaρtığı savaşları kazandı. Ordusu savaş zamanında toplanan sivillerden oluşmuyordu.
Onun yerine sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. Hakim
olduğu bölgelerdeki geniş tahıl ve yiyecek kaynakları ile ordusunu ayakta tutabiliyordu.
Mete, MÖ 174 yılında öldüğünde, birçok kavimleri çatısı altında birleştiren büyük bir imparatorluk geriye
bıraktı. Bu imparatorluk yaklaşık 18 milyon km2 büyüklüğe sahipti. İmparatorluğunun sınırları doğudan
batıya Jaρon Denizi'nden İdil Nehri’ne ve kuzeyden güneye Sibirya'dan Tibet ve Keşmir'e uzanıyordu.
Hunların karşılarında bulunan tek düzenli ve güçlü kuvvet olan Çin ordusunun, iç karışıklıklar nedeniyle
idari zafiyet iςinde olması Mete'nin devletini kolayca büyütmesine sebep gösterilir.
Yaygın kitle eğlence sektöründe Çin efsanelerinde geçen acımasız ve disiplinli komutan olarak tasvir edilen karakterlere, Modu, Şanyu gibi Mete'nin isimleri verilmiş ve bu yapıtlara Mete'nin Çin kaynaklarında
geçen hayat hikâyesinden kesitler aktarılmıştır.
Hazırlayan: Burak AYGÜLER
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11 Ocak 630: Hz. Muhammed Mekke’yi fethetti.
27 Ocak 1299: Osmanlı Devleti’nin kuruldu.
31 Ocak 1729: İbrâhim Müteferrika tarafından Türkiye'de ilk matbaa kuruldu.
21 Ocak 1905: 1. Rus Devrimi başladı
11 Ocak 1921: 1. İnönü zaferi kazanıldı.
21 Ocak 1921: İlk anayasa Teşkilat-ı Esasiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edildi.
29 Ocak 1923: Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım’la evlendi.
02 Ocak 1936: Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.
27 Ocak 1937: Milletler Cemiyeti, Hatay’ın bağımsızlığını kabul etti.
06 Ocak 1938: Samuel Morse kendi geliştirdiği Morse alfabesini duyurdu.
27 Ocak 1954: Köy Enstitüleri kapatıldı.
17 Ocak 2001: Çin’in ilk insanlı uzay uçuşuna hazırlık amacıyla uzaya gönderdiği
Şenzu 2 isimli kapsül, yörüngede 7 gün kaldıktan sonra başarılı bir
şekilde dünyaya döndü.
24 Ocak 2001: Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan uğradığı silahlı saldırı
sonucu şehit oldu.
20 Ocak 2003: Merkezi Nüfus İdare-si Sistemi (MERNİS) hizmete girdi.
Her vatandaşa bir kimlik numarası verildi.

SUDOKU

ZEKA BULMACASI
Şekilde bulunan
dört kibrit
çöpünün yerini
değiştirerek
beş kare elde
edebilir misiniz?
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DENEME

ATA MİRASINI KORUMAK VE AKTARMAK
Geçmişten günümüze bilinen binlerce yıllık bir Türk tarihi vardır. Atalardan, ötelerden
babamıza bize kadar gelen her şey mirastır. Vatan, ev, kültür, bilgi, her şey mirastır. Hepsinin
korunması yaşatılması gerekir ki, gelecek nesillere taşınabilsin. Her millet, her insan mirası koruyarak, çalışıp çoğaltarak, güçlendirerek yeni nesle bırakmak ister. Ata mirasına sahip çıkmayıp dağıtan, boş veren, çar çur eden, satıp savanlar hüsrana uğrarlar. Yeni nesle kimliğini, kişiliğini kaybetmiş bir dünya bırakırlar.
Bir baba, ata mirasına sahip çıkmayan evlatlar yetiştirir ise zamanı gelip hak vaki olunca, çok çalışıp kazandığı ev elek, tarla tokat elden çıkacaktır. Köy yerindeki insanın bırakacağı
miras ile şehirdeki bırakılan miras farklı olabilir. Köy yerinde vefat eden babanın önce hayvanları dağılır, ölür. Ardından ağaçları kurur. Sonra evi yıkılır. Herkes hayırlı evlat bıraksın ki ateşler sönmesin, bacalar tütsün, evlere baykuş tünemesin. Edindiğimiz mal mülk kadar onları koruyacak evlatlar da yetiştirmeliyiz.
Vatan toprakları canla başla, şehit vererek, gazi olunarak kazanılmıştır. Gelmiş geçmiş
neslimizin tamamının eti, kemiği, kanı toprak olmuştur. Aynı şekilde vatan toprağını korumazsak, satıp savarsak, gelecek nesil bizleri hayırla anmayacaktır. Çekecekleri çileye, acıya ancak
göremeyeceğimiz tarih şahit olacaktır. Öyleyse milletçe yeraltı, yerüstü kaynaklarına da sahip
çıkmalıyız. Ülkenin en kıymetli, en güzel yerlerinde, doğası güzel, ulaşımı kolay, güvenliği sağlam olan evler o ülkenin insanlarının değilse, ülkenin en değerli kaynaklarını, fabrikalarını o
ülkenin insanları işletmiyorsa hangi dünya düzeni, hangi sistem olursa olsun bu işte tepeden
tırnağa alasız, yanlış var demektir. Hakkın yenmesi olgusu vardır. Tepedeki yöneticileri kendinden çok sevenler, tepeyi hatasız bulanlar vardır. Onları da dikkate alarak bu söze, “Tırnaktan
tepeye alasız yanlış var.” diyebiliriz. İster tepeden tırnağa, ister tırnaktan tepeye alasız, yani
herkesin yanlışı vardır. Yanlış var ki, ülkenin kuruluşunda külfeti çeken atanın evlatları daha
sonra nimetten pay alamıyordur.
Doğadaki (sincaptan başlayarak) hayvanların bile nesline yuva, yiyecek bıraktığına, hatta yerlere tohum gömüp diktiğine şahit olabilirsiniz. Bu gayretleri, fedakârlığı gözle görürsünüz. Leyleklerin nesiller boyu yuvasına olan sadakatini takip ederseniz şunu görürsünüz: neslin, yuvanın değerlerini koruma, yaşatma mücadelesidir bütün bunlar.
Kültürel veya manevi miras inancımız, dilimiz, yemeğimiz, giyimiz, sanatımız, türkümüz, yaşamda ne varsa hepsidir. Bunlar korunmalı, yaşatılmalı. Türküm diyebilmek için bizi
diğer milletlerden ayıran değerlerimiz korunmalı ki kimliğimizi, kişiliğimizi, varlığımızı kaybetmeyelim. Bir milletin temeli kültürdür. Kültür yok olursa, bizi bir yapan, güçlü yapan değerler
korunamaz ise maddi tüm varlıklarımızı da korumakta zorluk çekeriz. Atamızın kanla, canla
çalışarak, üreterek, koruyarak, güçlendirerek bıraktığı her türlü mirası tıpkı atalarımızın yaptıkları gibi koruyup yaşatıp, çoğaltıp, güçlendirip gelecek nesle bırakmalıyız. Bu bir borçtur. Ata
da, nesil de bizden bunu bekler.
Ramazan KIVRAK
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Yaşayan Geleneksel Mesleklerimiz

OSMANİYE’DE KİLİMCİLİK
Kullanılan Malzemeler ve Yapım Aşamaları
Karatepe kilimleri tamamen kök boyası ve yünden dokunur. Hiçbir yapay
işlem uygulanmaz. Kök boyasının yapımı baştan sona kadar el emeğidir. Bu boya
yüzyıllardır üretildiği gibi geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Ceviz, zakkum,
indigo, mersin, murt, zeytin, ilabada, meşe, sandal gibi ağaçların köklerini ve yap-

raklarını sıcak suda haşlayarak elde edilir. Karatepe kilimleri saf yünün, eğirme
denilen aletle ip haline getirilmesiyle yapılır. Bu yün, çeşitli işlemlerle yapılan kök
boyasıyla kazanlarda kaynatılarak renklendirilir.
Karatepe kilimleri kirkit denilen bir alet yardımıyla özel kilim tezgahlarında
tamamen elde dokunur. Bu kilim desenlerine yörede çeşitli adlar verilir. Bunlar
aslanbaşı, merdivenli, yıldızlı, küpeli, taraklı, zincirli, çiçekli, seğmen olarak adlandırılır.
Kilimin dokunması belirli bir sıra izlenilerek yapılır. Bu sıranın en başında
yünün ip şekline getirilmesi, kök boyası ile boyanması yer alır. Daha sonra bu ip
özel tezgahlarda ilmek ilmek dokunarak kilim haline getirilir.
Kullanım Alanları
Kilimin işlevleri çok yönlüdür. Bebeklerin beşiğinin üzerine atılır, çadırda
kapı olarak kullanılır. At eyerinin, gelin arabasının üzerine serilir. Duvara dekor
olarak asılır. Evde halı ile aynı işlevi görür. Sehpaların üzerine süs eşyası, koltuklarda yastıklara yüz olarak kullanılır.
Hazırlayan: Hüseyin NERGİZ
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ÖYKÜ

SAKLAMBAÇ
"Anne, babam bugün gelir mi?" diye sordu Umut buğulu gözlerle pencereden dışarıyı
izlerken. "Bugün gelir mi babam anne?" diye yineledi sorusunu, bu defa annesinin gözlerinin
içine bakarak. Sesinde ilk sorusuna yanıt bulamayışının burukluğu.
Zeliha göz pınarlarının dolmasına izin vermemek için tuttuğu nefesini yavaşça bırakarak
oğlunun yanına oturdu. Ne zaman biricik oğlunun dudaklarından bu sözcükler dökülse, yutulması zor bir yumru olur otururdu boğazına kelimeler. Soluğu kesilir konuşamazdı. Yine öyle bir
anda havada asılı kalmıştı Zeliha'nın umudunun sözleri. Kimbilir kaçıncı kez cevapsız sorularla
buluşan gözleri, yine bir kucaklaşmanın ardından dökmüştü inci tanelerini. Şimdi sessizce ağlıyordu Umut annesinin koynunda.
Mutfakta hummalı bir çalışma vardı bugün. Ailenin son üyesi olan bu güzel mavi gözlü
çocuk beş yıl önce bugün dünyaya gelmişti. Bu özel günü fırsat bilen anne oğulun tüm sevenleri
yanlarındaydı. Bir süre önce adeta evlerine düşen bir yıldırımın etkisiyle artık sadece iki kişi
kalmışlardı. Hiç hesapta olmayan bu duruma alışmak elbette kolay değildi. Zaten ölüm acısının
ateşi hep ansızın düşmez miydi yüreklere? O günden beri yakınları onları neredeyse hiç yalnız
bırakmamışlardı. Başlarda çevresinde olan bitene bir anlam veremeyen Umut, zamanla bunu
yadırgamaz bir hal almıştı. Aslında babasının diğer babalardan bir farkı olduğunu biliyordu.
Çünkü her akşam hava karardığında evine gelen bir babası olmamıştı hiç bir zaman. Bu yüzden
ilk başlarda evdeki yokluğu ona garip gelmiyordu. Buna rağmen her istediğinde yüzünü
göremese de telefondan da olsa sesini duyabiliyordu babasının. Şimdi ise telefonla görüşmesini
de sağlamıyordu annesi. Bu duyguyu nasıl anlatabilirdi bilmiyordu ama, artık babasını çok özlüyordu ve hemen oraya gelmesini istiyordu. Zeliha pek çok kez oğluna bu durumu açıklamaya çalışmıştı. Hatta bunun bir oyun olduğunu, o gelmese bile bir gün kendilerinin babasının yanına
gideceklerini söylemişti. Ama bunu hemen yapamazlardı. Fakat Umut, babasının bir daha gelemeyecek olmasına çocuk aklıyla bir anlam veremiyor ve bunu kabullenmek istemiyordu.
Zaman zaman geçirdiği öfke nöbetlerinden birini daha yaşayacak olmasından korkarak
başka şeylerden bahsetmek istedi. "Biliyor musun?" dedi Zeliha oğlunun sarı saçlarını okşayarak, "Fırat amcan sana kocaman bir hediye paketi getirmiş. İçinde ne olduğunu çok merak
ediyorum. İstersen pastadan önce onu açabiliriz." Bu sözler Umut'un daha çok ağlamasına sebep olmuştu. Zaten odasına kapanmasının sebeplerinden biri Fırat amcasıydı. Umut salonda
kuzenleriyle beraber oyun oynarken amcası içeri gelmiş ve kuzenleri de sevinçle onun kucağına
atlamışlardı "babam gelmiş" diyerek. Umut aylardır yaşayamadığı bu sahneyi izlemeye dayanamamış, amcasının kendisini de kucaklamaya çalışmasına engel olarak odasına gitmişti. Kapıyı o
kadar sert kapatmıştı ki o odaya annesinden başka kimse girmeye cesaret edememişti.
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Annesinin avuçları arasından kurtulup az önce dışarıyı izlediği pencereye yöneldi Umut.
Bir çırpıda pencere pervazına düzenli olarak dizdiği gözü gibi baktığı askerlerden birini eline aldı
ve ufacık parmaklarıyla sildi gözyaşlarını. Annesinin elinden tutarak az önce ağlayarak geldiği
salona götürdü. Orada olan herkes Umut yanlarına döndüğü için çok sevinmişti. Elinde sımsıkı
tuttuğu asker oyuncağını ortada duran sehpanın üzerine bıraktı usulca. Gözleri hiç böyle kararlı
bakmamıştı Umut'un o güne dek. Bugün gerçekten bu duruma son vermek istiyordu. Bu defa
dedesine bakarak aynanın önünde katlı halde duran Türk Bayrağını kendisine vermesini istedi.
Onun bu hali karşısında hepsinin dili tutulmuş gibiydi. Kimi ağlayarak, kimi yutkunarak onu izliyordu. Dedesi kalkıp kendilerine kutsal bir emanet olarak verilen bayrağı, sanki oğlunun tenine
dokunuyormuş gibi nazikçe dokunarak yerinden aldı. Önce öpüp başına koydu, sonra oğlunun
emaneti olan, tıpkı oğluna benzeyen torununa verdi. Emaneti emanete vermişti; kollarında
sanki tüm dünyanın yükü. Onlarca üzgün ve şaşkın gözlerin hedefindeki Umut, aylar sonra bu
eve ikinci yıldırımı düşürüyordu. Dedesinden aldığı bayrağı tıpkı onun gibi nazikçe dokunarak
açtı. Öpüp başına koyduktan sonra sehpanın üzerine bıraktığı oyuncak askerinin üzerine örttü.
Sonra annesine dönerek belki de ömründe duyacağı en ağır sözcüklerini döküverdi dudaklarından.
"Babamın Bayrağımızın altında olduğunu söylemiştin. Tıpkı saklambaç oynar gibi.
Zamanı geldiğinde onu bulacağız demiştin. Ama bu oyun artık çok canımı sıkıyor anne. Ben artık
saklambaç oynamak istemiyorum."

Bahire BAYRAKTAR
BÜTÜNCÜ

Bunları Biliyor
musunuz? Dil Bilgisi Kuralları!

Simgelerin Yazılışı:
1. Elementlerin
simgeleri,
uluslararası
biçimleriyle
kullanılır: C (karbon), Ca (
kalsiyum), Fe(demir) vb.
2. Ekler elementlerin
simgelerine değil adlarına
getirilir: Au’ya değil altına
, Fe’ye değil demirevb.

Yıldızı yemek yasaktır
Yersen Hançer’lenirsin
Ali bu benim için der.
Hasanla Hüseyin aç kalır.
Öyküler her dem alır götürür beni ötelere
Atsız kızsa da Raif olurum Sabahattin Ali’de, hayaller kurarım
Bacıbey’i düşünür Osman olurum Edebali’nin karşısında
Cemile olur çalışırım sabahtan akşama,
Akşamdan sabaha vardiyalarda
Bir fabrika kızıyım orada
Cemo’da bir dağ ceylanı
Keçi sütü içer, kıvrakça salınırım kayalıklar arasında
Ahmet Zamani Efendi misali yokum aslında.
Ben neyim, varlık nedir, var olan ne?
Kabuk mu öz müdür alıkoyup sürükleyen
Şekilden de içerikten de etkilendiğime göre ben
Herkes gibiyim mi ne?

Tekin AVANER
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DENEME

Sular Bizden Akıllıdır
Toprak, hava, ateş, su… Dört öge, eski deyimle “anasır-ı Erbaa”… İnsan yaşamının, daha
doğrusu canlıların, ana maddeleri… Biri olmazsa topallıyor dünya. Bir tek halkanın bile kopması,
zincirin bütünlüğünü alt üst ediyor.
Bu dört öge. Uygarlıkların kurulmasında her zaman önemli rol oynuyor. Geçmişi, şimdiyi
ve gelecek zamanları kapsayan geniş bir dairenin dirimsel sonucunu, hep başa dönerek etkiliyor. İlkel insan, mağaradan çıkıp kullandığı aletleri geliştirdiğinde, güvenli yaşamak için, sular
üstüne güvenli evler yaparak uygarlık adına önemli bir adım atıyor. “ Su hayattır,” görüşüne
böylece “su güvendir,” gibi bir yafta eklemek gerekiyor. Su her zaman güven vermiyor elbette.
“Sel” gibi bir doğal âfet yaratabiliyor. Mitolojide, neredeyse her ülkenin, her toplumun . her
dinin başına gelen bir “tufan” var. Bunlardan birine Donna Rosenberg’in “Dünya Mitolojisi” kitabında rastladım. Öykünün bir bölümü şöyle:
“Aztek Mitolojisi” ne göre beş dünya yaratıldı: Her birinin kendi güneşi vardı, her
dünya yok olduğunda güneşleri de öldü.
İlk dünya yeryüzü güneşiyle aydınlatıldı. Tanrılar, insanların uygunsuz davranışlarına
dayanamayıp onları cezalandırıldı. İnsanlarla birlikte güneşleri de yok oldu.
İkinci dünya havanın güneşiyle aydınlatılmıştı. İnsanlar yine uygunsuz ve bilgelikten uzak
davranışlarıyla Tanrıların şimşeklerini çektiler üzerlerine. Kasırgalar indi yeryüzüne. İnsanlar
maymuna dönüştürülürken güneşleri de öldü.
Üçüncü dünya, ateş yağmurunun güneşiyle aydınlatılmıştı. İnsanlar Tanrılara kurban vermeyi reddettikleri için depremler, yanardağlardan fışkıran lavlar, sıcak küller ve başka ateşli
ölümlerle cezalandırıldılar. Güneşleri de onlarla birlikte yok oldu.
Dördüncü dünya suyun güneşiyle aydınlatıldı. Büyük Tanrı küllerden bir insan ırkı yarattı.
İnsanların açgözlülüğü bitmedi. Tanrılar onları selle cezalandırdılar. Güneşleri de boğuldu.
Tanrılar beşinci dünyayı yaratmak için seferber oldular. Bu dünya “dört “ hareketli
beşinci güneşle yaratılacaktı. Karanlıkta bir araya geldiler: Bu güneş daha önceki “dört öge”den
oluşacaktı. TOPRAK, HAVA, ATEŞ, SU…
Su, H2O, bizim için ne? Çöllerde yaşayanlar için ayrı, kutuplarda yaşayanlar için nasıl bir
güç?…
“Çöl” deyince ilk aklımıza gelen sözcük değil mi “ su”? Arapça’da su ile ilgili çok sözcük
olduğu belirtilir. Bu, suya duyulan büyük özlemin sonucu olsa gerek… Mavera-ün-nehr’den
Meopotamya’ya, Nil’in bereketinden, Amazonlar’ın canlı hareketliliğine uzanan bir yaşam kaynağı ancak böyle değer kazanacak; başka türlüsü de düşünülemez.
Bugün hâlâ izleri bulunan “ Roma su kemerleri ” ; eski İran’ı bir petek gibi ören ,
ustalıkla yapılmış yer altı sarnıçları da bu değerin bir göstergesi. Buna Anadolu’daki uygarlıkların
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bıraktığı “ su “ ile ilgili çeşitli kalıntıları da mutlaka eklemek gerek. Çünkü Anadolu, su potansiyeli
bakımından önemli bir güce sahip.
Suyun yaşamsal özelliğinin yanında ayrı bir güzelliği, ayrı bir görüntüsü, ayrı bir sesi var.
Hani bilinen bir terane vardır: “ Dünyada en güzel üç ses nedir? “ verilen cevabı hatırlayalım. “
Para sesi, kadın sesi, su sesi…”
Su sesinin güzel olduğu gerçeğine yürekten katılıyorum, ancak diğer seslerin tartışılır
yanları var. Duruma göre değişen bu değerleri bir yana bırakıp biz “ su“ yla ilgili imgelere
geçelim.
Yeşillikler arasından süzülerek akan bir derenin şırıltısı, bir dağ başında ıssızlığı bir sürü
çağrışımlarla yok eden ya da ıssızlığı pekiştiren bir çeşmeyi düşünelim. Bunları sevmeyen birini
düşünmek mümkün değil. Bunu sevenlerden biri de Necati Cumalı…
Akan suyu severim ben
Işıldayan karı severim.
Bir atasözümüz “akarsu pislik tutmaz,” diyor. Bu sözün bugün geçerliliğini yitirdiğini düşünmüyoruz bile. Çünkü bize akan, çağlayan, devinen, duru bir suyu anımsatıyor… Dağ başında bir
çeşme… Kuş seslerine karışan su şırıltısının çam ağaçlarına fısıldadığı berraklık, şiirle hiç ilgisi
olamayana bile duru dizeler düşündürmez mi?
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
Faruk Nafiz Çamlıbel, “su gibi aziz olma”nın, “su gibi akma”nın, “su katılmamış”lığın, “suyun
başında bulunma”nın görkemini derinden hissetmiş. Ama Attila İlhan, her şeyin buhar olup
dönüşümlere ayak uydurması gerektiğini düşünmüş…
Ölümün içerdiği hayat
Buhara inkılâp eden su
Tohum ağaç ve orman diyor.
Dünyanın en güzel içeceği su… Canlıların en önemli yaşam kaynağı suyun yokluğunu düşünelim
bir an… Belediyelerin bir günlük su kesintisi için nasıl hazırlık yaptığımızı anımsayalım. Temizliğin
ana maddesi, arınmanın tek koşulu su, bizim ruhsal dengemizde de önemli boşlukları dolduruyor. Onun için kıymetini bilip Oktay Rifat Horozcu gibi şükredelim:
Boğazından lıkır mıkır geçen
Şu suyun kıymetini bil
Nedir ki bu mavilik deme
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Böyle şükreden, aldığı her sağlıklı nefeste renk çığlıkları atan biri daha var. Bedri Rahmi
Eyüboğlu, yani “Reis” ; oğluna yazdığı bir şiirde coşkusunu, sevgisini, yüreğini olduğu gibi
“doğa”nın önüne seriyor. Doğadaki bütünlüğün yozlaşmalarla bozulduğuna da parmak basıyor
şair.
Gözünü sevdiğim tohum,
Gözünü sevdiğim toprak
Kılı kırka yardılar oğul
Suyun sudan gizlisi kalmadı
Buğdayın macerası meydanda
Yıldızların sırrı âşikâr oldu
Dağlarca “ Sular bizden akıllıdır, daha evvel görür akşamı” diyor. Bir başka şiirinde de Kızılırmak’ın akışını, ağırbaşlı akışını ve onun felsefesini kuran bir duyarlılığı zamana çekiyor.
Koca Kızılırmak köpüre köpüre
Akıyordu,
Bir telgraf direği dibinde
Zamanlar kadar telaşsız ve köpüksüz
Suların bizden akıllı olduğu gerçeği, insanoğlunun onu kullanırken daha geniş boyutlu düşünmesini ne yazık ki sağlayamamış. Suyun gücünden uygarlık adına yapılanlar onun güzelliğini
karatmamalıydı. Kirlenen göller, akarsular, denizler yine kendimize dönen bumeranglar
haline gelmemeliydi. Böylece oluşturulan uygarlık ve onun birikimleri bizi sulardan, doğadan
uzaklaştırmamalıydı. Bugün de Ahmet Haşim’in dizelerinden uzanan büyüyü yakalayabilmeliydik.
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam
Acaba sonumuz, Gülten Akın’ın dile getirdiği yabancılaşmayı yaşayarak, doğanın güzelliğine ve
bütünlüğüne sırt çevirmek mi olacak?
Evleri yüksek kurdular
Önlerinde uzun balkon
Sular aşağıda kaldı
Aşağıda kaldı ağaçlar
Belki de Hilmi Yavuz’a kulak verip her şeyin tersine döndüğü acıları bağrımıza basmak en iyisi…
Bir gül göle düşerse
Göl değil de gül bulanır

Gülfidan TECE
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SARI GELİN

YÖRESİ: ERZURUM

Sarı Gelin, eski çağlardan beri Çoruh ırmağı
boyunda yaşayan Hıristiyan Kıpçak beyinin
kızıdır. Erzurumlu bir delikanlı sarışın
Kıpçak beyinin kızına âşık olur ve
Erzurumlu delikanlı ile sarışın Kıpçak kızının
arasında Erzurum ve yöresinde
yaşamaktadır.
Türk kültüründen etkilenen Ermeniler
arasında birçok şifahî halk edebiyatı
ürünümüzün yaşıyor
olması, Sarı Gelin türküsünün bir Ermeni
türküsü olduğu iddiasının ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Böyle bir şey
yoktur. Sarı gelin türküsünde Ermenice
kelime yoktur.
Sarışın Kıpçak kızına âşık olan delikanlıyı
ailesi kız ile evlenmesine karşı çıkar.
Delikanlı ise kıza deli gibi âşık olur ve aşkını
şiirle mırıldanarak söyler. Kız bey kızıdır
zaten bey de kızını vermez bu delikanlıya.
Delikanlı sarışın güzel kızı kaçırmağa karar
verir ve kaçırır. Kıpçak beyinin adamları iki
kaçağın peşine düşer ve uzun bir takipten
sonra bulurlar ve oğlanı öldürürler. O
günden beri halkımız arasında bu hikâye
dilden dile dolaşır.
Hazırlayan: Hanım FİDAN

SÖZLERİ:
Erzurum çarşı pazar leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman sarı
gelin
İçinde bir kız gezer ay nenen ölsün sarı
gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Erzurum'da bir kuş var leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman sarı
gelin
Kanadında gümüş var ay nenen ölsün sarı
gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Elinde divit kalem leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman sarı
gelin
Katlime ferman yazar ay nenen ölsün sarı
gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Palandöken güzel dağ leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman sarı
gelin
Altı mor sümbüllü bağ ay nenen ölsün sarı
gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Vermem seni ellere leylim aman aman
Leylim aman aman leylim aman aman sarı
gelin
Nice ki bu halimse ay nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

sarpa sarmak:
Anlamı: Bir iş,çözülmesi çok güç bir durum almak; zorluklar belirmek.
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ARAŞTIRMA
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI KİTAPLAR
Mustafa Kemal Atatürk çok yönlü biridir. Gençliğinden itibaren şiire, edebiyata sanata
ilgi duymuştur. Gazete ve Dergilerin gücünü keşfetmiş; yazılar yazıp Vatan ve Hürriyet Dergilerini çıkarmıştır. Atatürk askerlik çağından ölümüne kadar Minber, İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i
Milliye olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Ankara’da Hakimiyet-i Milliye adıyla yayınlanan gazete 1934’ten sonra Ulus adıyla devam eder. Kendisinin bizzat eksikliğini hissettiği konularda
okuduğu kitaplardan yaşadıklarından yararlanarak gençlere ve meslektaşlarına örnek olması için
kitaplar yazma zorunluluğunu hissetmiştir. Dili dönem için sade ve akıcı olan kitaplarda başarılı
ve etkileyici bir anlatım kullandığı gözlenmektedir. Günümüz okurlarına geçmişin unutulan yönlerini, Osmanlı’nın son dönemdeki bakışını topluma sinen hüznü ve yaşanan zorlukları açık yüreklilikle anlatmıştır.
1. Medeni Bilgiler
2. Arıburun Muharebeleri Raporu
3. Atatürk'ün Hatıra Defteri
4. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlasbad Hatıraları
5. Zabıt ve Kumandan İle Hasbıhal
6. Cumalı Ordusu
7. Takımın Muharebe Eğitimi
8. Geometri
9. Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler
10. Bölüğün Muharebe Eğitimi
11. Taktik Tatbikat Gezileri
12. NUTUK
Subaylık döneminde görevi gereği askeri konulara ağırlık veren Mustafa Kemal, Alman
generali Litszmann (Litsman) ‘ın iki kitabını Türkçeye çevirerek “Takımın Muharebe Talimi
(1909)” ve “ Bölüğün Muharebe Talimi (1910)” adlarıyla yayımlanmıştır. “Cumalı Ordugâhı
(1909)” adlı kitabını da bu dönemde yazmıştır. 1911 yılında yazdığı “Tabiye Tatbikat Seyahati
(Taktik Manevra Gezisi )” ile 1918 yılında yazdığı “Zabit Kumandanla Hasbıhal ( Subay ve
Kumandanla Söyleşi )” de askeri alandaki diğer eserleridir.
Atatürk’ün yazarlığı cumhuriyetin ilanından sonra daha geniş bir boyutta sürmüştür. Ülkenin gelişimine her alanda katkıda bulunan büyük önder, bu kez de liselerde okutulmak üzere
hazırlanan “ Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı kitabın önemli bölümlerini yazmıştır. Ayrıca
yine liseler için dört ciltlik tarih kitabı hazırlamıştır. Atatürk’ün bir başka eserinde geometri
kitabıdır. Atatürk, bu kitabıyla geometriye ait birçok sözcüğün Türkçe karşılıklarını dilimize kazandırmıştır.

1927 yılında tek cilt halinde yayımlanan, lüks baskı olarak basılan Nutuk görülmektedir.
Hazırlayan: Kemal ALBAYRAK
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ARAŞTIRMA
ATTİLA İLHAN’IN KALEMİNDEN ATATÜRK
Allah’ın Süngüleri: Reis Paşa / Attila İLHAN
Attila İLHAN, Atatürk sevgisi, cumhuriyete, insani değerlere bağlılığı ve inandıklarına bağlılığı ve dik duruşuyla edebiyatımızda şiirleri ve
romanları kadar konuşmalarıyla da yer etmiş yetkin bir sanatçıdır.
TBMM’nin açılmasıyla birlikte düzenli ordunun kurulmasını ve
Kurtuluş Savaşı mücadelesini ele alan Allah’ın Süngüleri: Reis Paşa’dır.
Attila İlhan’ın 1920 ve 1921 yıllardaki İstanbul’u, Anadolu’yu anlattığı
Allah’ın Süngüleri adlı romanı belirli bir tarih altyapısına sahip olunarak
okunduğu takdirde anlam kazanmaktadır. Tarih kitaplarından aşina olunan İsmet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak, Halide Edip Adıvar, Yunus Nadi,
Çerkez Ethem gibi şahsiyetler ve onlarla alakalı o yıllara ait hadiseler özenle seçilmiştir.
“Konağın harem hayatı, kuşluklara kadar uzayan görkemli kahvaltılar ya da etraf, renk
renk akşam sefası, vişneçürüğü küpe çiçekleri, fildişi beyazı zambaklar, havuz başındaki çardağın
altında saltanatlı, akşam çayları… Bunlar onu, izlemek ve gözlemek zorunda olduğu savaş gerçeğinden koparıyor; tekrar Constantinopole’da ilk günlerde hissettiği o duygular, içinde bir yerinde
yeşeriyordu. Sanki yanlışlıkla Pierre Loti’nin ya da Claude Farrer’in bir romanına kaymış!”
O Sarışın Kurt / Attila İLHAN
Attila İLHAN’ın görsel roman dediği senaryo diyebileceğimiz yapıtı.
2005’te ölen şairimizin ölümünden sonra 2007’de basılan bir kitabı.
İstanbul'un işgaliyle başlayan Cumhuriyet'in kuruluşunu, Lozan Konferansını, Şeyh Sait İsyanını da konu alan kitap, İzmir'de Atatürk'e yönelik
suikast girişimine kadar geliyor. Cumhuriyet'in kuruluş destanı olarak
nitelendirilen kitap 1918 yılından başlayarak 1930 yılına kadar detaylı bir
cumhuriyet tarihi anlatıyor. Sinema filmi olması planlanarak kaleme alınan O Sarışın Kurt 1998'de yapılan baskısı, prestij kitabı olarak dağıtılmış,
satışa çıkmamıştı. Filmde oynamak üzere Antonio Banderas’ın adı geçmiş
ama tehditler yüzünden yıldız oyuncu vazgeçmişti.
“Evet, benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır."
İşgal Kuvvetleri’nin İstanbul’a girişi ile açılan O Sarışın Kurt, Attila İlhan’ın kaleminden
Lozan’dan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na, Cumhuriyet’in ilanından İzmir suikastına Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarını, bireysel ve toplumsal coşkuları ve acılarıyla gözlerimizin önünde
canlandırdığı, yüreğe işleyen olağanüstü görsellikte bir destan..
O Sarışın Kurt, Selim İleri’nin Sunuş’undaki ifadesiyle, "Attilâ Ağbi’nin", "siyasal düşüncesinin en büyük kahramanı" için "yazarlığının en büyük eserlerinden biri..."
Hazırlayan: Kemal ALBAYRAK
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HALİDE EDİP ADIVAR (1884-1964)
Halide Edip Adıvar, 1884 yılında İstanbul’da doğmuştur. Milli
Edebiyatın önemli romancılarından biridir. İşgal yıllarında Milli Mücadele’nin içerisinde aktif rol oynamış, ülkenin işgaline karşı halkı harekete geçirmek için yaptığı konuşmalarıyla, özellikle de Sultanahmet
Mitinglerinde yaptığı konuşmalarla, öne çıkmıştır. Bu konuşmalar sonucunda hakkında idam kararı çıkmış, Halide Edip bunun üzerine Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleye katılmıştır.
Sanatçı, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev
yapmış, Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol alarak
gazetecilik de yapmıştır. Savaşta yaptıklarından dolayı İstiklal Madalyası’na layık görülmüştür.
Edebî hayatına II. Meşrutiyet’le başlayan Halide Edip, 1908’de gazetelerde kadın haklarıyla
ilgili yazılar yazmaya başlamıştır. Eserlerinde kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer vermiş, yazıları ile kadın hakları savunuculuğu yapmıştır. Romanlarında, o döneme kadar Türk roman ve hikâyesinde ikinci planda kalan kadınları idealize etmiştir. Onun
eserlerindeki kadınlar, ana kahraman olmaları dışında aynı zamanda karakter olarak da güçlüdürler.
Edebi Kişiliği
Sanatçı, Handan romanında kahramanlarının birbirlerine yazdıkları mektuplarla gelişen olayları anlatır. Eser mektuplarla oluşması bakımından
önemlidir. Ateşten Gömlek romanında Milli Mücadele yıllarında yaşananları, İzmir’in işgali sırasında
kocası ve çocuğu düşman tarafından öldürülen Ayşe’nin etrafında gelişen olaylarla anlatır. Vurun
Kahpeye‘de Batı Anadolu’ya öğretmen olarak atanan Aliye’nin yaşadığı sıkıntılar işlenir. Sanatçı, en
önemli romanlarından biri olan ve olgunluk dönemi
eseri olarak kabul edilen Sinekli Bakkal’da, II. Abdülhamit dönemi toplumunu bir aşk hikâyesi etrafında tahlil eder. Bir başka toplumsal tahlili ise Tararcık romanında yapar. Bu eserde Cumhuriyet dönemi gençliğinin durumu anlatılır.

ÖLÜM ŞİİRİ
Yapraklar üşürken dökülür;
Ağaçlar kışa soyunurken ölür.
Nedir acelesi ecelin?
Daha bitmeden yaşama sevincim.
Neden bu kadar soğuk ellerim?
Gözlerim aynı noktada donuk.
Nedir bu sonsuz karanlık?
Ve bu bitmeyen yalnızlık.
Nereden çıktı bu tabut?
Ne işim var benim içinde?
Ve bu kalabalık.
Yüzler; bu yüzler hep tanıdık.

Halide Edip’in eserleri üç dönemde toplanabilir. Bunlardan ilki Seviye Talip, Handan ve Kalp
Herkes birakıp gitmiş.
Ağrısı gibi daha çok bireysel konuları ve kadın psiGeceye sessizlik çökmüş.
kolojisini incelediği eserlerdir. Bu dönem eserlerinGözlerim hâlâ açık,
de özellikle psikolojik tahliller ön plandadır. İkinci
Ve bitmeyen yalnızlık.
dönem Milli Mücadele yıllarını işlediği Ateşten
Gömlek ve Vurun Kahpeye gibi eserlerini yazdığı
dönemdir. Bu dönem eserlerinde milli duygular ön
plandadır. Üçüncü dönem ise Kurtuluş Savaşı sonrasında toplumsal ve sosyal konulara yöneldiği ve bu anlayışla Sinekli Bakkal, Tatarcık ve Sonsuz Panayır gibi romanları yazdığı dönemdir.
Hazırlayan: Hanım FİDAN
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ANALI KIZLI (ŞANLIURFA)
Malzemeler:
1 kg köftelik bulgur
1 adet yumurta
250 gram dövülmüş et
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz, karabiber, kimyon
Yeteri kadar su

Köftelerin içi için:
1 kg orta yağlı kıyma
1 kg soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
250 gram tereyağı
Tuz, karabiber, pul biber
Sosu için:
6 su bardağı et suyu
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı nane
2 adet limonun suyu
Tuz, karabiber
2 adet rendelenmiş domates
Üzerine: Kıyılmış maydanoz
Yapılışı:
Bulguru, 1 su bardağı kaynar su ile ıslatıp suyunu çekene kadar bekletin. Üzerine tuz, karabiber, kimyon ve biber salçası ekleyip yoğurun. Yumurta ve unu ekleyip yeniden yoğurarak kenara alın. İçini hazırlamak için kıymayı bir tavaya alıp suyunu çekene kadar pişirin.Üzerine ince kıyılmış soğanı ilave edin. 2-3 dakika pişirdikten sonra biber salçası, tereyağı, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyip kavurun. Soğumaya bırakın. Önceden hazırladığınız hamurdan bir parçayı kenara alın.
Kalan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizi ıslatarak yuvarlayın ve ortalarını
açın. İçlerine hazırladığınız harçtan doldurup yeniden kapatın ve yuvarlayın. Kenara ayırdığınız
hamurdan da fındık büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapın. Et suyunu tencereye alıp, domates,
limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek kaynatın. İçine nohutları ve küçük köfteleri ilave edin. Ayrı
bir tavada tereyağını eritip nane ve salçayı yakın. Bu sosu tencereye ekleyin. Büyük köfteleri de
katıp, köfteler yumuşayana kadar pişirin. Maydanozla süsleyip servis edebilirisiniz. Afiyet olsun.
Hazırlayan: Serpil FİDAN NERGİZ
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DENEME
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR
Şimdi size gerçek bir yol üstü lokantası öyküsü anlatacağım. Tabi ki uzun yazı okumayı
sevenlere, aslında okumayı sevenlere;
Bir gün Kiğı’ya gitmek için Bingöl’de helikopter bekliyorum. Soğuk ve karlı bir gün. Derler ya aklı olan bu havada dışarı çıkmaz işte öyle bir gün. Orduevinde yatmaktan sıkılmışım. Ev
ve yatak dememe bakmayın, yattığımız yer konteynır denen metal kutu. Yazın sıcaktan kışın
soğuktan içinde durulmaz bir yer. Neyse uzatıp az sayıda okumayı seven takipçileri de kaçırmadan şu müthiş öyküme geçeyim.
Lokantaya gittim ve bir masaya oturdum. Yer olmadığı için iki adam yanıma oturdu. Biri
90 biri 45 yaşlarında gibi. Yaşlı adam Kürtçe söyleniyordu. Sanki az önce birine çok fena kızmış
gibi. Genç adamda onu sakinleştiriyordu. Arada bana bakıp kusura bakma diyorlardı. Tabi ki
beni bilenler bilir sessiz kalamadım aklımdaki soruların cevabını öğrenmeliydim.
“Ve neden kızgın?” diye sordum.
Şimdi hiçbirinizin aklına gelmez sebebinin 100 yıllık bir öfke olduğu. Adam Enver Paşa’ya söyleniyor- muş. Babası Sarıkamış’ta şehit olmuş ve çok zor bir hayat yaşamak zorunda kalmış. Yetimlik, yoksulluk, baba özlemi. Kısacası adam 100 yıllık bir travma yaşıyor.
Hani bize sıradan gelmeye başlayan şehit haberleri var ya bakın nasıl etki yapıyor düştüğü yere. Sonra adama bir öykü anlattım. Hani sizin sıkıldığınız öykülerden. İyi tercüme et
dedim oğluna ve amcaya döndüm:
“Enver Paşa’nın babası kahvede övünüyormuş hiç harama uçkur çözmedim diye. Ama
her gün yaşanıyormuş kahvede. Bir gün kahveye bir şehit yakını gelmiş ve ona demiş ki
“Keşke helale de uçkur çözmeseydin.”
Söylenen yaşlı adam gülmeye başladı. Kalktı kucak dolusu sarıldı. Sımsıcak yüreğiyle
bana şefkatle baktı, yaraları sarılmıştı sanki. Anlaşılmak, acısını paylaşabilmek mutlu etmişti
belki. Oğlu babasını ilk defa güler iken görmüş olacak ki sevincinden ağladı.
Hani sizin beğenmediğiniz edebiyat sanat felsefe bir fıkra var ya nelere kadir o gün anladım. 100 yıllık nefreti 100 yıllık kahkahaya çevirir.
Ve gelelim bugüne bağlamadan duramam. Kızmayın bana nutuklarımdan sıkıldıysanız
bırakın. Enver hain değildi vatanını seven bir kahramandı ama sonumuzu hazırladı diyebiliriz.
Peki kurtarıcımızı anlayabildik mi?
Rize’de heykeli indirdiğiniz Atatürk’ün gençlerine söylüyorum. Atatürk’ün farkı neydi
tarihin diğer kahramanlardan, liderlerinden. Farkı açık : Akıl. Akıl ki; ihtirastan arınmış
“Gerçekçi Akıl”
Ve son sözü tarih söyler: Tarih kazananları kahraman yazar.

Gündüz KESKİN
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Kitap

Milliyetçilik A.Ş. / Uğur MUMCU
Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü sömürdükleri yetmedi. Şimdi de
'bayrak edebiyatı'na başladılar. Sanki Türk bayrağı bu efendilerin
tapulu mallarıdır!...Hangi onurlu kavgada Türk bayrağını yüce
doruklara çektiler?... Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in
dalgalandırdığı Türk bayrağına, siyaset sahnesine çok yıldızlı
Amerikan bayrağı önünde Johnson ile kol kola çektirdiği
fotoğraflar dağıtarak fırlayan Demirel mi sahip çıkacak?! Sen
bayrağını, Türkiye'deki Amerikan üslerine çekebiliyor musun;
ondan haber ver!
Sayfa Sayısı: 213
Baskı Yılı: 1999

Uğur MUMCU (22 Ağustos 1942—24 Ocak 1993): Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar. 24 Ocak
1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirmiştir.
Annesi Nadire Mumcu, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey idi. Uğur Mumcu, 22
Ağustos 1942 tarihinde, Kırşehir'de, dört kardeşin üçüncüsü olarak doğdu. Eşi Şükran Güldal
Mumcu (Homan) ile olan evliliğinden bir oğlu (Özgür) ve bir kızı (Özge) olmuştur.Uğur Mumcu anısına ailesi tarafından Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adında bir vakıf kurulmuştur.

paradoks > >> çelişki
network > >> ağ
provokasyon > >> kışkırtma(k)
timing > >> zamanlama

Minareyi çalan kılıfını hazırlar: Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük
bir yolsuzluk yapan ve suç işleyen kimse, cezadan ve sorumluluktan
kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve tedbirlerini önceden alır.

18

ARAŞTIRMA

ATATÜRK’ÜN DOĞA SEVGİSİ VE ÇEVRECİLİK ANLAYIŞI

Times dergisinin “Yüzyılın En Büyük Devlet Adamı” seçtiği Mustafa Kemal
ATATÜRK’ü; bizler siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik dehasıyla tanıyor ve çok seviyoruz.
Atatürk’ün aynı zamanda çok ileri görüşlü bir çevreci ve doğa bilimci olduğunu son yıllarda fark etmeye başladık ve hayranlığımız bir kat daha artı.
Bilindiği üzere, dünyada doğa ve çevre bilinci 70’li yıllarda gelişmeye başlamıştır.
İnsan sağlığını açıktan etkilemeye başlayan, ozon delinmesi, küresel kirlilik, buzulların
erimesi, asit yağmurları, orman katliamı gibi sorunların artması üzerine BM ilk 1972 yılında resmen çevre konusuna el atmıştır.
Atatürk ise, henüz bu sorunların adı bile yok iken, yani 1930’lu yıllarda; çevre, yeşil, doğa, ağaç, bitki, tarım, gıda, çiçek v.s. konularıyla bizzat ilgilenmiş ve sürdürülebilir
projeler uygulamıştır. "Çevreyi korumak aklın gereğidir" özdeyişi ile tüm insanlığa mesaj
veren Atatürk, doğaya ve çevreye büyük önem veren ve projeler üreten ilk Devlet Başkanıdır!
Atatürk’ün Çevreye ve Doğa Konusundaki Çalışmalarından Bazı Örnekler:
-Dünyada “çevre ve doğa” kavramları henüz bilinmezken, Atatürk 1930’lu yıllarda
Türkiye’de çevre, tarım, orman, gıda maddeleri konularında bilimsel denemeler yapıyor
ve iyi sonuçlar elde ediyor.
-Bir ağaç dalının kesilmemesi için, Millet Köşk’ünü (Yürüyen Köşk-Yalova) raylar
üzerinde yaklaşık 5 metre kaydırmıştır. 1930 yılında gerçekleşen bu olay, dünyada ilk kez
bir binanın kaydırılması olarak tarihe geçmiştir!
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-Isırgan otu bile yetişmez denilen Ankara gibi bozkır bir şehri ağaç ve bitkilerle yeşillendirmeyi başarıyor.
-Tüm ülkeyi yeşillendirmek ve doğayı korumak adına çok sayıda yeni yasa çıkarılıyor ve muhtemelen dünyada ilk kez “Ağaç Koruma Cemiyeti” gibi kuruluşları hayata geçiriyor.
-Ankara’da bir iğde ağacının kesildiğini fark ettiğinde şoförünün önünde gözyaşlarını tutamıyor. (Bir ağaç için ağlayan ilk devlet adamıdır)
-İlk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen bir gülü kendisine vermek üzere kesmek
isterken buna engel oluyor. “Yakanıza takacaktım efendim” deyince de, Atatürk “gül dalında güzeldir” cevabını veriyor.
-Çankaya Köşküne girişteki bir ağacın kesilmesini
engelliyor ve “vasıtaların geçeceği bölümü alçaltın” emrini veriyor.
-Bir sohbetinde; “Bana yeni bir din adı söyleyin ki,
ibadeti ağaç dikmek olsun” diyerek, doğanın önemini vurguluyor.
-Dünyada adı bir çiçeğe (Atatürk Çiçeği) verilen
tek devlet adamıdır. Bu ismin verilmesini, Atatürk’ün doğa sevgisine ve bilgisine hayran olan
Amerikalı Prof. K.Landin sağlamıştır.
-Bitki, ağaç ve gıda maddeleri üretmek için kendi parası ve emeğiyle ülkenin her
tarafında çiftlikler kurmuş ve sonra bir vasiyetname ile bunları Hazine’ye bağışlamıştır.
Bu çiftlikler içinde en ünlüsü Ankara Atatürk Orman Çiftliğidir.
-Bitkisel yağların tarım sektöründe kullanılması olarak bilinen biyoyakıt (biyodizel)
dünyada ilk kez Atatürk döneminde A.O.Ç’de 1934 yılında uygulanmıştır.
-Kurduğu çiftliklerle (yeşil cennet projesi) bugün adına “organik” dediğimiz sağlıklı
gıda maddeleri üretilmiş ve halkın istifadesine sunmuştur.
-1929 yılında “Yürüyen Köşk” (Yalova) arazisinde; ülke tarımının gelişmesi, yetiştiricilikte modern tekniklerin tanıtılması ve kullanılmasını teşvik amacıyla “Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü”nü kurmuştur. Dünyada bir ilk olduğu tahmin edilen bu Kuruluş halen tüm ülkeye hizmet vermektedir.
-İstanbul’dan Yalova’ya ünlü bir Bahçıvan (Pandelli) getirtmiş ve bahçe düzenlemesi yaptırmıştır.
-Konuşmalarında sıkça “Köylü milletin efendisidir” vurgusunu yapmak suretiyle, o
devirde sağlıklı tarım, gıda ve doğanın önemini vurgulamış ve toprakla uğraşan insanlara
değer kazandırmıştır.
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-1930’lu yıllarda “İnsan kendi milletinin varlığını diğer milletlerinkini de önemsemelidir ve doğayı kullanırken bencil olunmamalıdır” diyen Atatürk, o dönem için çok yeni
bir kavram olan “evrensellik” vurgusu yapmıştır. Bu düşünce tarzının daha sonra BM tarafından “Kuşaklar arası eşitlik” ilkesinin benimsenmesinde etkili olduğu söylenebilir.
-Belki de dünyada ilk “Çevre Günü” 25 Mayıs 1933 yılında Ankara’da kutlanmıştır.
AOÇ’nin 8.kuruluş yıldönümü halkın katılımı ile bir festival havasında geçmiştir. Adına
resmen “Çiftlik Günü” (“Yaza Giriş Bayramı”) denilen o gün; doğa, çevre ve ağaç günü
olarak kutlanmıştır. Oysa dünyada “Yeşil” (Çevre) kutlamaları 1980’li yıllarda başlamıştır!
-Atatürk, 1 Kasım 1936 günü TBMM’de yaptığı konuşmada; tarımın, beslenmenin
önemine değinmiş ve topraksız köylü kalmamalıdır, diyerek ülkemizde ilk kez ‘Toprak
Reformu’na işaret etmiştir.
-1925’lede dünyada çevre bilinci henüz gelişmemişken; gelecekte çevrenin, yeşilin, ormanların önemini ve erozyonun zararlarını vurgulamıştır. Her vesileyle; insan sağlığı açısından, oksijen deposu olan ormanların ve çevre temizliğinin önemine değinmiştir.
Sonuç olarak M. Kemal ATATÜRK; sadece askeri ve siyasi konularda değil, aynı zamanda doğa ve çevre konusunda da eşsiz bir Devlet Adamıdır. Gecikmeyle de olsa, bu
gerçeği iyi bir kampanya ile tüm dünyaya anlatmak görevimiz olmalıdır.

Metin ERDOĞAN

Pi sayısı
ismini,
Yunanca
περίμετρον yani "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden
alır. Bu harf Latin Alfa-besi'nde
Pİ ile semboli ze edilir. Ayrıca pi
sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph
sayısı olarak da bilinir.
Kaynak Bağlantısıi : http://
www.matematikciler.org/matematikhakkinda/kisa-bilgiler/979-pi-sayisi-adininereden-alir

Greenwich'ten geçen meridyen yayı 1884 yılında
Başlangıç Meridyeni olarak kabul edilmiştir. Daha
önceleri ülkeler, kendi koordinat sistemlerini oluşturmuşlardı. ABD'de toplanan ülkeler 22 oyla
Greenwich'i Başlangıç Meridyeni olarak
kabul etti. Bu oylama
sırasında Brezilya ve
Fransa çekimser kaldı, Haiti ise ret oyu
kullandı.
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Gezelim-Görelim
Denizli, Türkiye'nin bir ili ve en büyük on beş kent merkezinden biri.
2015 itibarıyla 993.442 nüfusa sahiptir. Tekstil ürünleri ve yöreye
Alan kodu: 258
has Denizli horozu ile meşhurdur. Anadolu Yarımadası'nın güneybaYüzölçümü: 11.716 km²
tı, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda yer almaktadır. Ege
ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli İli'nin
Plaka kodu: 20
her iki bölge üzerinde de toprakları vardır.
Bir sanayi, ihracat ve ticaret merkezi olan Denizli, aynı zamanda 65 bine yaklaşan üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır. Bir yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan il, bir
turizm kenti olmasının yanı sıra düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle (bkz. festivaller) eğitim, kongre, kültür ve sanat merkezi özelliğindedir. GEKA(Güney Ege Kalkınma Ajansı)
merkezi Denizli'dedir.
Akdağ'ın (Babadağ) kuzey yamaçları eteklerinde, Büyük Menderes'in kolu
olan Aksu çayına kavuşan derelerle hafifçe yarılmış bir plato üzerinde yer alan Denizli, yeni bir
kenttir. Asıl kent buradan 6-7 kilometre kadar kuzeydeki Laodikya(Laodicaea) idi. Selçuklular ve
Bizanslılar arasındaki savaşlar sonucu yıkıma uğrayan ve özellikle suyolları bozulan Laodikeia
zamanla terk edilmeye başlanmış ve yerleşme 11. yüzyıldan başlayarak bol su kaynaklarının bulunduğu Denizli, Ladik'e doğru yer değiştirmeye başlamıştır. Kent Sanayisi, turizmi, ticareti ve
hizmet sektörü çok gelişmiş olan Denizli, Türkiye'nin en kalkınmış kentlerinden biridir. Anadolu
Kaplanları'nın başıdır. Dünya'da tekstilin en önemli başkentleri arasındadır. Ayrıca Serinhisar
ilçesi de Türkiye'nin leblebi ve leblebi ürünleri ihtiyacının %85 civarını karşılamaktadır. Denizli,
Türkiye'nin en büyük 10 ekonomisi arasındadır. Kent, havlu, bornoz ve ev tekstilinde ABD ve AB pazarında iyi bir prestije sahiptir. Havası ve doğası Ege Bölgesi'nin ortalamalarını
yansıtır. Şehrin birkaç noktasında horoz heykeli bulunur. Dünyaca bilinen doğa harikası Pamukkale de şehrin simgelerinden biridir. Pamukkale, Unesco'nun dünya kültür mirası listesindedir. Karahayıt da uluslararası termal bir merkezdir. Ayrıca en yüksek dağı Honaz Dağı aynı
zamanda Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır (2532 m). Şehirde UNESCO'ya giren Hierapolis,
Laodikeia, Tripolis vb. birçok antik kent bulunmaktadır
Nüfusu: 993.442

İklim ve bitki örtüsü
İlin kuzey kısmı Ege, güney kısmı Akdeniz bölgesine dahildir. Kıyı kesimlerinden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan, kuzey kısımda az da olsa iç bölgelerin iklimi hissedilir. Denizli'nin
bitki örtüsü makidir.Maki küçük çalılara denir. Denizli'nin % 59'u ormanlarla kaplıdır. Çayır ve
meralar % 10, ekili ve dikili arazi % 43'tir. Ekime müsait olmayan kısmı sadece % 1'dir.
Gezilecek Yerler:
Pamukkale: Pamukkale, kaynak sularının kirecinden oluşmuş
travertenleri ile ünlü bir turizm cennetidir. Dünyada eşi benzeri
bulunmayan UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alan
hem Doğal ve hem de Arkeolojik sit olan Türkiye'nin en tanınmış
doğa harikasıdır. Yılda iki milyon yerli ve yabancı turist Pamukkale'yi ziyaret etmektedir. Pamukkale 2700 metre uzunluğunda ve
yüksekliği 160 metredir. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale'yi 50 km uzaklıktan görmek mümkündür. Ayrıca Pamukkale'de Hierapolis antik kenti,antik havuz, antik tiyatro, arkeoloji müzesi gezilmesi gereken yerlerdendir. Tepesinde antik Roma'dan kalma Hierapolis adlı kutsal antik şehir
bulunur. 5–10 km yakınında Laodikeia (Laodikya) antik kenti bulunur.
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Karahayıt: Yılın her mevsiminde ana kaynağından "58" derece çıkan Karahayıt'ın kendine has kırmızı renkli şifalı termal suyu ve
termal çamuru, Ege Üniversitesi Hidroklimatoloji Enstitüsünün
vermiş olduğu rapora göre içerdiği zengin mineralleri ile eşsiz bir
sağlık kaynağıdır. Karahayıt'ta bulunan turistik tesislerde (Otel,
Apart Otel ve Pansiyonlarda) Kırmızı Su ve Termal Çamur sayesinde pek çok hastalık ve sağlık probleminize şifa bulursunuz.
Denizli' de bunların dışında çok sayıda antik kent bulunmaktadır. Keloğlan Mağarası ve Kaklık Mağarası ise mutlaka görülmesi gereken diğer turistik yerlerdendir. Pamukkale ve Karahayıt bölgesinde beş ve dört yıldızlı oteller, pansiyonlar termal turizm
ve kaplıca hizmeti vermektedir.
Bunların yanı sıra Denizli'nin Buldan ilçesi ürettiği birbirinden güzel el dokumaları ile
dünyaca ünlüdür. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ilçeyi ziyaret etmektedir.
Denizli'de Bulunan Antik Kentler
Hierapolis Antik Kenti, Laodikeia Antik Kenti, Anaua Antik Kenti (Çardak), Tripolis Antik
Kenti (Buldan / Yenicekent), Tabea Antik Kenti (Kale), Colossae Antik Kenti (Honaz), Eumenea
Antik Kenti (Çivril / Işıklı), Heraklia Salbace Antik Kenti (Tavas / Vakıf), Dionysopolis Antik
Ken (Çal / Ortaköy), Sebastopolis Antik Kenti (Tavas / Kızılca), Trapezopolis Antik Kenti (Babadağ / Bekirler), Attuda Antik Kenti (Babadağ / Hisarköy), Apollonia Salbace Antik Kenti (Tavas / Medetköy)
Bunların dışında;
Apollon Lermenos Tapınağı: Bir Anadolu Tanrısı olan Apollon
Lermenos’ a adanmış olan bu kutsal alan, Menderes Nehri’ nin
güney kıyısında, Hierapolis’e 35 Kilometre mesafede bugün
Çal Ovası olarak adlandırılan Bahadınlar bölgesinde 1887 yılının Mayıs ayında araştırmacılar W.M.Ramsay, D.G. Ho garth
ve H.A. Brown tarafından tespit edilmiştir. Bölgedeki diğer kült
alanları göz önüne alınırsa Apollon Lermenos Kutsal Alanı erken dönemlerde olasılıkla Tanrıça Kybele’ ye adanmış kült merkezinin üzerine, İ.S.II yüzyılda İmparator Hadrianus Dönemi ( İ.S.117-138 ) ve hemen sonrasında inşa edilmiş olmalıdır. Kutsal
alanın en batısında Menderes Vadisi’ ne hakim bir noktaya tanrının tapınağı yerleştirilmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde konumlandırılan tapınak, ana kayayı kullanan yüksek bir podyum
üzerinde, tetrastylos ( ön cephesinde dört sütun bulunan ) plan tipinde ve korinth düzenindedir.
Beycesultan Höyüğü: Tarih öncesindeki Kalkolitik Çağdan Bronz Çağı'na,
Bizans İmparatorluğuna uzanan çok uzun bir sekans içinde yerleşime konu olmuş olması Beycesultan'ın en önemli özelliğidir. Kazılarda keşfedilen
ve çok ince bir sanatın ve işçiliğin eseri olan buluntulardan bazıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve Pamukkale'deki Hierapolis müzesinde
sergilenmektedir. Beycesultan'da keşfedilen ve MÖ 2. binyılın başlarına
tarihlenen Luvi dilinde bir hiyeroglif mühür mevcuttur.
Ayrıca Denizli, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Pamukkale Arkeoloji
Müzesi, Folklorik Bez Bebek Müzesi gibi gezilesi müzelere de sahiptir
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Bizden Haberler

10. Geleneksel Türk Kahvesi Gecesi
Genç Kalemler olarak yıllardır düzenlemeye devam ettiğimiz kültürel değerlerimizle eğlenceyi bir arada gençlerle paylaşan etkinliğimiz "Geleneksel Türk Kahvesi Gecesi" etkinliğimizin 10.sunu gerçekleştirdik. Öncelikle etkinliğin oluşumunda ve sunumundaki katkılarından dolayı Genç Kalemler Ekibi'ne, akabinde
etkinliğimize katılıp bizlerle mutluluğu ve eğlenceyi paylaşan herkese çok çok
teşekkür eder, katılamayanları da bir sonraki etkinliğimize bekleriz.

GENÇ KALEMLER KİMDİR?
Genç Kalemler 9 yıllık yaşamında hiçbir 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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