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LAİKLİK NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Laikliğin sözcük anlamını yıllardır din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
olarak bildik. Oysa laiklik, böylesi bir cümleyle açıklanamayacak kadar derin bir
anlam içerir. Devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve toplum içerisinde yaygın olan inancın azınlıkların yaşamı üzerinde bir
baskı öğesi olmasının önüne geçilmesidir. Yani devletin, vatandaşlarına inançlarına göre değil, kişinin temel hak ve hürriyetlerini temel alarak yaklaşması anlamını taşır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nde bu durumun ne kadar önemli olduğunu anlamamız için belli güç odaklarının toplumumuzu mezhepler adıyla ayrıştırma çalışılmaları, yönetim gücünün ürettikleri politikaları inançlı insanlara göre
şekillendirirken kendilerini herhangi bir dine ait hissetmeyen insanları yok sayması, hatta gizliden bu insanlar üzerinde ‘mahalle baskısı’nın oluşmasına göz yumarak katkı sağlamasının toplumsal huzur üzerindeki olumsuz etkisine bakılması
yeterlidir. Bu noktada altının çizilerek vurgulanması gereken konu, devletin politika üretirken toplumun huzuru ve kalkınması ön plana alınmalı, inancın bu politika üretiminde öncelikli olmaması ve her inanca da eşit fırsatlar tanınması gerekmektedir. Yani aslında laiklik, ülkelerin kalkınmasında dahi önemli rol oynamaktadır.
Laiklik topraklarımızda Cumhuriyetle birlikte hakim olmaya başlasa da, kimileri Osmanlı Devleti’nde de laikliğin var olduğunu iddia etmektedir. Bu iddianın
temelinde, Osmanlı’nın azınlıklara ve fethedilen bölgelerdeki Müslüman olmayan halklara uyguladıkları hoşgörü politikası yatmaktadır. Ancak Osmanlı’da şer’i
kanunların uygulanıyor olması, halifelik makamının devam ettirilmesi ve kadının
Osmanlı yönetiminde önemli bir role sahip olması bu iddianın zorlama bir iddia
olduğu ve gerçeği de yansıtmadığı ortadadır.
Türk toplumu laiklikle Cumhuriyet sonrasında Şer’iye Mahkemeleri’nin kaldırılması (1 Mayıs 1924), Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) ve Anayasa’nın
kabulünden sonra Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Medeni Kanun (4 Ekim 1926)
gibi kanunların yürürlüğe koyulması ile tanışmıştır. Son olarak 1982’deki Anayasa
değişikliği ile laiklik ilkesi Anayasa’nın değiştirilemez hükümleri arasına konmuş
ve laiklik ilkesinin bir tür garantiye alınması amaçlanmıştır. Cumhuriyetle birlikte
gelen laiklik, aslında Cumhuriyet rejiminin garantisidir. Temeli dine dayanan yönetim sistemlerinin tam karşıtı olan Cumhuriyet ile teokrasi arasındaki temel
farklardan biri ve en önemlisi laikliktir. Cumhuriyet, demokratik bir yönetimdir
ve insanın temel hak ve hürriyetlerini esas alan bir yönetimdir. Demokrasinin
temini açısından da laiklik olmazsa olmaz bir koşuldur. Zira laiklik kişilerin din ve
inanç hürriyetlerini de garantiye almaktadır.
Tüm bunlar çerçevesinde değerlendirildiğinde hem milletimizin huzur ve güven ortamında yaşayabilmesi için hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenerek
büyümesi ve kalkınması için laiklik ilkesinin devamlılığı son derece önemlidir.
“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi,
ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir
zaman politika aleti olarak kullanılamaz.” (1930)
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kapak yazısı: Laikliğin
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Fatih Sultan
Mehmed tahta çıktı.

Japonya’da deprem
oldu, 200 bin kişi
öldü.

Telefon icat edildi.
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Çanakkale Savaşı
başladı.

Türk Medeni Kanunu,
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul
edildi.
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İlk insansız uzay
gemisi Ay'a indi.

Maraş ilimize
“kahraman” unvanı
verildi.

Laiklik ilkesi
Anayasa’ya kondu.
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1979
Gazeteci ve yazar
Abdi İpekçi
öldürüldü.
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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar

Kaşgarlı Mahmud
Kaşgarlı Mahmud, 1008 yılında Kaşgar’da dünyaya geldi. Kendisinden alınan
bilgilere göre, Türk tarihinin önemli devletlerinden birisi olan Karahanlı Devleti'nin
hanedan sülalesine mensup olduğu anlaşılmaktadır.
Kesin olarak Kaşgarlı Mahmud, dönemin bütün klasik ilimlerini tahsil
etti. Arapça ve Farsça öğrendi. Saciye ve Hamidiye Medreseleri'nde tahsil gördükten
sonra kendisini Türk dili tetkikatına vakfetmiştir. Bu amaçla Orta Asya'yı boydan boya
kat ederek Anadolu'ya oradan da Bağdat'a gitmiş. 15 yıl boyunca Türklerin yaşadığı
bütün illeri, şehirleri, obaları, dağları ve çölleri dolaştı. Bu geziler inceleme amaçlı idi.
Türklerin örf ve âdetlerini mahallinde araştırdı. Gezileri sırasında, ana dili
Türkçenin Hakaniye, Oğuz, Kıpçak, Argu, Çiğil, Kepenek şivelerini de öğrendi. İyi öğrenim
görmüş, İslâmiyet'le ilgili bilimsel çalışmaları yakından izlemiştir. Arapça ve Farsçayı da
çok iyi öğrenmiştir.
Divânu Lügati't-Türk isimli, dünyaca bilinen eserin yazarıdır. Eserini 1072 yılında
Bağdat’ta yazmaya başladı. 12 Şubat 1074 tarihinde tamamladı. Eserin
tamamlanmasından sonraki iki yıl içerisinde dört defa baştan sona gözden
geçirerek 1076‘da son şeklini verdi. 1077 Ocağında bitirilmiştir.
Eserini Abbasi Halifesi Muktedî-Biemrillah’ın oğlu Ebü’l-Kasım
Abdullah’a sunmuştur. Kitabın tek yazması olan nüsha
bugün İstanbul’da Millet Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir.
Kaşgarlı Mahmud’un, Kitabu Cevahirü'n Nahv Fi Lugati't
Türk adlı bir eser daha kaleme aldığı biliniyor. Türk dilinin ilk
gramer kitabının nerede ve nasıl kaybolduğu belirlenememiştir. Bu
eser, günümüze ulaşmamıştır.
Kaşgarlı Mahmut, 1080 yılında Kaşgar’a döndü. O artık,
ülkesinin önde gelen bir bilim adamı idi. Adına izafeten, Mahmudiye Medresesi denilen
binada dersler vermeye başladı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Mahmud, 1105 yılında, 97
yaşında iken fani hayata veda etti. Naaşı; ders verdiği Mahmudiye mezarlığında toprağa
verilmiştir.

Divânü Lügati't-Türk (Türkçe: Türk Dilleri Sözlüğü), Orta Türkçe döneminde Kaşgarlı
Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup, batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en
kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.
Kökleşik Arap sözlük bilgisi ilkelerine göre hazırlanmış olan sözlük, Kaşgarlı
Mahmud'un Türk boylarıyla ilgili ayrıntılı bilgisinin yanı sıra, Arap dil bilimi konusunda
da esaslı bir eğitim görmüş olduğunu gösterir.
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Düşen akasya yaprakları ve Ali’nin Günlük Sayfası (devamı)
… Yerinden kalkıp o akşamki duygularına şahitlik edecek bir kalem arayışına girmek istedi. O sırada koğuşun tahtadan yapılmış çift kanatlı kapısı aheste bir eda ile açılıverdi.
İçeriye giren uzun boylu, esmer, kalın paltolu adam; okulun müdürü, namı diğer,
Reşo’dan başkası olamazdı. Burnunun üzerine doğru düşen kalın çerçeveli gözlüklerini
sağ elinin işaret parmağı ile alnına doğru ittirdikten sonra, o haşin bakışlarıyla koğuşu
şöyle bir baştan aşağı süzdü. İlk gözüne ilişen ise duvar kenarlarına sıralanmış iki katlı
ranzalar arasında elinde bir defter ile dolaşan Ali olmuştu. Ali ise, bir günlük okul hayatında, en son görmek istediği kişi ile üstelik elindeki gizleri ile karşılaşmanın şaşkınlığını
yaşıyordu. Elindeki defteri yüreğinin üzerine bastırıp, kendisine doğru yürüyen okul
müdürünü beklemeye koyuldu. Okul Müdürü ivedi attığı birkaç adımdan sonra, Ali’nin
karşısına dikildi ve ilk işi Ali’nin iki eli ile göğsüne bastırdığı defteri almak oldu. İlk önce
defteri elinde bir o tarafa bir bu tarafa çevirip kapağını kontrol etti. Sonra alelacele
yapraklarını çevirerek defteri kolaçan etti. Tekrar başa döndü ve gözleri defterin dış
kapağındaki büyük harflere takıldı. Ali’nin gözlerinin içine bakarak, asabi bir ses tonu
ile o harflerin manasını sordu. Ali ağzının içerisinde gevelediği kelimelerle “Ali’nin Günlük Sayfası” diye mırıldandı. Okul Müdürü söylenenlerle pek ikna olmamış gibiydi. Defterin yapraklarını tekrar gözden geçirip yazılanları okumaya çalışıyordu. Bir ara defterin
içerisinde çok aşırı derecede tekrarlanan bir isim dikkatini çekmişti. Tekrar Ali’ye döndü ve bunun kim olduğunu sordu. Ali ise yine lafı ağzında geveliyor, ser verip sır vermiyordu. Okul Müdürü, karşısındaki bu delikanlının o çekingen ama umursamaz tavırlarından oldukça rahatsız olmuştu. Sinirlendiğini birkaç kez celallenerek gösterdiyse de –
ne düşünüp düşünmediğini belli etmeden- defteri hemen yanı başındaki ranzanın üzerine fırlatıp çıkıp gitmişti.
Onun uçarı adımlarla uzun ve karanlık koridordan çıkışa doğru gidişini usulca
aralanan koğuş kapısından süzülen bir çift endişeli göz takip ediyordu. Koridorun sonuna doğru ilerledikçe ise aralanan kapı sayısı ve ardından bakan göz sayısı giderek artıyordu. Koridor sonundaki merdivenlerden inen takırtılı ayak sesleri artık gelmez olduğunda ise, yine koğuşlardan yükselen uğultulu sırlaşmalar uzun ve karanlık koridora
kadar taşmaya başlamıştı…
O gidiş pek tekin bir gidiş değildi Sevgili Kardelen. İşte o gidiş Ali’nin zor ve temiz
sevdasının bedelini ödemeye başlayacağının bir başlangıcıydı. Sanki o gidişle bir hazin
sonun fitili ateşlenmiş, meşalesi yakılmıştı.
Günler, akşamlar geçiyor yürekleri donduran uzun zemheri geceleri bile sona
eriyordu. Buzlar çözülüp Köroğlu Dağları’ndan yansıyan mavi ışıltılar vadideki umutlu
bakışlarla parıldayan gözleri kamaştırmaya başladığı zaman yürekler tazeleniyordu. Lakin Ali her geçen gün geriliyor, kabuklanmaya başlamış yaraları her defasında kaşınarak yeniden tazeleniyordu. Okul Müdürü her gördüğü yerde sebepli sebepsiz azarlıyor,
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onunla da kalmayıp ulu orta yerde tokatlıyordu. Kendisi yetmiyormuş gibi sözünü
dinleyen öğretmenlere de aynı şeyi yaptırıyordu. Ali ise yüreğindeki her baharda
kabaran kar suları gibi bu yıl biraz daha fazla coşan şaki duygularını bastırmaya ve
bir yıl daha olsun sabretmeye çalışıyordu. Zira liseyi bitirebilmek için bu yıldan başka bir yıl daha başka bir yıl daha bu eziyete katlanmak zorundaydı. Dişini sıkıyor,
bağrına bahçedeki çakıl taşlarının en büyüklerini, en pütürlülerini batırıyordu.
Cilavuz Çayı’nın bahardaki homurdanışları kulağına gelmiyor, yeşeren Çamçavuş
Ovası’nın taze gülüşleri gözüne gözükmüyordu. Sanki derin sabah uykularını zehir
eden o karga sesleri son bulmuş, serçeler ortalarda gözükmez olmuşlardı. Her akşam takılıp latife yaptığı, okulun aşçısı Bahçeli Amca’yı bile uzun zamandır görmezden geliyordu. Hani o her yemek öncesi; “Ne pişirdin Bahçeli Amca?” sorusuna; “…
İle yaş pancar!” cevabı sonrasındaki atılan kahkahalar artık sırra kadem basmışlardı.
Evet, Ali demiştim Sevgili Kardelen, o deli oğlan… O deli yürek bu inatçı tahriklere daha fazla tahammül edememiş ve bir gün, bir yıl boyunca yüreğinde biriktirdiği öfkesini Matematik öğretmeninden çıkarmıştı. Kendisini, duygularının yoğun olduğu bir zamanda tartaklayan, azarlayan ve hakaret eden Celal Öğretmen’e
saldırmış, o kadar zamandır yüreğine çektiği ve sevdasının hatırına sımsıkı sarıldığı
o bendi birkaç dakikada yerle bir etmişti.
Ali o sevdasının bedelini diyardan diyara sürülüp, üç okul değiştirerek ve zor
da olsa liseyi bitirerek ödemişti Kardelen. Ama ne var ki bütün bu meşakkatli yolculuğun ardında ise benim sana hasret ellerim gibi, onun da geriye bir tek yüreği
kalmıştı. Bir tek yüreği ve o yüreğe batırılmış pütürlü çalı dikenleri gibi bir daha asla sökülemeyecek deli sevdası…
Ve ben bu akşam yine senden uzak, dervişin yokluğunda, yüreğimin Dede
Korkut’u Bahaettin Karakoç’un o dizelerini hazin bir şarkı gibi terennüm ederek
yâd ediyordum Ali’yi ve yüreğimdeki o derin kardelen hasretini…
“Birden bezeklenir sevda haritam,
Ihlamurlar çiçek açtığı zaman...
Lâleler toplarım ben tutam tutam,
Bizim için çalar kıvrak bir keman.
Gök papatya, yer ise lâle bahçesi,
Aşka ışık dokur kuşların sesi.
Seninle hep aynı yerde oluruz;
-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman! ...
Hamdi ÜLKER
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Sepetçioğlu Türküsü ve Hikayesi

Yöre: Kastamonu

İsfendiyaroğlu Beyliği döneminde Kastamonu’da yaşamış Sepetçioğlu Osman Efe halk
tarafından sevilen, zalimler tarafından düşman bilinen bir yiğittir. Babasının ölümünden sonra annesi ile birlikte yaşayan Osman
Efe, geçimini babasının mesleği olan sepetçilikle devam ettirmektedir.
Osman Efe’nin yaşadığı dönemde toplanan
öşür vergileri beyliğin başında olan Hamza
Bey tarafından gittikçe zorlaştırılmaktadır.
İstenen vergileri veremeyen halk en kötü
şekilde cezalandırılmaktadır. Günlerden bir
gün Osman Efe dükkanında sepet yaparken
kapıya atılan bir tekme ile sipahiler dükkanı
basmış ve hafta sonuna kadar Osman Efe’den 50 tane sepet yapmasını istemişlerdir;
fakat Osman Efe’nin yetiştirmesi mümkün
değildir. Eve gider ve annesi ile konuşur.
Annesi ne yapıp edip yetiştirmesi gerektiğini, yoksa sipahiler tarafından en ağır şekilde
cezalandırılacağını söyler Osman Efe’ye. Osman Efe çok düşünür. Sipahiler geldiğinde
onlara nişanlı olduğunu, düğün hazırlıkları
içinde olduğunu anlatıp onların bu durumu
anlayacaklarına karar verir; fakat öyle olmamıştır. Sipahiler geldiklerinde sepetlerin hazır olmadığını görünce Osman Efe’yi kolundan tutarlar ve cezalandırmak için yine vergisini veremeyen başka adamlarla birlikte
götürürler. Osman Efe bu duruma fazla dayanamaz ve bir yolunu bulup kaçar. Kastamonu’ya annesinin yanına gelir ve Hamza
Beyi öldüreceğini söyler. Gitmeden önce
nişanlısı ile de konuşur, nişanlısı da destek
verir.
Osman Efe, Hamza Beyi atıyla gezintiye çıktığı sırada öldürür. Halk bu duruma çok sevinir ve Osman Efe halk arasında çok sevilen
bir kahraman olarak bilinir. Bundan böyle
halk arasında Osman Efe “Sepetçioğlu Osman Efe” olarak tanınır.
Hamza Bey öldükten sonra yerine geçen
oğlu Rüstem Bey babasından daha gaddardır. Vergileri artırır, halka daha fazla eziyet

eder. Vergilerini
v e r e m e y e n le r e
yine ağır cezalar verir; fakat ceza verilecek
adamları Osman Efe seçer halkın en kötü
adamları arasından. Bunun üzerine Rüstem
Bey, Osman Efe’nin annesi ile nişanlısını kaçırıyor, Osman Efe’yi teslim olması için annesi ve nişanlısı ile tehdit ediyor. Osman Efe
bir gece beyin konağını basarak annesi ile
nişanlısını kaçırıyor. Bunun üzerine Rüstem
Bey daha da hırslanıyor ve sipahileri onları
bulmak için gönderiyor. Sipahiler onları bulduğunda Osman Efe ve nişanlısı onlarla dövüşüyorlar, karşı koyuyorlar; fakat sonunda
dayanamayıp üçü de ölüyor. Halk Osman
Efe’nin ölümü üzerine onun için bir türkü
yakıyor.
Sözleri:
Sepetçioğlu bir ananın kuzusu
Hiç gitmiyor kollarımın sızısı
Böyle imiş alnımızın yazısı
Yassıl dağlar Osman Efem geliyor
Yaslan Sepetçioğlu yaslan
Laleli çimenli dağlara yaslan
Analar doğurmaz böyle bir aslan
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor
Kalk gidelim kışla önüne aşağı
Salıvermiş ince belden kuşağı
Yaman olur Kastamonu uşağı
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor
Hep düşmanlar mahkemeye doldular
Anamı babamı mahkemeden kovdular
Sünek gibi koç yiğidi boğdular
Yol verin aslan efeme aman dumanlı dağlar
Kaynak: Yaşar
Türküler 3

Özürküt—Öyküleriyle
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Tarihimizde Mültecilik

DENEME

Âdemoğlu dünyaya geldiği andan itibaren göçebe ve mülteci. Türk
milleti ise at sırtında dünyayı fetheden fatihlerle dolu. Orta Asya’da kalan Doğu Türkistan ve Başkurdistan’da yaşayan kısmımız hariç dünyanın her yerine yayılmış ve yayılmaktayız. Avrupa’da artık saygın bir yere ve çoğunluğa ulaşıyor Türkler. Devlet kurmasak da Türk’ün olmadığı bir yer hayalden ibaret.
Kurduğumuz İmparatorluklar ve medeniyetlerle insanların birlikte yaşayabileceği, farklı din, dil, ırk topluluklarının huzurla bir arada bulunabileceği, adaletin egemen
olduğu çağlar yaşattık. Tarih boyunca insanlar değişik sebeplerle vatanlarından ayrı kalmak zorunda kaldı. Orta Asya’dan çıkışımız büyük kuraklıkla oldu. Bunun sonucunda
Avrupa Hun devleti kuruldu, Hunlardan kaçan kavimler Kavimler Göçü’ne sebep oldu.
Anadolu’ya gelen atalarımız birçok devlet kurdu. Moğol istilasından kaçan insanlar yaşamak için topraklarını terk ettiler. İspanya kraliçesi İsa Bella’nın Hristiyan kilise ile işbirliği yaparak 31 Mart 1492 tarihinde ülkedeki bütün Yahudilerin, 2 Ağustos 1492 tarihine kadar ülkeyi terk etmeleri üzere ferman çıkarması 300 bin kadar İspanya Yahudisi
iyice zor durumda kaldı. İspanya Yahudileri bu ferman üzerine çeşitli Avrupa ülkelerinden sığınma hakkı istediler ama Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında onlara sürekli kalmaları için kapıları açan olmadı. Osmanlı İmparatoru Sultan 2. Bayezid'in kendilerine
sığınma hakkı tanıması üzerine 150 bin kadar İspanya Yahudisi Akdeniz yolu üzerinden
doğrudan Osmanlı topraklarına geldi. Diğerleri de Rusya üzerinden Osmanlı topraklarına geldiler. Kendilerine "Sefarad Yahudileri" denilen İspanya Yahudilerinin büyük çoğunluğu Selanik ve İstanbul'a yerleştirildi. Osmanlı her dil her dine saygısı olduğunu
ispatlamış oldu.
İstanbulumuzun şirin bir ilçesi olan Polonezköy de Osmanlı’ya sığınan Polonyalıların yaşadığı, kendine has bir kültür oluşturduğu dünyadan eşine az rastlanan güzel
mekânlardandır.
Osmanlının son dönemlerinde toprak kayıplarıyla Türkler ve Arnavutluk ve Kosova gibi Türk kabul edilen Müslümanlar zor duruma düştü. Rusya’nın gittikçe büyümesi ve toprak kaybetmemiz dışında Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı’nda yenik ayrılışımız ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal’in dahi doğduğu toprakları kaybetmesine
neden olmuş, ailesi mülteci olarak Yunan mezaliminden canını zor kurtarmıştır. Ülkemiz Kurtuluş Savaşını kazanmış ama kaybedilen topraklarda Hatay, Suriye’nin Türkmen
Dağı, Irak’ın Kerkük’ü, Ukrayna’nın Kırım’ı, Üsküp gibi Türk ve Müslüman diyarları Bulgaristan ve Yunanistan’daki birçok köyümüz sınırlarımız dışında kalmıştı. Mübadele yoluyla Yunanistan’da kalan Türkler yurdumuza dönebilmiş, vatanlarına kavuşmuşlardır.
Mübadelede her iki taraf da kendine vatan saydığı topraklardan koparılmanın acısını
yaşamaktadır. 1. Dünya Savaşında yaşanan Ermeni olayları üzerine Rusya’ya sığınan
Ermenilerin 700-800 bin civarında olduğu bilinmektedir. Amerika’ya sığınan ve diasporayı oluşturan Ermeniler de 1890’dan itibaren yurtdışına sığınan ilk mültecilerimiz arasında sayılabilir. Yine Bulgar zulmünden korumak için değişik tarihlerde göçe zorlanan
vatandaşlarımız ülkemizde yurt sahibi olmuşlardır. 1989’da Bulgaristan’dan yapılan son
göç hareketi yakın tarihimizde son bulmuştur. Acılarını parçalanmış ailelerini zorlu hayat hikâyelerine tanıklık ettiğimiz insanların başarı hikâyelerine de tanıklık ettik. Naim
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Süleymanoğlu halterde temsilcimiz olarak göğsümüzü kabartan dünya şampiyonumuzdur.
Ekonomik koşullar nedeniyle ülkemizden özellikle Almanya’ya ve Avrupa’ya
göçler gerçekleşmiş. Avrupa’yı vatan edenlerin, işçi çocuklarının artık işveren ve başarılı insanlar olarak hayatlarını sürdürdüklerine şahitlik etmekteyiz. Siyasal olaylardan,
darbelerden etkilenen insanlarımızın da yurtdışında kazandığı bilgi ve birikimi tekrar
yurtlarına dönerek veya yaşadıkları yerden ülkesine hizmet ederek sürdürdüğüne tanıklık etmekteyiz. Mert Özkan ve Nazım Hikmet Ran gibi şairlerimiz yaşadıkları coğrafyada da kimliklerini ve üretkenliklerini yitirmemişlerdir.
Atatürk’e göre dünya kapalı bir çevre olamaz, uzakta da olsa herhangi bir yerde
yaşanan huzursuzluk, insanlığın canını yakacak ateş, mutlaka yurduna ve sana zarar
verir. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven
içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedef tutar. Atatürk’ün vasiyeti olan İlke, hem iç politikanın hem de dış politikanın temel dayanağıdır.
Dünya ateş çemberi içindeyken Ortadoğu’da kan durulmazken bizim mutlu olabilmemiz düşünülemez. Yerlerinden, yurtlarından, ailelerinden koparılan insanlar doğal olarak yaşam mücadelesi içinde bulunacaklardır. Ülkemiz ve insanımız konuksverliğini ve
hoşgörüsünü, yardımseverliğini dünyada hiçbir ulusun üstlenmediği kadar üstlenmiştir. Ancak yanan ateşin söndürülmesi gereklidir. Aksi takdirde yangın büyüyecek ve
dünyanın tamamını saracak, huzur şiirlerde okuduğumuz bir hayal olarak kalacaktır.
Sözlerimi vicdanları kör, gözleri âmâ gerçekleri duymazdan gelen liderlerin tekrar duyarlı olması temennisiyle şiirimle bitiriyorum.
ÂMÂ
Gözleri yorgun bir adam
Olsaydım,
Görebilseydim gönlünce,
Narin, nurlu, sevi taşkını.
Çağırsaydım cümle güvercinleri,
Barış kafese girmeden,
Sevi yükleseydim ayağına,
Alıcılar mülteci düşmeden.
Kemal Albayrak

el ağzına bakan, karısını tez boşar: Kişi, özel
hayatı ile ilgili ciddi konularda başkasının düşüncesiyle değil
kendi düşünceleriyle karar vermelidir
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Bunları Biliyor musunuz?
Osmanlı sultanlarının ve bazı alimlerin başlarındaki kavukların, kefenlerinden oluştuğunu, sık sık ölümü hatırlayıp ona göre karar verdiklerini,
ayrıca öldükleri zaman hemen başlarındaki kefenle defnedildiklerini biliyor muydunuz?

Alkol metre > > alkol ölçer
Adaptasyon > > uyma uyarlama
almanak > > yıllık

Batış Yılları / Falih Rıfkı ATAY

Kitap

Batış Yılları: Falih Rıfkı Atay'ın 1905 ile 1914 yılları arasında kalan
dönemi anlattığı, anı ve deneme türü eseridir. Kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesindeki son on
yılı anlatılmaktadır. Kitapta Falih Rıfkı Atay'ın yaşanmış anıları üzerinden İkinci Abdülhamit, İttihat ve Terakki, İkinci Meşrutiyet, 31
Mart Vakası, Balkan Savaşı dönem ve olaylarına yönelik incelemeler yer almaktadır.
Kitabın önsözü yazarın şu ifadesi ile sona ermektedir:
“...Maksadım bugünün ve yarının gençlerine batış ve dağılış yıllarının hikâyelerini anlatmak ve onları Türkiye'nin geleceği üzerinde daha uyanık tutmaktan ibaret.”
Falih Rıfkı Atay: (1894-1971), Türk gazeteci, yazar, milletvekili. Cumhuriyet döneminin en
etkin gazetecilerindendir. İzmir'in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal ile tanışıp dostluğunu kazanan Falih Rıfkı Bey, özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan anılarıyla ünlendi. 19231950 yılları arasında milletvekili olarak siyasette yer aldı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’
e yakınlığı nedeniyle çok önemli olaylara tanıklık etmiş ve kişisel tarihi cumhuriyet tarihi
ile özdeşleşmiştir. Ayrıca Atay, Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde düzenlenen Basın Bayramı'nın tarihini ortaya
atmıştır.
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Yöresel Yemeklerimiz

Gömme (Elazığ yöresi)
Malzemeler:
1500 gr un (kepekli un),
750 gr kıyma veya kavurma,
200 gr ceviz,
100 gr tereyağı,
Bir miktar pul biber ve tuz
Yapılışı:
Kepekli una bir miktar su ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında hamur yapılır. Ayrı bir kapta kıyma veya kavurma bir miktar kavrulur. Soğan
küçük küçük doğranarak yine ayrı bir kapta kavrulup su ilave edilerek hafifçe pişirilir. (Pembeleşmeyecek şekilde) soğan, kavrulan kıymaya veya
kavurmaya eklenerek isteğe bağlı olarak pul biber katılır. Ceviz havanda
dövülür. Fırın tepsisinin altı yağlanır. Daha önce hazırlanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alınarak serilir. Üzerine hazırlanan kıyma
veya kavurma soğanlı harçtan yapılır. Harcın üzerine bir yufka daha serilip
bu yufkanın üzerine ise dövülmüş ceviz serilir. Böylece bir harçlı, bir ceviz
olmak üzere 25-30 adet olacak şekilde hazırla
nır. En üste gelecek yufka biraz kalınca açılıp
yayıldıktan sonra üzeri hafifçe yağlanıp bıçakla
ortadan ikiye bölünerek fırına atılır, altı ve üstü
kızarınca fırından çıkarılıp en üsteki kalın yufka
kaldırılır. Çatalla kazınarak tabağa konulmadan
tepsi içerisinde servis yapılır.

Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya
üzerindeki tüm plajlardaki kum
tanesi sayısından fazladır.

Uzaya ilk defa 12.04.1961
tarihinde Yuri Gagarin uçtu.

Aya ilk ayak
basan Neil Armstrong’tur.
(21.07.1969)
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MAKALE
TÜRKİYE’NİN SON DÖNEM SORUNU: SURİYELİ SIĞINMACILAR (MÜLTECİLER)
Ülkemiz, milletimiz son yıllarda birden çok hayati sorunla karşı karşıya. Giderek artan
terör sorunu, ülkenin iç siyasetindeki kargaşalar, yargı ve orduda yaşanan değişiklikler,
Suriye'den kaçan göçmenler, komşu ilkelerle yaşanan sorunlar ve bunun gibi daha birçoğu...
Burada ağırlıklı olarak Suriye'den ülkemize göç eden veya bir şekilde yolu ülkemizden
geçen sığınmacılar (mülteciler) konusuna değineceğiz. Öncelikle şu soruyu sormak istiyoruz:
Bu kimin sorunu? Bu tüm dünyanın sorunu olmalı diyoruz ama öyle oluyor mu? Olmadığını
bugün hep beraber izliyoruz aslında. Veya eşit oranda olmadığını söylemek daha doğru
olacaktır. En yakın ülke olarak ilk durak bizim ülkemiz oldu. Ne yazık ki ilerisi düşünülmeden;
“Müslüman kardeşimiz, yakın komşumuz, yardıma muhtaç insanlar.” diyerek kucak açtık.
Fakat yetmedi; göç, çığ gibi büyümeye başladı. Önce kamplar kurduk, fakat durduramadık,
ülkenin en batısına kadar gelmelerine, hatta yerleşmelerine izin verdik. Sayıları milyona ulaştı.
Sınırlarımızda, kaçarken yaşanan olumsuz olaylar duyuldukça dünyaya yansımaya başladı
işler. Avrupa ülkeleri zorla da olsa kabul etti almayı. Ama nasıl? Ne şartlarla? “Şu kadar
sürede, şu kadar sayıda, şu özellikleri olanlar vs.” dedi. Neden dediler bunu? Belli ki başlarına
geleceklerini düşündükleri bir şeyler vardı. Ne kötülük gelebilirdi, zor durumdaki insanlara
yardım etmek gibi masum bir şeyden bir ülkenin başına? Biz sormadan, sorgulamadan aldık
da ne oldu yani? Ne mi oldu? Her şehirde, her sokakta kim olduğunu bilmediğimiz, bir kimliği
dahi olmadığını bildiğimiz yabancılar görür olduk, konuştuğu dili anlayamadığımız bir sürü
yabancı... Özellikle büyükşehirlerde otogarlarda, metrolarda, alt geçitlerde birkaç battaniye
Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili bazı önemli istatistikler
01.02.2016 itibariyle Başbakanlığa bağlı barınma merkezlerindeki Suriyeli
birey sayısı

269.672

Haziran 2015 Birleşmiş Milletler verilerine göre Dünya’daki Suriyeli sığınmacı 4.015.000
sayısı
Haziran 2015 Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı 1.805.255
sayısı
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk okullarda eğitim alan Suriyeli
çocuk sayısı

75.000

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Suriyeliler için açılmış olan eğitim
merkezlerinde eğitim alan Suriyeli çocuk sayısı

80.000

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak gönüllü çalışan ve kadroya
alınacak Suriyeli öğretmen sayısı

9.500

Türkiye’de resmi olarak çalışan Suriyeli sayısı

7.351

Türkiye’de kayıtdışı çalışan Suriyeli sayısı

Yaklaşık
500.000

veya kartona sarınmış akşamları yatan, gündüzleri dilenen insanlar... Ayakları çıplak, zayıfça
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çocuklar... İlk kez gördüğümüz, tabelasında Arapça harflerle bir şeyler yazılı, ne
dükkanı olduğunu içerisindekilere bakarak tahmin edebildiğimiz yeni dükkanlar...
Nasıl ki her kapımızı çalanı evimize almıyor, alacağımızı kişilerin sayısını da
konuk edebileceğimizden fazla tutmuyorsak, diğer ülkelerin insanlarına yardım
ederken de buna dikkat etmeliyiz. Paylaştığımız istatistikler bu konuyla ilgili önemli
noktalara işaret etmektedir. Yaşadığımız dünyada olanlardan neredeyse tüm dünya
sorumludur. Bir diğer önemli nokta da hükümetin/devletin sığınmacılarla ilgili
politikaları belirlerken kendi vatandaşını zor duruma sokmayacak ve ‘adaletsizlik’,
‘eşitsizlik’ algısı yaratmayacak şekilde tasarlamasıdır. Son zamanlarda sığınmacılara
tanınan bazı haklar (iş olanağı ve toplumsal haklar gibi) ülkemiz vatandaşlarında hem
hak kayıpları hem de öfke yaratmaktadır. Bu nedenle sığınmacılara verilecek
hizmetlerde ve olanaklarda bütün sorumluluğu Türkiye almamalıdır, diğer ülkelerin,
uluslar arası kuruluşların sorumluluğunu da vurgulamalıdır.

Şiir

Şiir
Küçücük bir sokaktı, kirlenmemişti etrafı.
Tertemizdi…
Girmesini istediğimiz çıkmazlarla dolu bir
dünyaya geldi bu sokak.
“Küçük Hanımla ve Küçük Beyler Sokağı”
Kendileri küçük dünyaları hepimizden büyük!
Sonra…
Kirlettiler Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler
Sokağını,
Onlar ise asla istememişlerdi acıyla kıvranmayı,
onlar gökyüzüne değmeyi bekliyorlardı.
Cennet kokuyordu sokakların kaldırımları,
sokakta yaşanacak hayaller de öyle..
En güzel sesti; onların çığlık çığlığa çınlayan
kahkahaları
Ne de kısaymış o sokak..
Sona geldiğinde çıkmaza giriverdi!
Ve çocukluğu da böylece bitti…
Cennet kokusu sokaklara virüsler bulaştı
Ve insanlık çocukluğunu kaybederek aslında
gökyüzünü kararttı.
İlknur BİLİR

İmge
Gidişinin yasını en çok
Haziran tutacak biliyorum.
Cıvıl İzmir' in güzel ayı....
Kış, gecelerle sevişecek
Dünyaya yeni bir yaz gelecek.
Lakin boynu bükük kalacak
Kırmızı gecelerin,
Mavi Sabahların.
Belki Poseidon duyacak sesimi,
En güzel İmgen düşecek
Ege denizine:
Navonapiazza 'da
Beni sevdiğini söylediğin.
O İtalya yazında
Gözlerime değdiğin

Özgür SÜREK
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Geleneksel Oyunlarımız

Halka Oyunu (Antalya/Elmalı)
Derleyen: Gül Domrul
Oyunun mekânı: Geniş bir alan.
Oyuncak: Her oyuncuya ait
birer tane halka. Bir adet
tahta sopa
Oyuncağın hazırlanışı: Elma
çubuğu veya söğüt
değneğinden yapılmış olan
halkalar
hangi oyuncuya ait olduğu
belli olması için farklı
şekillerde süslenir.
Oyunun oynanışı: Her grupta
en az 3’er kişi bulunacak
şekilde 2 grup oluşturulur.
Oyuncular istedikleri kişiyi kendilerine seçebilecekleri gibi, grup başkanları
tarafından da bu iş yapılabilir. Gruplar, halkalarına göre kendilerini belli ederler.
Ardından çemberin isabet etmesi gereken sopa dikilir. Sopanın dikildiği yerden 10
adım geriye de çizgi çekilir ve atışlar yapılır. Hangi grup halkayı daha fazla sopaya
geçirdiyse oyunu kazanır.

Gezelim-Görelim
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Burdur
Çeşitli kaynaklar ve arkeolojik bulgular, Antik Dönem’de Pisidia olarak adlandırılan bölgede yer alan Burdur ilinde Paleolitik Çağ’dan bu yana yaşanıldığını göstermektedir. Yeşilova ilçesinin Başkuyu köyünde bulunan kaya resimlerinden anlaşıldığına göre Paleolitik
Çağ’da bu bölgede ilk insanın varlığı kesinlikle anlaşılmıştır. İl merkezine bağlı Hacılar köyünde yapılan kazılar sonucu M.Ö. 7 bin yıllarında, insanın yeryüzünde hayvanı ehlileştirip, köyler kurarak çanak çömlek yapmasını öğrendiği, toplayıcılıktan üretime geçerek
belli bir yere bağlandığı merkezlerin en önemlilerinden biri olduğu anlaşılmıştır. Burada
ortaya çıkarılan ana tanrıça figürleri ile boyalı insan yüzlü çanak çömlekleri dünya arkeolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bölge, Frig, Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Daha sonra Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlılar bölgede hâkim
olmuşlardır. Osmanlı Devleti 1914’te 1. Dünya Savaşına katılınca bütün yurtta seferberlik
ilan edilmiş ve aynı yıl Burdur’da şiddetli bir deprem olmuş, yaklaşık 4.000 kişi ölmüş ve
şehrin önemli dini yapıları bu depremde yıkılmıştır. 1920’de müstakil mutasarrıflık olan
Burdur, doğrudan hükümet merkezi olan İstanbul’a bağlanmıştır. Burdur düşmanın yurttan atılmasından sonra kurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinde 1923’te il olarak yerini almıştır.
Burdur Antik Kentleri
Burdur Düğer (Tymbrianassus) Antik Kenti
Burdur’da Klasik Çağ’a ait bilinen en eski yerleşim yeri, Düğer
köyündedir. Yunan Arkaik Dönemi’ne rastlayan ve Frig Kültürü
özelliklerini gösteren Tymbrianassus Antik Kenti, Yarışlı Gölü’nün doğu kıyısındaki yarımadada yer alır. Kent M.Ö. 6. yüzyılın
sonlarında kurulmuştur. Düğer’de bilimsel kazı yapılmamış, kaçak kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların ele geçirilebilen büyük kısmı Burdur Arkeoloji Müzesi’nde toplanmıştır.
Bulunan eserler arasında, tapınak olduğu sanılan birkaç yapının pişmiş topraktan kaplama
levhaları vardır. Bu levhalar yapıyı doğanın yıpratmasından ve yangından korumak için
yapılmıştır. Levhaların üzerinde bulunan Grifon başlı hayvan figürleri de, dinsel inançlar
göre yapıyı kötü ruhlardan korumaktadır. Dönemin süsleme motifi ise, 4 yapraklı yoncadır.
Burdur Antik Kenti
Burdur’un Gölhisar ilçesinde yer almaktadır. Çok yüksek olmayan
üç tepecik üzerinde kurulmuştur. Çevresinin sağlam surlarla çevrili olduğu sanılan antik kent, dörtlü bir tetrapolisin başkentidir.
Tetrapolis, Kibyra, Oinoanda, Balbura ve Budon sitelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kibyra’nın atları ve silahşörleri ünlüdür.
Kibyra’da hayvancılık ileriydi. Aşağı Agora’da dericilik yapılıyordu.
Yakın zamana kadar işletilen maden ocakları ve arazinin doğal yapısında bulunan demir
madeni, Kibyra’da demircilik sanatının varlığının kanıtlarıdır.
Burdur Sagalassos Antik Kenti
Burdur’un Ağlasun ilçesine 7 km. uzaklıktadır. Antik Pisidya
bölgesinin en büyük ve önemli merkezlerinden biridir.
Akdağ’ın 1.700 m. yükseklerinde, Bergama Antik Kenti’nde
olduğu gibi teraslama yöntemiyle kurulmuş kentin çekirdeğini
kuzey terastaki yapılar oluşturmaktadır. Helenistik ve Roma
dönemi kalıntıları içeren Sagalassos, en parlak dönemini M. S.
2. yüzyılda yaşamıştır.
Kazı ve onarım çalışmaları sürdürülen kentin en önemli yapıları Athonius Mabedi, Büyük Cadde, Aşağı Agora, Yukarı Agora, Tiyatro, Bazilika, Helenistik
Çeşme, kütüphane, Nympheus (Su ile ilgili anıtsal yapı), Hamam, Yuvarlak Anıt,
Valentinian Anıtı ve Küçük Mabed’dir. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan keramik fırınlar, Sagalassos’un Anadolu’nun önemli keramik merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. Sagalassos keramikleri, antik çağlarda Mısır ve Suriye’ye ihraç ediliyordu. Çok büyük
bir alana yayılan Sagalassos antik şehri, iyi bir onarımla açık hava müzesi olabilecek nite-
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Burdur Camileri
Burdur Ulu Camii
Pazar Mahallesindeki Pazar düzlüğünde yüksek bir tepe üzerindedir. Vakıf kayıtlarına göre Hamitoğlu Dündar Bey yaptırmıştır.
1914 depreminde yıkılan minaresinin yazıtında 1300’de yaptırıldığı yazılıdır. Çelik Mehmet Paşa 1749’da onarım yaptırmıştır.
Depremden sonra 1919’da ahşap karkas olarak yapılmıştır. Doğu, kuzey ve batısında 3 kapısı vardır. İçten yarım kubbelidir. Kuzey kapısı yönündeki ikinci cemaat yerini 3 kubbe örtmektedir.1971 depreminde zarar
görmüşse de Vakıflar İdaresince yaptırılmıştır. Camii kesme blok taşlardan yapılmıştır.
Burdur Dengere Camii
Çavdıra bağlı Bölme Pınar adı ile bilinen Dengere köyündedir.
Selçuklu ve Beylikler dönemi ahşap direkli, toprak damlı camilerin Osmanlılar Dönemi’nde (15 ve 16. yy.) yapılmış örneklerindendir. Kitabesi olmadığından kim tarafından ve ne zaman yapıldığı belli değildir. Dengere Camii’nin duvarındaki taşlardan birine
1661 tarihi kazınmıştır. Camii minaresi ve şadırvanı ile birlikte bir
bütün teşkil etmektedir. Yaklaşık kare planlıdır. Camiinin ortasındaki 4 direk çatısını tutmakta ve camiyi 3 sahana ayırmaktadır.
Tavan düz kirişlerle süslüdür. Ahşap sütunlar 8 yüzlüdür. Ayaklar klasik devir mermer süt
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Burdur Mağaraları
İnsuyu Mağarası
Ülkemizde turizme açılan ilk mağaralardan biri olan İnsuyu Mağarası ile Burdur arasında 13 km. bulunmaktadır. Burdur’un su
gereksinimini karşılamak için kullanılan İnsuyu Mağarası sürekli
çekilen sular nedeniyle mağaranın içindeki göller kurumuş ve
mağarada mevcut olan damlalar zaman içerisinde yok olmuştur. Fakat 2004’te şiddetli yağmur sayesinde İnsuyu Mağarası’nda yeniden küçük gölcükler oluşmuştur.
Burdur Müzeleri
Ziyaretçilerine kapılarını ilk kez 12 Haziran 1969’da açan Burdur Arkeoloji Müzesi, zengin
kalıntıların bir araya toplandığı görülmeye değer bir müze konumundadır. 60 binden fazla koleksiyonuyla Türkiye’nin sayılı müzelerinden biri olan Burdur Arkeoloji Müzesi,
Sagalassos Antik Kenti ve Hacılar Höyük’ten gelen kalıntıların yanı sıra heykeltıraşlık
eserleriyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın da ilgisini çekmiştir.
Burdur Yemekleri
Burdur Testi Kebabı
Günlük bağ bahçelerde ve soğuk çeşme başlarında yapılan bir yemektir. Ağız kısmı dar bir testi yapılır. Bu testinin içinde koyun etinin yağlı kaburga kısmı kuşbaşı şeklinde doğranarak, tuzlanıp konur. Yiyenlerin isteğine göre içine ayrıca küçük temizlenmiş soğan, patates, patlıcan, yeşil biber, havuç ve domates doğranarak
malzemesi tamamlanır. Etle doldurulan testi 35-40 dk. kadar ateş
ortasında oturtulup, etin pişmesinden sonra yukarıda saydığımız
malzemeler içine doldurulur ve yeniden ağzı kapatılarak (temiz
bir bez ile bağlanır) ateşin içine oturtulur. Ara sıra kulbundan tutularak silkelenir. Piştikten sonra servis tabakalarına alınır ve üzerine kimyon ekilerek yenir.
Burdur Guymak
Bir ölçü şeker ile 2 ölçü su ocakta kaynarken 1/2 ölçü nişasta su ile ezilip yavaş yavaş ve
karıştırılarak kaynayan şekerli suya dökülür. Pişerken arzu edildiği kadar tereyağı konur.
Karışım kaynayarak çokça pişerken devamlı olarak karıştırılır. Eğer yağını “kusarsa”
guymak pişmiş demektir. Pişerken ağarmış bademler içine atılır. Yayvan tabakalara konarak ılık veya soğuk olarak yenir. İstenirse üzerine kaymak da konur.

Bizden Haberler

Köy Okullarına Destek Olalım!
Genç Kalemler, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin farklı illerinde ondan fazla köy okulunda öğrenim gören çocuğumuza kitap, kırtasiye ve yardımcı ders araç gereçleri temininde bulunmuş ve bu çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde
de eğitime ve çocuklarımıza desteklerimiz devam edecektir. Siz de bu çalışmamızda bize
destek olmak isterseniz facebook hayran sayfamızdaki duyuruları takip ederek bize ulaşabilirsiniz: 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!
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